
 

 
 

Møtedato: 27. mars 2014    
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:      Sted/Dato:  
    Nils B. Normann, 75 51 29 00  Bodø, 14.3.2014 
 

Styresak 37-2014 Oppfølging av Internrevisjonsrapport 01/2013: 

Revisjon av tverrgående prosesser mellom 

helseforetak som har pasientreisekontor og 

Pasientreiser ANS, jf. styresak 93-2013 
 
 
Formål 
Internrevisjonen i Helse Nord RHF gjennomførte, i samarbeid med internrevisjonene i 
de tre andre regionale helseforetak og Pasientreiser ANS en revisjon av tverrgående 
prosesser mellom helseforetak som har pasientreisekontor og Pasientreiser ANS.  
 
Styret i Helse Nord RHF behandlet styresak 93-2013 Internrevisjonsrapport 1/2013: 
Revisjon av tverrgående prosesser mellom helseforetak som har pasientreisekontor og 
Pasientreiser ANS i styremøte, den 28. august 2013. Styret fattet følgende vedtak i punkt 
3: Styret ber om å bli orientert om status i oppfølgingen av rapportens anbefalinger innen 
utgangen av 2013. I styremøte, den 18. desember 2013 orienterte adm. direktør om at 
saken utsettes til styremøte i mars 2014, jf. styresak 150-2013/2, 5. strekpunkt. 
 
Konklusjonene og anbefalingene i rapporten var felles for alle reviderte enheter. 
Internrevisjonen konstaterte at det er etablert god intern styring og kontroll innenfor 
flere vesentlige deler av alle de reviderte prosesser, men at den interne styring og 
kontroll ikke er tilfredsstillende på følgende områder: 
− tilgangskontrolløsningen i saksbehandlingssystemet NISSY (direkteoppgjør) 
− rutiner, verktøy og praksis for kontroll med direkteoppgjør mot leverandører 
 
Internrevisjonen anbefalte til sammen 19 tiltak for styrking av den interne styringen og 
kontroll på disse områdene. Anbefalingene gikk dels på arbeidsprosesser innad og 
mellom aktørene, og dels på selve styringsmodellen. 
 
I Helse Nord har revisjonen omfattet alle fire sykehusforetak og Helse Nord RHF. 
Internrevisjonsrapport 1/2013 er tidligere oversendt alle helseforetakene 
 
Handlingsalternativer med konsekvenser 
På bakgrunn av rapportens anbefalinger har Helse Nord, i samarbeid med de andre 
regionale helseforetakene og pasientreiser ANS jobbet tett med planlegging og 
gjennomføring av anbefalingene som ble identifisert i rapporten. 
 
HF-ene v/Pasientreisekontorene og internrevisjonen har vært involvert underveis. 
Tilbakemeldinger og innspill fra dem er innarbeidet i oppfølgingsoversikten. 
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I løpet av 2013 og 2014 er det startet opp mange prosesser og prosjekter på 
pasientreiseområdet, som vedrører de ulike anbefalingene. Dette er blant annet: 
 
1. Bedret tilgangsstyring i NISSY 

a. Omfatter anbefaling 8 samt den ene av to hovedanbefalinger i 
revisjonsrapporten. 

2. Felles nasjonalt prosjekt for oppgjørskontroll og rutiner/praksis for 
gjennomføringen 
a. Omfatter anbefaling 10 samt den andre av to hovedanbefalinger i 

revisjonsrapporten. 
3. Risikovurderinger. Gjelder både i forbindelse med enkeltoppgjør, direkteoppgjør og 

kontroll av direkteoppgjør. 
a. Gjelder anbefaling 3, 9 og 19 i rapporten. 

4. Justering av dagens databehandleravtale. Etter fire år viser utviklingen at det er 
behov for visse justeringer i databehandleravtalen mellom HF-ene og Pasientreiser 
ANS. 
a. Gjelder anbefaling 12 og 18 i rapporten. 

5. Prosjekt for anskaffelse av portalløsning. Skal implementere en teknisk løsning for 
styringsinformasjon med tilhørende standardrapporter. 
a. Gjelder anbefaling 11 i rapporten. 

 
Konkret hvordan de ulike anbefalingene skal følges opp, er nærmere beskrevet i 
vedlegget – oppfølging av tiltaksliste revisjonsrapporten. 
 
I forbindelse med oppfølgingen av tiltakene i listen vil det være nødvendig å koordinere 
seg med de andre RHF-ene, blant annet for eventuelt å bestille oppdrag fra 
Pasientreiser ANS.  
 
Problemstillinger/vurderinger 
Fremdriften med arbeidet med anbefalingene har vært veldig god. Pasientreiser ANS er 
svært leveransedyktig og leveransefokusert. Utfordringen blir å sette realistiske 
tidsfrister, som sikrer en god progresjon samtidig som prosessen blir best mulig.  
 
For Helse Nord sitt vedkommende er det særlig utviklingen for anbefaling 1 som krever 
oppmerksomhet på kort sikt (Enkeltoppgjør – klargjøring av sak og saksbehandling).  
 
Oppdragsdokumentet for 2014 har krav om saksbehandlingstid på maks. 14 dager. 
Dette blir tema i oppfølgingsmøter med helseforetakene. Adm. direktør mener at saken 
dermed vil få større oppmerksomhet fremover. 
 
De øvrige punktene i tiltakslisten blir fulgt opp på administrativt nivå i tråd med 
tidsfristene som går frem av vedlegg 1. 
 
Medbestemmelse 
Konserntillitsvalgte og konsernverneombud ble i samarbeidsmøte, den 13. mars 2014 
orientert om Internrevisjonsrapport 01/2013: Revisjon av tverrgående prosesser mellom 
helseforetak som har pasientreisekontor og Pasientreiser ANS, oppfølging av styresak 93-
2013, jf. sak 38-2014.  
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Brukermedvirkning 
Oppfølging av styresak 93-2013 Internrevisjonsrapporten1/2013: Revisjon av tverrgående 
prosesser mellom helseforetak som har pasientreisekontor og Pasientreiser ANS 
vil bli behandlet i det Regionale brukerutvalget i Helse Nord RHF, den 20. mars 2014, jf. 
RBU-sak 17-2014. Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg ettersendes. 
 
Konklusjon 
Adm. direktør tilrår at styret i Helse Nord RHF gir tilslutning til planen for oppfølging av 
tiltakslisten fra internrevisjonsrapport 01/2013. 
 
 

 
Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 

1. Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om arbeidet med oppfølgingen av 
internrevisjonsrapport 01/2013 til orientering, og gir sin tilslutning til plan for 
oppfølging av tiltakslisten fra rapporten. 

 
2. Styret ber adm. direktør påse at rapportens anbefalinger fortsatt følges opp i nært 

samarbeid med de berørte helseforetakene i regionen, de andre regionale 
helseforetakene og Pasientreiser ANS. 

 
 
Bodø, den 14. mars 2014 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 
Vedlegg: Oppfølging av tiltaksliste i revisjonsrapporten 
  Nøkkeltall saksbehandlingstid 2013 og hittil i år 2014 
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Oppfølging av tiltaksliste i revisjonsrapporten pr 28.02.2014 
 
 
Område Tilt

aks 
nr 

Tiltak Rettes mot Beskrivelse og status Tiltak Frist 

Enkeltoppgjør – 
Klargjøring av 
sak og 
saksbehandling 

      

 1 Det bør vurderes fastsatt et entydig 
mål for saksbehandlingstid i 
enkeltoppgjør og etableres tiltak for å 
sikre at saksbehandlingstiden 
overholdes. 

RHF-ene 
HFene 

Helse Nord har nedfelt i oppdragsdokumentet ut til 
HFene at det skal være 14 dagers 
saksbehandlingstid.  
 
 

Helse Nord vil følge opp at 
saksbehandlingstiden ute i 
helseforetakene overholdes ved 
jevnlige oppfølginger av 
oppdragsdokumentet. 
 
 

01.06.2014 

 2 Det bør vurderes om arbeidsprosess- 
og rutinebeskrivelser, og opplegg for 
lagring og 
versjonshåndtering av disse, kan 
standardiseres ytterligere. 

RHF-ene Det ble gjort et stort arbeid i 2009 av kartleggingen 
rundt arbeidsprosessene, i forbindelse med at 
RHFene overtok reiseoppgjøret fra NAV kontorene. 
Disse flytskjemaene må gjenbrukes/revitaliseres.  
 
Pasientreiser ANS har utarbeidet i 2012 og 2013 et 
kontrolldesign av en del av arbeidsprosessene på 
pasientreiseområdet 
 
Helse Nord vil på vegne av de andre RHFene be 
Pasientreiser ANS om å ferdigstille og samle disse 
dokumentene og på grunnlag av dette arbeidet må 
det besluttes hvilke arbeidsprosesser og 
rutinebeskrivelser som er hensiktsmessig å 
standardisere nasjonalt.  
 
Dette gjøres i samarbeid med de andre RHFene, 
Pasientreiser ANS og HFene. 

Pas ANS tildeles  oppdraget med å 
samle inn og gjennomgå de 
flyskjemaene/det opplegget, som ble 
gjort i forbindelse med overtakelsen 
av funksjonen (ses i sammenheng 
med punkt 6), samt ferdigstille de 
påbegynte arbeidsprosessene. 
 
RHFene er ansvarlig for å utarbeide 
en plan/opplegg for oppfølging. Den 
praktiske håndteringen av dette skjer 
via Samarbeidsforum 

20.12.2014 

Kontroll – 
enkeltoppgjør 

      

 3 Det bør gjøres en samlet 
risikovurdering av prosessen for å 
beslutte hvilke kontrolltiltak som er 
effektive og hensiktsmessige hos hver 
av partene for å sikre at saker blir 
korrekt behandlet og utbetalt. 

RHF-ene 
Pas ANS 
HF-ene 

Arbeidet gjennomføres  i samarbeid mellom 
Pasientreiser ANS, RHFene og HFene. 
 
Pasientreiser ANS beskriver risikoområder  for hele 
prosessen. Risikovurderinger må gjøres ute på HFene 
og i Pasientreiser ANS . Samarbeidsforum (SF) blir 
koordinerende organ for arbeidet og følger opp at 
risikovurderingene er effektiv og hensiktsmessig. 
 
Helse Nord vil ekspedere dette i linja til HFene. 

Helse Nord vil i samarbeid med de 
andre RHFene og Pasientreiser ANS 
følge opp at HFene og Pasientreiser 
ANS lager en samlet risikovurdering 
av prosessen ihht 
gjennomføringsplanen. 
 
Oppfølging av eventuelle tiltak på 
regionalt nivå. Endelig frist må settes i 
samarbeid med de andre RHFene. 

Juni 2014 
 
 
 
 
 
 
Desember 
2014 
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Risikovurderingene gjennomføres ved hjelp av 
etablert metodikk og ressurser på HFen. 
 
Pasientreiser ANS har utarbeidet en plan for 
gjennomføring av dette. Planen ble behandlet i SF 
14.02 og godkjent med de tilbakemeldingene som 
ble gitt. 

 
Arbeidet følges opp gjennom 
Samarbeidsforum (SF) . 
 
Ses i sammenheng med punkt 19 
 

Opplæring, 
veiledning og 
avviksrapporte
ring 

      

 4 Det bør utarbeides opplæringsplaner 
og legges til rette for deltakelse i 
kompetansehevende tiltak i 
pasientreisekontor hvor dette ikke er 
gjort. 

HF-ene Opplæringsplan settes opp av HFene, på bakgrunn av 
det rammeverk som er utarbeidet – der hvor dette 
ikke er gjort. 
 
Pasientreiser ANS bør forespørres dersom dette 
vurderes som hensiktsmessig. 

Helse Nord vil som en del av 
ekspedisjonen av revisjonsrapporten 
be om tilbakemelding fra HFene på 
status og plan for å få dette på plass. 
 
 

September 
2014 

 5 Det bør vurderes utarbeidet felles 
retningslinjer for hvilke avvik og 
uønskede hendelser vedrørende 
enkeltoppgjør og direkteoppgjør som 
systematisk bør dokumenteres, følges 
opp og inngå i den læringsbaserte 
utviklingen av pasientreiseområdet. 

RHF-ene Det vil bli iverksatt et regionalt arbeid for å lage en 
helhetlig avviksrapportering på 
pasientreisekontorene. Dette innbefatter i første 
omgang felles regionale retningslinjer for 
dokumentering av avvik og uønskede hendelser 
 
Dette tiltaket er også et av oppfølgingspunktene i 
Oppdragsdokumentet for 2014. 

Plan for gjennomføring av dette 
arbeidet vil bli utarbeidet i løpet av 
mars 2014 av Helse Nord. 
 
Gjennomføringen skjer i samarbeid 
mellom RHFene og HFene. Arbeidet 
ledes av RHFet. 
 

Juni 2014 

Behandling av 
rekvisisjoner – 
direkteoppgjør 

      

 6 Det bør vurderes om arbeidsprosess- 
og rutinebeskrivelser samt opplegg 
for lagring og versjonshåndtering av 
disse kan standardiseres ytterligere. 
 
 
 
 
 
 
 
 

RHF-ene Det ble gjort et stort arbeid i 2009 av kartleggingen 
rundt arbeidsprosessene, i forbindelse med at 
RHFene overtok enkeltoppgjør fra NAV kontorene. 
Noen av prosessene knyttet til direkteoppgjør ble i 
denne forbindelsen beskrevet. Disse flytskjemaene 
må gjenbrukes/revitaliseres.  
 
Helse Nord vil på vegne av de andre RHFene be 
Pasientreiser ANS om å ferdigstille og samle disse 
dokumentene og på grunnlag av dette arbeidet må 
det besluttes hvilke arbeidsprosesser og 
rutinebeskrivelser som er hensiktsmessig å 
standardisere nasjonalt.  
 
Dette gjøres i samarbeid med de andre RHFene, 
Pasientreiser ANS og HFene. 
 

Pas ANS tildeles oppdraget med å 
samle inn og gjennomgå de 
flytskjemaene/det opplegget, som ble 
gjort i forbindelse med overtakelsen 
av funksjonen (ses i sammenheng 
med punkt 2), samt ferdigstille de 
påbegynte arbeidsprosessene. 
 
RHFene er ansvarlig for å utarbeide 
en plan/opplegg for oppfølging. Den 
praktiske håndteringen av dette skjer 
via Samarbeidsforum 

20.12.2014 

 7 Gjennomføring av 
forbedringsprosesser basert på LEAN 
bør vurderes gjennomført i alle 

HF-ene Alle HFene i Helse Nord har gjennomført 
forbedringsprosesser basert  på LEAN. 
 
Arbeidet må videreføres og være en naturlig del av 

Helse Nord vil som en del av 
ekspedisjonen  av revisjonsrapporten 
be om tilbakemelding fra HFene på 
hva som er gjort og plan for videre 

September 
2014 
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pasientreisekontor. arbeidsformen ved de ulike HFene. fremdrift. 

Forvaltning og 
drift av 
saksbehandling
ssystemet 
NISSY 

      

Handlingsplan 
vedlegges 

8 Rutiner og manuelle kontroller for 
tildeling, endring og avslutning av 
tilganger i NISSY bør forbedres. 
Tildelte tilganger på området må 
gjennomgås. 

Pas ANS 
HF-ene 

Pasientreiser ANS har utarbeidet en oppfølgingsplan 
for tilgangsstyring  arbeidet ble startet i november 
2013. Saken ble behandlet i styret 23.10 og 
samarbeidsforum 18.11.  
 
Det har blitt identifisert flere strakstiltak. Eksempel: 
Blant annet at rekvirenter fratas muligheten til å 
opprettes egen bruker. 
 
Disse strakstiltakene vil bli implementert ifbm ny 
release av NISSY i mars og dette er i henhold til 
planen. 
 
Øvrige tiltak/aktiviteter: 
- Utarbeide nye prosedyrer 
- Gjennomgang av rekvirenttilganger ute på HFene, 
for å sikre at tilgangene er korrekte og oppdaterte 
 
Tiltakene vil bli evaluert etter implementering og 
dette kan danne grunnlaget for ytterligere tiltak. 

Videre oppfølging skjer i henhold til 
oppfølgingsplan 
 

20.12.2014 

 9 Det bør foretas en systematisk 
gjennomgang og vurdering av 
mislighetsrisiko som omfatter risiko 
både i forhold til eksterne 
leverandører (transportører) og egne 
ansatte. 

RHF-ene 
HF-ene 

Risikovurderingen gjennomføres av HFene.  
 
Helse Nord RHF vil ekspedere dette i linja til HFene. 
Risikovurderingene gjennomføres ved hjelp av 
etablert metodikk og ressurser på HFene 
 
Om disse er effektive og hensiktsmessig vurderes og 
følges opp av Helse Nord RHF.  

Helse Nord vil som en del av 
ekspedisjonen av revisjonsrapporten 
be om at HFene utarbeider og 
gjennomfører en risikovurdering av 
dette. 
 
 Eventuelt identifiserte tiltak må 
implementeres 

September 
2014 
 
 
 
 
Desember 
2014 

Kontroll – 
Direkteoppgjør 

      

x 10 Arbeidet med etablering av et 
standardisert opplegg og felles 
verktøy for kontroll av direkteoppgjør 
bør prioriteres. 

RHF-ene 
Pas ANS 

Det er stor sannsynlighet for at helseforetakene har 
høyere kostnader enn nødvendig pga av feil i 
oppgjøret fra transportørene. 
 
Det er etablert et felles nasjonalt prosjekt i regi av 
Pasientreiser ANS, som skal kartlegge dagens 
situasjon og vurdere alternative systemløsninger.  
Prosjektet er i avslutningen av foranalyserapporten. 
Det er ikke satt noen  konkrete datoer for 
implementering. Dette vil komme i løpet av et 
forprosjekt. 
 
Alle regionene er med i prosjektgruppen til det 

Helse Nord vil samarbeide med de 
andre RHFene  og Pas ANS bidra for å 
få på plass og ta i bruk den nasjonale 
løsningen for gjennomføring av 
oppgjørskontrollen i henhold til 
fremdriftsplan  

2015 
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nasjonale løpet.  
 
Uavhengig av intern revisjonsrapporten var de ulike 
HFene og Helse Nord RHF i gang med et regionalt 
prosjekt for å finne felles opplegg og verktøy for 
kontroll av direkteoppgjør. 
 
I påvente av systemløsning i det nasjonale prosjektet 
vil det regionale prosjektet innen 1. halvdel av 2014 
legge til rette for bruk av et midlertidig ferdigutviklet 
verktøy for gjennomføring av oppgjørskontroll i de 
ulike HFene i Helse Nord. 
 
Helse Nord vil implementere den nasjonale 
løsningen for oppgjørskontroll, når den er klar. 

Statistikk- og 
styringsdata og 
oppfølging av 
rapporter i 
styringslinjen 

      

 11 Behovene for data for styrings- og 
oppfølgingsformål i 
pasientreisekontorene bør avklares, 
og styringsrapporter på områder 
innenfor eventuelle udekkede behov 
bør utvikles raskt. 

HF-ene 
Pas ANS 

Ivaretas via prosjektet anskaffelse av portalløsning 
for styringsinformasjon. Portalløsningen vil kunne 
dekke dette behovet 
 
Prosjektet ble opprettet i 2013 og skal anskaffe en 
portalløsning, samt utarbeide nasjonale 
styringsrapporter. Prosjektet ledes av Pasientreiser 
ANS, med representanter fra de ulike regionene 
(analysenettverket) som prosjektgruppe. SF er 
styringsgruppe.  
 
Anskaffelsen er gjort og arbeidet med utvikling av 
rapportene pågår. Ihht prosjektplanen vil løsningen 
bli implementert og tatt i bruk i løpet av juni 2014. 
Prosjektet er i rute. 
 
I tillegg til å inneholde standardrapporter, vil 
løsningen legge til rette for utvikling av egne 
rapporter 

Helse Nord vil som en del av 
ekspedisjonen av revisjonsrapporten, 
be om at HFene melder inn 
manglende og ønskede 
styringssrapporter til vår regional 
representant i prosjektet. 
 
Videre oppfølging skjer i prosjektet. 
 
 
 
 
 

Juni 2014 

 12 Det bør avklares om tiltak som er 
iverksatt lokalt for å hente ut data 
direkte fra dataleverandøren og over i 
andre verktøy er i samsvar med de 
krav som følger av 
personopplysningsloven med 
tilhørende forskrift. 

HF-ene 
Pas ANS 

Pas ANS holder på å utarbeide et opplegg for prosess 
mot justering av databehandleravtalene mellom 
helseforetakene og Pas ANS. Sak om dette ble 
behandlet i SF 14.02.2014 
 
HFene v/PRKene er invitert til et telefonmøte for å gi 
innspill og tilbakemeldinger til denne prosessen.  
 
Prosessen/opplegget inneholder 3 faser: Innledende 
faser, hovedfase og avsluttende fase. 
 

Tiltaket følges videre opp i 
forbindelse med plan for prosess mot 
justering av databehandleravtalen. 
 
 
 

Desember 
2014 
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Tentativ frist er juni 2014.  
 
Helse Nord RHF vil også være bidragsyter i 
forbindelse med å spille inn eventuelle endringer. 

Samhandling 
mellom 
helseforetak 
med 
pasientreiseko
ntor, 
Pasientreiser 
ANS og de 
regionale 
helseforetaken
e 

      

x 13 Eierne bør understreke at sikring av 
riktig regelverkspraktisering tilligger 
helseforetakene, og at Pasientreiser 
ANS skal bidra til økt harmonisering. 
Den presiserte SLA-formulering bør 
reflekteres i styrende dokumenter for 
øvrig innen pasientreiseområdet. 

RHF-ene Helse Nord RHF gir innspill til eierstyringsgruppa for 
endring i oppdragsdokumentet.  
 
Fra 2013, ble det gjort gjeldende en ny formulering i 
SLA avtalen vedlegg 1: Være RHFenes faglige 
kompetansesenter for regelverksfortolkning og bidra 
til god kvalitet og likebehandling i forvaltning av 
pasientens rettigheter”.  
 
Tjenesteleveranseavtalen (SLA) står det ”skal sikre lik 
nasjonal praksis”.  
 
Formerlingen i SLA avtalen bør derfor endres til 
førstnevnte. 

Endringen spesifiseres og 
eierstyringsgruppa innkalles for å få 
gjennomført endringen 

Desember 
2014 

 14 Den etablerte styringsmodellen på 
pasientreiseområdet bør tydeliggjøres 
innholdsmessig slik at det oppnås en 
felles forståelse av hvordan modellen 
er ment å skulle fungere, herunder 
hvilke saker som skal behandles i 
rådgivende samhandlingsfora og 
hvem som tar beslutninger på 
bakgrunn av de råd som kommer fra 
foraene. 

RHF-ene Et arbeid for å evaluere samhandlingsarenaene på 
pasientreiseområdet ble startet opp i 2013. Arbeidet 
var i samspill mellom RHFene, HFene og 
Pasientreiser ANS. 
 
Dessverre kom vi ikke helt i mål med dette arbeidet. 
 
Omfanget innbefatter blant annet og tydeliggjøre de 
ulike foraenes myndighet og rolle (mandat), samt 
etablering av eventuelt nye foraer.  
 
RHFene har tatt et initiativ for å forsøke å få dette på 
plass og vil eventuelt utarbeide et utkast på en plan 
for det videre løpet. 
 
Ambisjonene til Helse Nord for er at dette arbeidet 
og oppfølgingen/opplæringen i etterkant skal bidra 
til at dette tiltaket oppfylles. Helse Nord vil bidra til 
at arbeidet i forbindelse med å evaluere, tydeliggjøre 

Helse Nord vil følge opp at 
styringssmodellen blir gjort kjent for 
alle aktører på pasientreiseområdet. 

Desember 
2014 

Styremøte i Helse Nord RHF 
27. mars 2014 - sakspapirer

side 88



og eventuelt justere dagens samhandlingsarenaer 
blir gjennomført.  

 15 Saker der det er uenighet om hvordan 
regelverket skal praktiseres, bør 
dokumenteres og avklares i 
eierstyringslinjen fra de regionale 
helseforetakene til helseforetakene. 

RHF-ene Jf punkt 14. Dette arbeidet vil bidra til å tydeliggjøre 
hvordan dette skal håndteres og synliggjøres. 
 
Helse Nord vil i likhet med Helse Vest sende en 
bestilling til Pasientreiser ANS, hvor vi ber om 
halvårlige rapportering av hvilke saker Pasientreiser 
ANS mener helseforetakene i Helse Nord har en 
uriktig praktisering av regelverket. 
 
Dette er saker om først har vært behandlet i de 
etablerte samarbeidsareane, men hvor det ikke har 
lykkes å komme til en felles enighet.  
 
Ved nødvendighet vil dette bli løftet og tatt inn i 
styringslinjen. 

Helse Nord gir Pasientreiser ANS i 
oppdrag med å rapportere på hvilke 
saker de ulike HFene i Helse Nord 
avviker i praksis. 
 
Helse Nord vil følge dette opp i 
styringslinjen til HFene og 
Pasientreiser ANS. 

Juni 2014 

 16 Det bør fastsettes tydeligere mål- og 
resultatkrav innenfor 
pasientreiseområdet til helseforetak 
som har pasientreisekontor. 

RHF-ene 
HF-ene 

Helse Nord har følgende mål i oppdragsdokumentet 
pr 2013 
- Iverksette forbedringstiltak innen 
pasientreiseområdet, og delta i regionalt besluttede 
felles tiltak på området. 
- Saksbehandle reiseoppgjør for pasientreiser innen 
maksimalt 2 uker. 
 
For 2014 er det også formulerte inn et krav, som skal 
følge opp de ulike tiltakene som ble identifisert ifbm 
evaluering av reisepolicyen: 
-  Innarbeide og følge opp de foreslåtte tiltakene fra 
evalueringen av reisepolicyen i den løpende 
rekvirentoppfølgingen.  
 
Evalueringsrapporten innbefatter 7 foreslåtte tiltak. 
Her er 2 av de: 
- Utarbeide felles retningslinjer i Helse Nord for 
hvordan avvik skal følges opp og settes i system på 
pasientreiseområdet. 
- Styrke opplæringen av behandlere/rekvirenter 
 
Mer detaljerte mål og resultatkrav utover dette 
utarbeides av helseforetakene. 

HFene følger dette opp i forbindelse 
med oppfølgingen av 
oppdragsdokumentet 
 
 

Januar 
2015 

 17 Det bør avklares om lokalt anskaffede 
IKT-systemer(eksempelvis Bliksund), 
som understøtter oppgaveløsningen i 
pasientreisekontorene, skal inngå 
som en del av den samlede IKT- 
porteføljen på området. 

RHF-ene 
Pas ANS 
HF-ene 

I dag benyttes dette av alle pasientreisekontorene i 
Helse SørØst, UNN og Helse Stavanger. Flere av 
pasientreisekontorene har meldt sin interesse.  
 
De som har anskaffet systemet kan dele på rutiner 
og retningslinjer som er satt opp i systemet. 
Systemleverandøren av Bliksund er svært på 
tilbydersiden og det er rimelig å anta at systemets 
virkeområde vil bli fortløpende utvidet.  
 

Helse Nord vil sende en bestilling til 
Pas ANS hvor vi ber om at det 
utarbeides en oversikt over hvilke 
funksjonaliteter og bruksområder, 
som pasientreisekontorene bruker i 
de lokalt anskaffede systemene, og 
en plan for hvordan behovene vil bli 
dekket i dagens systemer og 
eventuelle tilleggsmoduler. 
 

Oktober 
2014 
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Hovedproblemet slik jeg ser det er at du får to 
regimer (et for de som benytter Bliksund og et for de 
utenfor), samt to sett av rutiner og retningslinjer for 
pasientreiseområdet.  
 
Dette er ikke en ønskelig utvikling og ikke i tråd med 
målet om felles nasjonale it systemer. Målsetningen 
er derfor å få disse behovene dekket i dagens 
systemer, slik at Bliksund kan utfases.  
 
Bliksund er lokalt anskaffet og driftes lokalt på 
nevnte Helseforetak. Dette inngår i dag i 
helseforetakets systemportefølje. Det er kun 
nasjonale system som skal inngå i IKT-porteføljen 
som Pasientreiser ANS forvalter. 
 
Dette gjelder også for andre systemer, men det er i 
forhold til Bliksund at utfordringen og risikoen er 
størst 
 
Styresak om dette har vært behandlet i Pasientreiser 
ANS ”Styret tar gjennomgangen om støttesystemer 
IKT til orientering, men ber om at det ses nærmere 
på muligheten for å fremskynde tiltak som raskere 
kan sikre felles nasjonale løsninger” 

Planen må også inneholde konkrete 
tidsfrister for 
implementering/iverksetting. 
 

 18 Systemeieransvaret og eventuelt 
databehandleransvaret for nye 
systemer som er tatt i bruk eller 
planlegges tatt i bruk i flere 
pasientreisekontor bør avklares. 

RHF-ene 
Pas ANS 

System eieransvaret og databehandleransvaret for 
InContact (telefonisystemet) må avklares. I dag 
inngår dette i helseforetakets systemportefølje og 
hvert HF er i dag databehandleransvarlig for 
InContact. 
 
Pas ANS holder på å utarbeide et opplegg for prosess 
mot justering av databehandleravtalene mellom 
helseforetakene og Pas ANS. Sak om dette ble 
behandlet i SF 14.02.2014 
 
HFene v/PRKene er invitert til et telefonmøte for å gi 
innspill og tilbakemeldinger til denne prosessen.  
 
Prosessen/opplegget inneholder 3 faser: Innledende 
faser, hovedfase og avsluttende fase. 
 
Tentativ frist er juni 2014.  
 
Helse Nord RHF vil også være bidragsyter i 
forbindelse med å spille inn eventuelle endringer 

Tiltaket følges videre opp i etterkant 
av prosess mot justering av 
databehandleravtalen. 
 

mars 2015 

 19 Det bør etableres et systematisk 
opplegg for gjennomgang og 
oppfølging av risiko på 
pasientreiseområdet, slik at tiltak kan 

RHF-ene 
Pas ANS 
HF-ene 

Arbeidet gjennomføres  i samarbeid mellom 
Pasientreiser ANS, RHFene og HFene. 
 
Pasientreiser ANS beskriver risikoområder  for hele 
prosessen. Risikovurderinger må gjøres ute på HFene 

Helse Nord vil i samarbeid med de 
andre RHFene og Pasientreiser ANS 
følge opp at HFene og Pasientreiser 
ANS lager en samlet risikovurdering 
av prosessen ihht 

Juni 2014 
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iverksettes med utgangspunkt i et 
omforent risikobilde. 

og i Pasientreiser ANS . Samarbeidsforum (SF) blir 
koordinerende organ for arbeidet og følger opp at 
risikovurderingene er effektiv og hensiktsmessig. 
 
Helse Nord vil ekspedere dette i linja til HFene. 
Risikovurderingene gjennomføres ved hjelp av 
etablert metodikk og ressurser på HFen. 
 
Pasientreiser ANS har utarbeidet en plan for 
gjennomføring av dette. Planen ble behandlet i SF 
14.02 og godkjent med de tilbakemeldingene som 
ble gitt. 

gjennomføringsplanen. 
 
Oppfølging av eventuelle tiltak på 
regionalt nivå. Endelig frist må settes i 
samarbeid med de andre RHFene. 
 
Arbeidet følges opp gjennom 
Samarbeidsforum (SF) . 
 
Ses i sammenheng med punkt 19 
 
 

 
 
Desember 
2014 
 

 

Styremøte i Helse Nord RHF 
27. mars 2014 - sakspapirer

side 91



Samarbeidsmøte –  Oppfølging av styresak 93-2013 – Internrevisjonens rapport 1-2013 – Revisjon av tverrgående prosesser mellom HF som har paseientreisekontor og HF 
Vedlegg 2 

 
Styremøte i Helse Nord RHF 
27. mars 2014 - sakspapirer

side 92




