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Styresak 23-2016/4 Anskaffelse av pasientreiser 

landeveistransport 2015 - område Midt-Troms, 

oppfølging av styresak 133-2015, sak A og C 
 
 
Formål 
Denne styresaken er en oppfølging av styresak 133-2015 Eventuelt, sak A Pasientreiser 
Midt-Troms vedrørende avviksmeldinger og tilbakemeldinger etter anskaffelsen av 
pasientreiser landeveistransport 2015 og styresak 133-2015 Eventuelt, sak C 
Hurtigbåtforbindelser i Troms vedrørende forholdene rundt hurtigbåtforbindelser 
mellom Tromsø og Harstad (styremøte 25. november 2015). 
 
I begge saker ba styret i Helse Nord RHF om en tilbakemelding i et senere styremøte. 
 
Det vises også til styresak 112-2015/4 Anskaffelse av pasientreiser landeveistransport 
2015 - orientering om resultatet av anskaffelsen, oppfølging av styresak 91-2014 
(styremøte 28. oktober 2015).  
 
Beslutningsgrunnlag 
Nye avtaler for pasientreiser landeveis i Universitetssykehuset Nord-Norge HFs (UNN) 
område startet 1. juli 2015, med unntak av noen få kommuner.  
 
I noen områder i Midt-Troms var kapasiteten etter oppstart ikke tilstrekkelig, fordi det 
hadde ikke lyktes å få på plass avtale med mange nok transportører. I de påfølgende tre 
månedene var pasienttransporten i disse områdene preget av forsinkelser og 
problemer grunnet utilstrekkelig kapasitet, samt mange avviksmeldinger fra 
behandlere og klager fra pasienter.  
 
Det ble inngått andreprioritetsavtale med Troms Taxi (TT) 1. oktober 2015, som har de 
fleste lokale drosjene som underleverandører. Etter dette har kapasiteten vært 
tilstrekkelig, og situasjonen er normalisert. 
 
Helse Nord RHF er ansvarlig for gjennomføringen av anskaffelsen og har gjort dette i 
tett samarbeid med helseforetakene. Helseforetakene er avtalepart i kontrakter for 
landeveistransport i eget opptaksområde og er ansvarlig for oppfølging av 
leverandører, som er det er inngått kontrakt med.  
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Spørsmålene som ble tatt opp i styremøte 25. november 2015 relaterer seg til resultater 
og oppfølgingen av inngåtte kontrakter og er i prinsippet helseforetakenes ansvar i 
denne sammenhengen. Svar på spørsmålene er derfor utformet i nært samarbeid med 
UNN, som er avtalepart i de aktuelle områdene. 
 
1. Oversikt over økonomi etter ny avtale sammenlignet med tidligere 
De totale pasientreisekostnadene i 2015 for området Senja, Finnsnes, Sørreisa, Målselv 
og Balsfjord var 6 % høyere enn tilsvarende i 2014. Dette er i overkant av økningen for 
UNNs område som helhet, men i henhold til budsjett.  
 
UNN har satt inn ekstraordinære tiltak i dette området i perioden juli til oktober 2015 
av hensyn til pasientenes transportbehov. Dette inkluderer innleie av ekstra biler på 
dagspris, samt at det er hentet biler fra andre avtaleområder for å skaffe transport til 
flest mulig pasienter, når kapasiteten lokalt var begrenset. Når rutinene er godt 
innarbeidet hos alle parter, regner vi med å se økonomiske resultater i 2016.         
 
Etter oppgjørskontroll er det funnet et antall avvik fra begge leverandørene. Dette blir 
fulgt opp med krav om tilbakebetaling og endring, der det har vært feil praksis. 
 
2. Tilleggskontrakten (2.prioritetsavtalen) 
I områder hvor det er to leverandører med ulik prioritet, skal 
førsteprioritetsleverandør videreformidle oppdrag de selv ikke har kapasitet til å 
håndtere til leverandør med andreprioritetsavtale. 
 
Innenfor åpningstid går dette i hovedsak via pasientreisekontoret, ettersom 
pasientreiser har oversikt over alle transportene i området og kan finne det mest 
hensiktsmessige alternativ.  
 
3. Statistikk for kontraktene 
I perioden 1. oktober 2015 til 14. desember 2015 har TT kjørt 9.291 turer (12.433 
rekvisisjoner) og Stein Sørensen Persontransport (SSP) 885 turer (3.735 rekvisisjoner) 
totalt i hele UNNs område. Rapporter er ikke spesifisert pr. kommune eller område. 
 
Tabell 1 viser en rapport for punktlighet for hele UNNs opptaksområde. Det er en del 
usikkerhet rundt datakvaliteten rundt dette, da man er avhengig av at sjåfører manuelt 
sender statusmeldinger fra sitt IT-system til rett tid. 
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 Tabell 1 – punktlighet  
 
4. Avviksrapporter 
Meldinger om avvik og uønskede hendelser fra pasienter, behandlere m. m. registreres i 
UNNs interne system for hendelsesregistrering.  
 
Det er etter 1.oktober 2015 registrert 168 hendelser totalt. Av disse gjelder 23 
hendelser området Senja, Finnsnes, Sørreisa, Målselv og Balsfjord. Av disse 23 er seks 
hendelser knyttet klager eller avvik hos transportøren SSP, mens tre er knyttet til TT. 
De øvrige er åtte saker hvor det er gjort feil av behandler, fem som må tilskrives pasient 
selv eller ledsager, mens ett er knyttet til pasientreisekontoret. 
 
I tillegg til dette har pasientreisekontoret på UNN mottatt en del meldinger fra Troms 
Taxi, som blir undersøkt og besvart etter beste evne. Dersom det er et reelt avvik, så blir 
det avviksrapportert.   
 
5. Hurtigbåt, rute 2 Tromsø – Finnsnes – Harstad 
Det ble innført mulighet for plassreservasjon på hurtigbåten mellom Tromsø og 
Harstad, den 4. januar 2016, for reisende fra UNN med ettermiddagsavgangen.  
 
Reservasjonsbevis deles ut av informasjonen ved inngang C3. Pasienten legger selv ut 
for reisen og sender reiseregning. Dette ser ut til å fungere tilfredsstillende.  
 
Etter innføringen av denne ordningen har UNN ikke mottatt klager fra pasienter 
angående hurtigbåtreiser. 
 
6. Øvrige spørsmål/problemstillinger  
o Pasienter som har mistet behandlingstimen eller har fått avslag på krav om refusjon 

av drosje på feilaktig grunnlag. 
I hovedsak relaterer disse tilfellene seg til tiden før 1. oktober 2015, dvs. før 
andreprioritetsavtale ble undertegnet. Etter dette er risikoen betydelig redusert, 
fordi det nå er tilstrekkelig kapasitet i dette området. Dersom det er enkeltsaker 
hvor pasienten mener at vedtaket om avslag på krav om refusjon er gitt på feilaktig 
grunnlag, kan dette påklages.  I vedtaksbrevet fra UNN står det informasjon om 
hvordan dette gjøres. 
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o Bompenger  
Pasientreiser reguleres av egen forskrift, ikke statens reiseregulativ.  
 
I krav hvor det ikke foreligger kvittering på bompenger, avkortes kravet til rabattert 
pris på bom.  
 
Krav om bompenger blir ikke avslått uten vedlagt kvittering, men avkortet. For Rya-
forbindelsen betyr det at uten kvittering refunderes kr 50,- hver vei. Årsaken til 
denne praksisen er at en vet at de fleste har bombrikker i bilene sine. Dersom 
pasienten krever refusjon for høyere beløp enn den rabatterte prisen, må kvittering 
vedlegges.  
 
For øvrige bompasseringer der pasienter kjører sjeldent, kreves det ikke kvittering.  

 
o Oppfølging av henvendelse fra Lenvik kommune 

Pasientreisekontoret v/UNN gjennomførte møte med Helse- og omsorgskomiteen og 
ledelsen i Lenvik kommune 6. januar 2016. Det har i tillegg vært gjennomført møte 
med Finnsnes interkommunale legevakt og øvrige sentrale behandlingssteder i 
området. 

 
Brukermedvirkning 
Anskaffelse av pasientreiser landeveistransport 2015 - område Midt-Troms, oppfølging av 
styresak 133-2015, sak A og C vil bli behandlet i arbeidsutvalget til det Regionale 
brukerutvalget i Helse Nord RHF, den 22. februar 2016, jf. RBU-AU-sak 4-2016. 
Protokoll fra møtet legges frem ved møtestart 
 
Adm. direktørs vurdering  
Anskaffelsen av pasientreiser for landeveis transport i 2015 ble krevende i det området 
av Troms hvor det ikke ble inngått avtale med andreprioritets leverandør. Dette førte 
dessverre til uønskede hendelser, og at noen pasienter ikke fikk det tilbudet de hadde 
krav på. 
 
Etter at ytterligere kapasitet ble kontraktsfestet, er tilbudet betydelig forbedret. 
 
Det er fremdeles behov og potensiale for å optimalisere tilbudet (ref. tabell 1). Adm. 
direktør vurderer at UNN har høy fokus på forbedringsarbeid og oppfølging av 
transportørene i området.  
 
Adm. direktør anser at situasjonen nå er under kontroll, og er trygg på at videre 
oppfølging blir ivaretatt av linjeorganisasjonen. 
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