
Plan for virksomhetsoverdragelse
Reiser uten rekvisjon



Bakgrunn for virksomhetsoverdragelse reiser uten 
rekvisisjon



Forutsetninger for det videre arbeidet
• Pasientreiser uten rekvisisjon skal samles i en juridisk enhet, Pasientreiser HF

• Det skal være fire regionale enheter:

o Mosjøen i Helse Nord

o Førde i Helse Vest

o Ålesund Helse Midt-Norge

o Moelv i Helse Sør-Øst. 

• De fire regionale enhetene skal ha følgende arbeidsoppgaver:

o Maskinell saksbehandling med vurdering

o Attestasjon

o Klagebehandling

o Brukerstøtte

For å lykkes med arbeidet i en juridisk enhet, vil det være avgjørende å bygge en felles kultur 
i den nye organisasjonen og ha fokus på kvalitet og produktivitet for å nå målene 
om ytterligere forenkling, automatisering og kostnadseffektiv administrasjon.



Arbeidet så langt

• Det er i samarbeid mellom Pasientreiser HF og de berørte helseforetakene utarbeidet et utkast til plan.

• Planen er gjenstand for drøfting med de tillitsvalgte ved de regionale kontorene. 

• Kontorlederne sikrer at relevante ressurspersoner bidrar i arbeidet og sikrer forankring av plan i eget HF. 

• Planen skal legges fram for styret i Pasientreiser HF 7. juni og i AD-møtet 21. august.

• Arbeidsmøter med PRK-ledere.

• Orientert styret i Pasientreiser HF om arbeidet. 

• Sendt brev til berørte HF med kopi til RHF med 
henvisning til oppdragsdokumentet. I brevet er det bedt 
om at det oppnevnes kontaktpersoner i helseforetaket 
som ivaretar nødvendige formelle prosesser.

• Kontaktpersoner er kontorlederne ved alle kontorene, 
samt HR-ressurser som skal bidra i arbeidet.

• Jevnlige statusmøter for utarbeidelse av plan med 
kontorlederne, som sørger for forankring i eget HF.

• Overordnet kartlegging over mulige omfattede faste 
ressurser og faktisk ressursbruk per mars.

• Oversendt utkast til presentasjon og forslag til 
informasjonsskriv til ansatte ved regionene.

• Gjennomført informasjonsmøter ved de fire regionale 
kontorene. Tema på møtene har vært bakgrunn for 
virksomhetsoverdragelsen, gjennomgang av utkast til 
prosess overordnet plan for virksomhetsoverdragelsen og 
gjennomgang av virkningene av en 
virksomhetsoverdragelse.

• Drøftingsmøte er avholdt i Mosjøen og skal avholdes ved 
de andre kontorene innen 2. juni  2017.

Aktiviteter



Kartlegging av ressurser og oppgavenes omfang
• Overordnet kartlegging gjennomført i mars 2017.

Ny tidskartlegging juni 2107 for å belyse arbeidsoppgavenes omfang.
Tilsvarende kartlegging vil etter planen gjennomføres til høsten .

• Estimater presentert i RHF styresakene våren 2016 var 
fremtidsanalyser som forutsatte oppnådde målsettinger 
for digitaliseringsgrad og automatiseringsgrad .
(registerkvalitet  en viktig forutsetning)

• Per i dag er registerkvaliteten ikke som forventet.
Når kvaliteten er forbedret, vil det kreve langt 
færre ressurser å administrere den nye løsningen .

• Ressursbehovet er per i dag større enn estimatene.
Vil trolig også være det ved overdragelsestidspunktet.
Tidskartleggingene vil synliggjøre faktisk ressursbehov
1. januar2018.

• Midlertidige behov for flere ressurser kan løses ved at man
også overdrar vikaravtaler.

• Det er etablert et godt samarbeid med HR-avdelingene ved
de fire aktuelle pasientreisekontorene.



Informasjon og involvering
• Arbeidsmiljølovens kapitel 16 om arbeidstakernes rettigheter ved 

virksomhetsoverdragelse legges til grunn for de ansatte som skal overdras 
til Pasientreiser HF.  Disse bestemmelsene har som formål
å beskytte de ansatte ved skifte av arbeidsgiver.

• Utkast til plan og informasjonsskriv er på dette tidspunkt gjenstand 
for drøftelse med tillitsvalgte. Det legges vekt på å ha en åpen dialog
og trygge de ansatte.

• Etter AD-møtets behandling i august, starter de formelle prosessene 
i henhold til arbeidsmiljølovens bestemmelser.

• Det vil bli utarbeidet en håndbok med maler som skal sikre at 
virksomhetsoverdragelsen gjennomføres koordinert og iht. 
arbeidsmiljøloven.

• I de gjennomførte informasjonsmøtene har det kommet gode og nyttige 
innspill til planen.

Avtale om virksomhetsoverdragelse

I  planen foreslås det at det utarbeides en felles orienteringssak til styrene ved de berørte HF hvor selve avtalen 
om virksomhetsoverdragelsen og formalitetene rundt denne legges fram.



Januar – juli August - desember

Kartleggingsfase Gjennomføring

• Henvendelse til HF for opprettelse av og kontakt 
med mottaksprosjekter 

• Jevnlige møter med HF
• Avholde informasjonsmøter, drøftingsmøte
• Avklare hvem og hva som omfattes
• Utarbeide utkast til plan
• Starte arbeid med risikoanalyse av konsekvenser 

for fysisk og psykososialt arbeidsmiljø
• AD – møte

• Avklare hvem og hva som omfattes
• Formell prosess ansatte
• Informasjon og drøfting med tillitsvalgte
• Informasjon til ansatte
• Kartlegge lønns- og arbeidsvilkår
• Utarbeide utkast til håndbok med maler 
• Reservasjonsrett
• Styrebehandling
• Avtale om virksomhetsoverdragelse
• Overføring

Styrebehandling plan for 
virksomhetsoverdragelse

Overordnet plan for arbeidet



Utkast til plan for virksomhetsoverdragelse (1/2)



Utkast til plan for virksomhetsoverdragelse (2/2)
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