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Agenda

Sak nr Tittel Ansvarlig

19-2017 Referat fra møte i brukerpanelet 4/2017 HH

20-2017 Mandat for Pasientreiser HF sitt brukerutvalg

• Innspill til mandat fra utvalgets medlemmer

• Oppfølging fra sak 15-2017, mai 

HH/alle

21-2017 Dekning av opphold på pasienthotell

Pensjonistforbundet har mottatt brev fra et medlem vedr. manglende 

samsvar /praksis og informasjon mellom OUS Rikshospitalet og 

pasientreiser Helse Sør-øst.

AH/HH

22-2017 Mine pasientreiser
• Status
• Statistikk: Hvor mange søker elektronisk, hvor mange saker 

behandles, mm. 
• Brukerutvalgets innspill til hvordan vi kan få flere til å søke elektronisk

GB/alle

23-2017 Strategi for Pasientreiser HF 2017 - 2019 PMH



MANDAT FOR 
BRUKERUTVALGET

Sak 20-2017 



Bakgrunn

4

• Brukerpanelet i Pasientreiser ANS ble opprettet 09.12.2010

• Opprinnelig mandat:

- Brukerpanelet skal være et rådgivende forum for administrerende direktør i Pasientreiser 
ANS i brukerspørsmål innenfor pasientreiseområdet. Alle medlemmer i brukerpanelet kan ta 
opp og fremme saker som er av betydning for pasienter og pårørende. Medlemmene velges 
for en periode på to år av gangen. 

• Organisering av brukerpanelets arbeid.

- Brukerpanelet møtes fire ganger i året. Dialog vil være en viktig arbeidsform. Arbeidsformen 
vil variere avhengig av problematikk som ønskes belyst. I utgangspunktet vil det utarbeides 
sakspapirer til møtene som belyser saksforhold som ønskes drøftet. Det legges ikke opp til at 
brukerpanelet skal fatte formelle vedtak. Utover møtene i brukerpanelet kan det være 
aktuelt å sette ned ad-hoc grupper for belysing av spesielle brukerrelaterte spørsmål. 
Brukerpanelet kan anmodes om å foreslå sammensetting av slike ad-hocgrupper. Temaer kan 
være saksrettet, ha geografisk tilsnitt eller på annen måte gjelde avgrensede områder. Ad-
hocgruppenes sammensetting skal avspeile aktuell problematikk.



Bakgrunn

5

• Pasientreiser ANS ble omdannet til Pasientreiser HF 01.04.2017

• Brukerpanelet ble vedtatt omdannet til brukerutvalg i styresak NR 20-2017

- Konklusjon: Brukerpanelet for pasientreiseområdet omdefineres til brukerutvalg. Forumets 
virksomhet videreføres og eventuelle endringer i mandat mm som er nødvendige som følge 
av endringen vil bli foretatt.

- Føring i saken: Pasientreiser ANS har etablert Brukerpanel, pasientreiser for å innhente 
brukernes erfaringer og synspunkter. I forbindelse med omgjøring av Pasientreiser ANS til 
helseforetak, vil det være naturlig å omgjøre brukerpanelet til brukerutvalg. Dette medfører 
reelt sett ingen endring av arbeidet i panelet/utvalget. 

- Fokus: Det er et mål at pasientene skal møte en felles og enhetlig tjeneste på 
pasientriseområdet, integrert i pasientforløpet. Pasientreiser HF skal legge til rette for at de 
pasientene som ønsker det skal være aktive parter og likeverdige deltakere i prosessene. 
Dette betyr at Pasientreiser HF i enda større grad vil ha fokus på brukermedvirkning ved all 
videreutvikling av tjenestene innenfor pasientreiseområdet. I den forbindelse vil Pasientreiser 
HF også se på alternative måter for brukerinvolvering i tillegg til det etablerte 
brukerpanelet/-utvalget



Innspill
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• Mottatt gode innspill til nytt mandat

• Styret i Pasientreiser HF har to brukerrepresentanter fra de regionale 
helseforetakene

• Pasientreiser HF er et felleseid foretak  og vi må ha et klart grensesnitt mellom 
brukerutvalget til de regionale helseforetakene

• Pasientreiser HF sitt brukerutvalg skal være operative 

• Veiledende retningslinjer for brukermedvirkning  kan legges til grunn

- Disse må tilpasses i forhold til oppgaver og ansvar

- Administrerende direktør møter utvalget årlig

- Det orienteres om viktige styresaker



DEKNING AV 
OPPHOLD PÅ 

PASIENTHOTELL

Sak 21-2017



Hva sier regelverket om dekning av opphold på pasienthotell?

• Pasientreiseforskriften § 12 andre og tredje ledd:

(2) En pasient som har rett til å få dekket reiseutgifter, har også rett til dekning av utgifter 
til nødvendig overnatting under reisen. Utgifter til overnatting dekkes med inntil kr 550 
per døgn. Utgifter til privat overnatting dekkes ikke.

(3) Velger en pasient å overnatte ved behandlingsstedet i stedet for å reise hjem mellom 
flere behandlinger, dekkes pasientens utgifter til kost og overnatting fullt ut hvis dette 
samlet sett gir lavest utgifter til transport, kost og overnatting for det regionale 
helseforetaket.

• Satsen på 550,- kr per døgn er bestemt av Helse- og omsorgsdepartementet. 

• Dersom en må overnatte mellom behandlinger på grunn av behandlingen så er det 
behandlingsstedet som er ansvarlig for å dekke pasientens overnattingsutgifter. 

• Regelverket for pasientreiseområdet gir heller ikke pasienten noen rett til rekvirert 
transport eller overnatting. Hovedregelen er at pasienten selv planlegger og legger ut for 
reisen og søker refusjon i ettertid. 

• Ved seriebehandling kan pasienten få dekket tilsvarende hva det ville kostet å reise frem 
og tilbake mellom bosted og behandlingssted.



Praksis og informasjon fra OUS

• Ett døgns opphold med frokost vil koste rundt kr. 1.100,-. Satsene for refusjon pr. 
dags dato er iht. Pasientreiseforskriftens § 12, inntil kr 550,- for overnatting pr. døgn 
og kostgodtgjørelse kr 215,- pr. døgn. For nærmere informasjon om hva du har krav 
på å få dekket, kan du ta kontakt med ditt lokale pasientreisekontor – telefon 05515. 

• Videre praksis er at pasienten selv legger ut for opphold på 1 eller 2 døgn, og søker 
om dekning i ettertid. Hvis oppholdet  er lenger, praktiseres det at overnatting 
rekvireres når det lar seg gjøre.



MINE 
PASIENTREISER

Ny ordning – reiser uten rekvisisjon

Sak 22-2017



Tiltak for å øke digital innsending

Øke kunnskap om elektronisk løsning og helsenorge i egen organisasjon
• Intern konkurranse, hvem vet mest?
• Lære av de beste blant oss
• Fokus på at det er positivt når brukere søker elektronisk

Informere gjennom egne kanaler
• Vedtaksbrev
• Konvolutter til søknader og vedtak
• Helsenorge.no og pasientreiser.no
• Årlig brukerundersøkelse 

- Inkludere spørsmål om elektronisk løsning 

• Sosiale medier

- Informasjon

- Svartjeneste

- Spredning av film mm



Søknadskonvolutt og vedtakskonvolutt:

Vet du at du kan søke på nett?
Gå til helsenorge.no

Les og søk om pasientreiser på helsenorge.no

Distribueres fra og med uke 19.



Innstikk:

• Motiverer til å 
bruke elektronisk 
løsning

• Forteller 
hovedfordeler 
med å søke 
elektronisk



Utvikling i innsending av elektronisk søknad



Regionoversikt, innsendelsesmåte, august 2017



Saksbehandlingstid 

Restanseoversikt, manuell behandling pr 05.09.17:

Nasjonal saksbehandlingstid for alle behandlingsmåter var 19,5 (23,5) dager i uke 35, en nedgang 
på 4 dager fra uke 34




