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Formål:  
Å etablere en hensiktsmessig samordnet fellestransport av pasienter med behov for tilrettelagt 
transport mellom Sør-Helgeland og de tre sykehusene på Helgeland. 
 
 
Bakgrunn: 
Bruk av taxi til pasienttransport mellom Sør-Helgeland og de tre sykehusene på Helgeland har vært 
omfattende med 6-700 taxiturer pr. år på strekningen.  Muligheten for en egen transportløsning har 
lenge vært vurdert. I april d.å. ble RV 76 stengt ved Tosbotn som følge av ras. Transporten av pasienter 
mellom Sør-Helgeland og spesielt Mo i Rana ble vanskelig.  Den 25. mai ble det etablert et 
forsøksprosjekt med en egen Helseekspress i fast rute med avgang fra Brønnøysund kl. 08:30 via 
sykehuset i Sandnessjøen og med ankomst sykehuset Mo i Rana kl. 13:15. Retur fra Mo i Rana kl. 15:15 
med ankomst tilbake i Brønnøysund kl. 20:10.  
 
Tilbudet ble svært godt mottatt av pasienter og rekvirentene, både på sykehusene og i 
primærhelsetjenesten. Helseekspressen er en spesialbygd buss med to avdelinger. Den fremre 
avdelingen holder høy turvognstandard og er et alternativ for pasienter som ellers ville fått innvilget 
taxi. Den bakre avdelingen er spesielt tilpasset pasienter som trenger ekstra tilrettelegging. Dette er 
pasienter som må reise liggende på båre eller sittende i egen rullestol under transporten. Bussen er, i 
tillegg til sjåføren, betjent med en egen helsefagarbeider som har tilsyn med pasientene under turen. 
 
Pasientene opplever tilbudet som trygt og komfortabelt. Det er god plass, toalettet har svært god plass 
og er lett tilgjengelig også for pasienter i rullestol. Spesielt de pasientene som må reise liggende på båre 
gir tilbakemelding om en langt mer behagelig og stabil transport enn ved bruk av ambulanse. Sømna 
Rehabilitering gir tilbakemelding om at pasientene nå ankommer rehabiliteringssenteret med en bedre 
almenntilstand enn tidligere.  
 
Så langt kapasiteten i bussen tillater det gis også andre pasienter, uten rett på tilrettelagt transport, 
anledning til å reise med Helseekspressen. 212 pasienter har benyttet denne muligheten de fem 
månedene Helseekspressen har vært i drift. Disse pasientene betaler standard egenandel for 
pasientreiser og slipper å skrive reiseregning i etterkant. Pasienter med frikort betaler ingenting. 
 
Ansatte blir i liten grad berørt av tilbudet siden Helseekspressen i all hovedsak erstatter tjenester kjøpt 
fra eksterne leverandører som for eksempel taxinæringen. 
 
Med bakgrunn i erfaringene etter fem måneders drift kan man med stor sikkerhet sette opp følgende 
kostnadsoppstilling for en Helseekspress i fast daglig rute tur/retur Brønnøysund - Mo i Rana: 
  

1. Leieavtale Helseekspressbuss med sjåfør   kr 3.250.000,-   
2. Lønns- og personalkostnader - 1,8 årsverk   kr    870.000,- 

Sum faste kostnader      kr 4.120.000,- 
3. Egenandelsinntekter      kr     285.000,-    
4. Sparte taxikostnader      kr  3.200.000,- 
5. Sparte kostnader transport av liggende pasienter  kr  1.300.000,- 
6. Sparte refusjoner til billetter for buss og båt   kr     240.000,- 

Kalkulert besparelse pr år.     Kr     905.000,-    
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I tillegg er tilbudet med på å avlaste bruken av ambulansebåten som er stasjonert på Vega. Denne har i 
noen grad vært brukt for transport av liggende pasientreisepasienter mellom Tjøtta og Horn. Flere 
pasienter som tidligere ble transportert med ambulansebåten reiser nå med Helseekspressen og bruken 
av ambulansebåten til pasientreisetransport på strekningen er redusert. 
 
Basert på erfaringene er det utarbeidet et konkurransegrunnlag for en Helseekspress, skreddersydd for 
Helgelandssykehuset behov. Bussen vil ha 14 – 18 sitteplasser, to båreplasser og én plass for pasient 
som må reise sittende i egen rullestol. Bussen er planlagt tatt i bruk etter sommerferien 2017. En 
driftsavtale vil ha en total økonomisk ramme på ca. 20 mill. kr. over seks år, med en mulighet for opsjon 
på inntil to år. 
 
Vedtaksforslag: 
Helgelandssykehuset gis fullmakt til å utlyse tilbudskonkurranse på drift av en Helseekspress mellom 
Brønnøysund og Mo i Rana, samt inngå avtale om drift frem til ny sykehusstruktur er etablert på 
Helgeland. 
 
 
 
Per Martin Knutsen 
Administrerende direktør 
 
 
 
 
Saksbehandler:  
Områdesjef pasientreiser Arve Smedseng 
 
 
 
 
 
 
 
 

                     Side 2 av 2 


	Styresak 93/2016: Helseekspress mellom Brønnøysund og Mo i Rana
	Møtedato: 22.11.16
	Per Martin Knutsen
	Saksbehandler:

