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Pasientreiser 

 Hva er pasientreiser? 

 Pasientreiser er reiser til og fra offentlig godkjent behandling. 

 
 Hvem har ansvaret for pasientreiser? 

 Det er de fire regionale helseforetakene som har ansvaret for og finansierer 
pasientreiser gjennom lokale helseforetak. 

 
 Nøkkeltall for 2013 

 5,2 millioner reiser uten rekvisisjon   

 787 500 innsendte refusjonskrav for reiser uten rekvisisjon 

 4 millioner reiser med rekvisisjon   

 1,9 millioner telefonhenvendelser til 05515   

 6333 telefonhenvendelser til 05515 per dag 

 2,3 milliarder kroner brukes årlig på pasientreiser med og uten rekvisisjon 



  Lokasjoner 



Helseforetakenes senter for Pasientreiser ANS 

 

 Nasjonalt selskap, eid av de 4 regionale helseforetakene. 

 Ivaretar transaksjonstunge og koordinerende oppgaver rundt pasientreiser. 

 Mottar, skanner og saksbehandler vedtak 

 Databehandleransvarlig for ulike fagsystemer 

 Tilbyr juridiske tjenester til de lokale pasientreisekontorene 

 Systemeier for en rekke områder innenfor fagområdet 

 Leverer analyser og statistikker  

 



Livet ute på pasientreisekontorene før VA 

 Manglende rapporteringsmuligheter fra fagsystemene 
 Bearbeidet store datadumper manuelt 
 Avhengige av nøkkelpersonell for å kunne ta ut informasjon. 
 Tidkrevende å skaffe seg styringsinformasjon 
 Ulike tilnærminger – vanskelig å benchmarke 



Rammeavtale 

 Rammeavtale HSØ  

 SAS vant på funksjonalitet, datasikkerhet og pris 

 Prosjektet vurderte på nytt 

 Valgte Visual Analytics (VA) 

 

 



Prosjektet 

 Prosjektgruppen ble opprettet for å sikre en god kvalitativ gjennomføring 

 Bestod av PRK – Deloitte – SAS Institute 

 Pasientreiser ANS stod som prosjekteier 

 Underleverandør Deloitte stod for prosjektgjennomføringen. 

 SAS og Deloitte laget standardrapporter på bestilling fra prosjekt gruppen 

 
 Hvordan jobbet vi? 

 Prosjektgruppen hadde meget lange 4 workshoper med 14 dager imellom 
hver workshop. 

 Tegnet opp og spesifisert standardrapporter 

 SAS og Deloitte laget rapportene og deltagerne fra pasientreisekontorene 
testet og kom med tilbakemeldinger innen neste workshop. 

 Arbeidsformen fungerte glimrende, mye pga god prosjektoppfølging. 

 

 



Ris og ros 

 Prosjektet leverte på budsjett 
 SAS leverte gode estimater 
 Vi hadde en teknisk utfordring rundt ytelse dette medførte noe forsinkelser, men 

SAS koblet inn kompetanse fra USA og utfordringen ble løst. 
 SAS er en profesjonell aktør som gjør gode vurderinger. 
 SAS valgte en god underleverandør i Deloitte som også brukte en del egentid på å 

lære seg VA. 

 

 

 



Gevinster fra bruken av VA 

 God og fleksibel funksjonalitet 
 Sammenstiller data på en ypperlig måte 
 Tilgjengeliggjør data  
 Nattlige oppdateringer av tall i rapportene 
 Kan kombinere datakilder 
 En ny verden med rask tilgang til styringsinformasjon og statistikk 
 Benchmarking 
 Tidsbesparende kontra tidligere – mer tid til analyser 
 Slipper releaser på rapportutvikling 
 Visualisering kontra tabell 
 

 



Tilbakemeldinger 

 Jeg reiser rundt på oppstartsmøter i hele Norge og tilbakemeldingene jeg får er 
meget hyggelige. 

 

 Økt kvalitet i tjenesten 

 Ny verden 

 Kan fokusere på områder der man tidligere ikke hadde gode grunnlagsdata 

 Har blitt enige om felles nasjonale indikatorer 

 Savner print og eksport muligheter i dagens VA 6.3 versjon 

 Oppgradere til VA 7.1 medio desember 

 Gleder oss alle til fortsettelsen med nye datakilder og nye rapporter. 

 
 

 

 


