
Pasientreiser med buss
i

Oppland og Hedmark

«Gratis»



Samarbeidet

 Sykehuset Innlandet, Hedmark Trafikk og 
Opplandstrafikk

 KID 2011 – 2014, tre faser

 Samarbeidsavtale 2015 og 2016

«De smarte reiser sammen»



Pasientreiser med «gratis buss"

 Alle pasienter til/ fra spesialisthelsetjeneste i Oppland og 
Hedmark reiser gratis med buss.

 Ingen bestilling, rekvisisjon, reiseregning, egenandel el

«Gi pasienten en positiv opplevelse –
skap endring over tid»



Mål

 Legge til rette for at flere pasienter selv velger 
kollektivtrafikk som reisemåte

 Utvikle løsninger slik at rekvirenter, i større grad enn i 
dag, anbefaler kollektive løsninger til sine pasienter 
fremfor bruk av egen bil

 Over tid bidra til utvikling av kultur i befolkningen til 
å benytte kollektivtransport ifm behandling/ 
undersøkelse



Statistikk SI





Trafikk over døgnet



Resultat

Hva 2014
(Jan – aug)

Besparelse Sykehuset Innlandet 2 900 000

Besparelse adm kostnader Enhet for reiseoppgjør 1 100 000

Billettinntekter Hedmark Trafikk og Opplandstrafikk 2 800 000

Besparelse frikortrefusjon for bussreisende (HELFO) 1 000 000

Besparelse frikortrefusjon øvrige reisende (HELFO) 1 600 000

2015

?

-------------

3 820 709

2 000 000

?



Andre resultat

 Samarbeid mellom offentlige aktører

 Benytter ledig kapasitet innen kollektivtrafikken

 Miljøgevinster

 Reduserer behov for parkeringsplasser

 Riktigere bruk av pasientreiser

 Langt flere ringer for ruteopplysning 
og generell info



Andre resultat, forts…….

 Økt kunnskap hos rekvirenter og pasienter

 Rekvirenter henviser flere til PI

 Riktigere vurdering av reisebehov enn tidligere

 Pasienten sparer penger – pasient uten penger.

 «Gratis buss» nevnes i ny forskrift.

 Forenkling for alle



Utfordringer

 Egenandel og frikortrefusjon

 Minsteavstand

 Ny forskrift
– Standard sats

– Automatisert behandling

– Minsteavstand

– Likebehandling

 Forenkling



Hva nå?

 Dialog Helfo og SI, finnes det løsning på egenandeler 
og frikort? 

 Ny forskrift, god nok eller må den endres?

 Tilsvarende i andre deler av landet, eller nedleggelse 
i Innlandet?

«Uansett – unik løsning som er enkel for alle»


