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Til samarbeidende sykehusavdelinger      

Til samarbeidende spesialister 

 

REKVIRERING AV SKYSS PÅ MEDISINSK GRUNNLAG 

 

På flere områder må første- og andrelinjetjenesten samarbeide og samhandle for å skape et så effektivt 
helsevesen som mulig, samtidig som det ikke skapes ordninger som medfører ekstra belastninger for de 
sykeste av våre pasienter. 

Rekvirering av skyss på medisinsk grunnlag er én slik tjeneste der det må samarbeides slik at pasientene får 
oppfylt sine rettigheter på enklest og raskest måte. Arbeidsfordelingen mellom nivåene er klar beskrevet hos 
Pasientreiser under kapitlet "Hvem kan rekvirere": 

Hvem utsteder rekvisisjonen? 
Hovedregelen er at behandler i primærhelsetjenesten utsteder rekvisisjon til førstegangsbehandling hos 
spesialisthelsetjenesten når det rekvireres på medisinsk grunnlag. Spesialisthelsetjenesten utsteder rekvisisjon på medisinsk 
grunnlag når det gjelder returreise fra førstegangsbehandling hos spesialist. 

Ved gjentagende behandlinger utsteder spesialisthelsetjenesten rekvisisjon på medisinsk grunnlag for påfølgende behandling 
hos spesialisthelsetjenesten. Behandler i primærhelsetjenesten utsteder rekvisisjon på medisinsk grunnlag for reiser til og fra 
eget behandlingssted. 

 

Våre helsesekretærer opplever i altfor stor grad at pasienter henvender seg til oss for å få reiserekvisisjon som 
skulle ha vært utstedt av spesialisthelsetjenesten. Dette går utover deres arbeidsdag og reduserer effektiviteten 
på legesentrene. Ofte påtar våre helsesekretærer seg denne ekstraoppgaven for å spare syke og eldre 
pasienter ekstrabelastningen med å kontakte spesialisthelsetjenesten i ettertid for å få den rekvisisjonen de er 
berettiget til, men ofte er blitt nektet og henvist til oss. 

 

Vi vil be avdelingen informere egne behandlere, hjelpepersonell og merkantilt  personell som evt. ivaretar det 
praktiske vedrørende transportrekvisisjon på medisinsk grunnlag, om å følge de retningslinjer som er gitt. Dette 
vil være det enkleste og mest effektive for alle parter. 

Det eneste grunnlag  vi kan se til å avvike dette, vil være  for reisefølge der årsak grunnes i annen medisinsk 
tilstand enn den pasienten skal til undersøkelse for. Det er da naturlig at primærlegen som kjenner pasientens 
totale sykdomsbildet, utsteder attestasjon for ledsager på medisinsk  grunnlag. 

 

Med vennlig hilsen og ønske om fortsatt godt samarbeid. 

For fastleger/primærleger i Harstad 

 

Inger Ingermann (sign) 

Tillitsvalgt/leder Harstad praktiserende legers forum 


