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Helseforetakenes senter for Pasientreiser ANS
Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS (Pasientreiser
ANS) er et nasjonalt selskap eid av de fire regionale helseforetakene (RHF).
Pasientreiser ANS ble etablert i mai 2009. Bakgrunnen for
opprettelsen av selskapet var ønsket om å sikre gode, likeverdige, brukevennlige og effektive løsninger for pasienter
og pårørende.
I samarbeid med RHF og 12 lokale pasientreisekontor har
selskapet ansvaret for saksbehandling og refusjon av pasientreiser uten rekvisisjon.
En hovedmålsetting for selskapet er å bidra til lik praksis
på pasientreiseområdet, og i samarbeid med pasientreisekontorene ta initiativ til tiltak og forbedringer på pasientreiseområdet.
1. januar 2010 overtok Pasientreiser ANS databehandleransvaret for IKT-systemene som håndterer reiser med og
uten rekvisisjon.
Pasientreiser ANS er lokalisert i Skien og har per 1. juni
2010 115 ansatte.

Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS - Leirvollen 21 a - 3736 Skien
Tlf: 35 12 10 00 - E-post: postmottak@pasientreiser.no - Web: www.pasientreiser.no
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Fakta om
pasientreiser
Pasienter som skal til og fra behandling kan ha rett på å få sine reiseutgifter refundert.
Hovedregelen er at pasienten får dekket rimeligste reisevei til og fra offentlig godkjent
behandling.

Pasientreiser kan gjennomføres ved at pasienten selv betaler
for reisen og søker refusjon i etterkant, eller ved at pasienten
reiser med rekvisisjon utstedt av behandler eller sitt lokale
pasientreisekontor. Behandler kan skrive ut rekvisisjon dersom det er helsemessige årsaker til at pasienten ikke kan
benytte rutegående transport. Pasientreisekontoret kan
skrive ut rekvisisjon dersom det ikke finnes rutegående transport på den aktuelle strekningen.
handlingsforløpet
Har pasienten rekvisisjon betaler han kun en egenandel.
Reiser pasienten uten rekvisisjon, legger han selv ut for reisen
og søker om refusjon i etterkant ved å sende inn reiseregningsskjema og dokumentasjon til Pasientreiser ANS. Pasientreiser ANS registrerer skjemaet, og sender dette til det lokale
pasientreisekontoret som er ansvarlig for saksbehandlingen.
Pasientreisekontoret fatter vedtaket og Pasientreiser ANS utbetaler beløpet til pasienten.
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Omfanget
Pasientreiser finansieres av de fire regionale helseforetakene.
Årlig gjennomføres det 4,5 millioner reiser uten rekvisisjon
og 3,5 millioner reiser med rekvisisjon. Det brukes årlig
rundt to milliarder kroner på pasientreiser.
Rett bruk av pasientreiser frigjør mer penger til behandling
av pasienter ved det enkelte helseforetak.

“

Rett bruk av pasientreiser
vil kunne gi mer penger til behandling

av pasienter ved det enkelte helseforetak
Behandles

“

Reiser

Fyller ut
reiseregning

Pasienten
Lokalt
pasientreisekontor

Vedtaksbrev/
utbetaling

KR

Sender
reiseregning

KR

Handlingsforløpet ved søknad om refusjon av reiser uten rekvisisjon.
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Styreleder i Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS, Steinar Marthinsen

Vellykket etablering
av Pasientreiser ANS
Som styreleder i Pasientreiser ANS er jeg tilfreds med å kunne fastslå at vi har lagt bak
oss en god etablerings- og oppstartsfase tross svært krevende utfordringer med stor
økning i antall saker og etablering av en helt ny tjeneste for de regionale helseforetakene.

Pasientreiser ANS har med
dette vært igjennom en krevende periode hvor det har
blitt stilt store krav til kompetanse, omstillingsevne og
løsningsorientering. Utfordringene har imidlertid
blitt håndtert på en tilfredsstillende måte og i henhold
til styrets ønsker og målsettinger.

Smidigere behandlingsforløp
og bedre kontroll
Bakgrunnen for etableringen av Helseforetakenes senter
for pasientreiser ANS var Stortingets vedtak i 2004 om at
finansieringen av pasientreiser skulle overføres til de regionale helseforetakene.
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Helse- og omsorgsdepartementet anbefalte en organisering
av pasientreiser uten rekvisisjon hvor det overordnede ansvaret og eierskapet skulle legges til de regionale helseforetakene. Det ble i tillegg anbefalt at det skulle opprettes en
nasjonal enhet som skulle ivareta de samordnende og koordinerende funksjonene.
Ved å samle alt ansvar for pasientreiser i helseforetakene,
ønsket en å sikre en organisering som ville gi pasientene et
totalt sett bedre tilbud innenfor de gitte rammebetingelsene.
Bedre kontroll over kostnadene til pasientreiser ville kunne
gi mer penger til behandling, og dermed mer helse for hver
krone.
Gradvis ansvarsoverføring
Ansvaret for reiser med rekvisisjon ble overført fra Arbeidsog velferdsetaten (NAV) til de regionale helseforetakene
i 2006. NAV håndterte på oppdrag fra helseforetakene
refusjon av reiser uten rekvisisjon fra 2004 og frem til høsten
2009.

“ felles, nasjonal enhet
Målsettingen om å oppnå en

innen
pasientreiseområdet har vært en drivkraft...

Prosjekt Pasientreiser ble etablert i 2006, og besto blant
annet av representanter fra de regionale helseforetakene.
Prosjektets hovedoppgave var å etablere en hensiktsmessig
og optimal organisering gjennom blant annet et nasjonalt
selskap som ville kunne sikre lik praktisering av regelverket
på nasjonalt nivå.
Det nye selskapet skulle ha en koordinerende og samordnende funksjon, og standardiserte løsninger skulle etableres.
Det innebar blant annet ett felles nasjonalt telefonnummer,
en felles nettportal og felles opplæring på pasientreisekontorene.

“

databehandleransvaret for saksbehandlingssystemene PRO
og NISSY som benyttes henholdsvis innenfor reiser uten
rekvisisjon og reiser med rekvisisjon.
Utfordringer i tiden som kommer
Etableringen av Helseforetakenes senter for pasientreiser
ANS har vært en spennende og utfordrende prosess. Målsettingen om å oppnå en felles, nasjonal enhet innen pasientreiseområdet har vært en drivkraft, men også en krevende
oppgave.

Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS ble etablert i
mai 2009. I løpet av høsten 2009 overtok selskapet gradvis
oppgavene fra NAV.

Fortsatt står Pasientreiser ANS foran store nasjonale oppgaver som krever høy grad av fleksibilitet og kompetanse
på flere områder. Selskapets evne til samarbeid, omstilling
og løsningsorientering vil derfor være vesentlige egenskaper
som også vil komme til stor nytte i tiden som kommer.

Fra 1. januar 2010 har Pasientreiser ANS i samarbeid med de
regionale helseforetakene og de lokale pasientreisekontorene
hatt det totale ansvaret for refusjon av reiser uten rekvisisjon.
18. desember 2009 vedtok Helse- og omsorgsdepartementet
at Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS også skal ha

Styreleder i Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS,
Steinar Marthinsen
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Pasientreiser ANS
Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS (Pasientreiser ANS) er eiet av de fire
regionale helseforetakene. Helse Nord, Helse Midt-Norge og Helse Vest eier hver
20 prosent i selskapet, mens Helse Sør-Øst eier 40 prosent.

Pasientreise ANS skal være en felles enhet for de fire regionale helseforetakene hvor formålet er å bidra til å oppfylle de
regionale helseforetakenes ”sørge for ansvar” på området
pasienttransport og pasientreiser.
2009 var etablerings- og oppstartsåret for Pasientreiser ANS.
Etableringen av selskapet skjedde 11. mai 2009. 1. september 2009 var selskapet i drift i tråd med eiers føringer.
Pasientreiser ANS har vært i full drift fra 1. desember 2009.
Sammen med etablering av tolv pasientreisekontor og syv
kjørekontor med reiseplanlegging, innebar dette at man
leverte i henhold til regjeringens målsetting om at alle funksjoner NAV hadde utført innen pasientreiseområdet skulle
være overført helseforetakene innen 1. januar 2010.
Styret er tilfreds med at selskapet er etablert i henhold til
planen, og at organisasjonen er på plass - inklusiv nødvendig
bemanning. Styret konstaterer at produksjonsprosessen og
de øvrige prosessene var etablert ved oppstart, og er tilfreds
med at virksomheten har foregått innenfor de tildelte økonomiske rammene.
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Ansvar og funksjon
Pasientreiser ANS skal ha en service- og støttefunksjon
hvor formålet er å ivareta administrative og merkantile
fellesoppgaver, samordningsoppgaver og de transaksjonstunge
saksbehandlingsoppgavene for deltakerne. Selskapet skal,
som en del av den medisinske spesialisthelsetjenesten, til
enhver tid følge de gjeldende overordnede politiske mål for
helsetjenesten. Pasientreisekontorene er selskapets viktigste
kunder og samarbeidspartnere.

Primære og prioriterte oppgaver
•• Selskapet skal ha forvaltningsansvar og ivareta
oppgaver vedrørende reiser uten rekvisisjon som er av
nasjonal karakter. Dette gjelder blant annet oppgaver
knyttet til avtaleinngåelser, sikkerhet, kravspesifisering
og standardisering
••

Selskapet skal ha systemeierskap og sørge for
forvaltning og utvikling av IKT-løsninger for
pasientreiser.

Administrerende
direktør

Styre- og
eieroppfølging

Organisasjonsog utviklingssjef

Driftssjef

Fagsjef

Økonomisjef

Organisasjonskart for Pasientreiser ANS i desember 2009

••

Pasientreiser ANS skal være et faglig kompetansesenter
for de regionale saksbehandlingsenhetene. Dette
innebærer blant annet at selskapet skal bidra med
juridisk ekspertise, drive opplæring i regelverk og bidra
til harmonisering av regelverk og praksis.

••

Selskapet skal ivareta deler av de transaksjonstunge
oppgavene knyttet til pasientreiser.

••

••

Selskapet skal sørge for stikkprøvekontroll i samarbeid
med de lokale pasientreisekontorene for å sikre lik
praktisering av regelverket.

Selskapsstruktur og eierforhold
Organisering av selskapet
Selskapets styre består av syv representanter; en fra hver
eier, bortsett fra Helse Sør-Øst som har to representanter,
samt to representanter for de ansatte fra 2010. I tillegg er to
observatører valgt av de regionale brukerutvalgene.
Selskapet har en bemanning med basis i fast ansatte og
innleie av ekstra ressurser i takt med behovet.
Saksmengden i form av antall refusjonssøknader til
behandling lå gjennomsnittlig 54 % høyere enn estimatene
fra NAV i 2009.

Ved behov vil Pasientreiser ANS forestå kontakt med
overordnede myndigheter.
Etableringen av Pasientreiser ANS
I tråd med Stortingets vedtak om ansvarsoverføring av
forvaltning av pasientreiseområdet fra 2004, overtok de
regionale helseforetakene det praktiske ansvaret for refusjoner
av reiseutgifter til pasienter i løpet av 2009.
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Arbeidet med etableringen av Helseforetakenes senter for
pasientreiser ANS ble organisert i et eget prosjekt i regi av
de fire regionale helseforetakene. Prosjekt Pasientreiser ble
etablert 14. mai 2008 for å ivareta eierkravet presisert i
foretaksprotokollen.
Den valgte organisasjonsmodellen innebar blant annet
etablering av et nasjonalt selskap som regjeringen besluttet
å lokalisere i Skien.
Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS ble stiftet i
selskapsmøtet 11. mai 2009, og registrert i Foretaksregisteret
20. juni 2009.
Oppgavene fra prosjektet ble etter etableringen gradvis
overført til det nye selskapet, og oppgavene fra NAV ble i
løpet av høsten 2009 overført til den nye organisasjonen i
henhold til fastsatt plan.

Produksjon og arbeidsprosesser
Fra etablering av selskapet og frem mot driftsstart
1. september 2009, var det et tett samarbeid med Nasjonalt
prosjekt pasientreiser.
Formell overføring av ”delprosjekt nasjonalt selskap” til
administrerende direktør skjedde per mars 2009. For å sikre
at nasjonalt selskap var klart til driftsstart, ble det utarbeidet
en milepælsplan hvor viktigste mål var å sikre at selskapet var
operativt og i stand til å levere definerte oppgaver profesjonelt
og effektivt fra og med 1. september. Full overtagelse fra
NAV skulle gjennomføres innen 1. januar 2010.
Estimert daglig volum var ca 2.700 saker. I perioden fra
1. september til 31. oktober var antall saker noe høyere
enn estimert. I november og desember økte antallet saker
betydelig.
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Utvikling og etablering av prosesser og arbeidsbeskrivelser ble
utført i tett samarbeid med det nasjonale prosjektet. Målet
var å sikre en helhetlig prosessflyt for reiser uten rekvisisjon,
hvor nasjonale og regionale oppgaver ble flettet sammen på
en smidig og optimal måte.

Organisasjonen på plass
Grunnlaget for etableringen av Helseforetakenes senter for
pasientreiser ANS ble lagt gjennom prosesser i det nasjonale
prosjektet for pasientreiser. Oppbyggingen av selskapet
startet i prosjektet, og ble gradvis overført til linjen fra mars
til september 2009. Prosess for overføring av reiser uten
rekvisisjon fra NAV og etablering av Pasientreiser ANS var
på plass i henhold til målet 1. januar 2010.

Rekruttering
Med utgangspunkt i erfaringer fra NAV og de vurderinger
som var gjort i forhold til oppgaver som skulle ligge i det nye
selskapet, ble organisasjonen utviklet for Pasientreiser ANS.
Det ble satt i gang en prosess med rekruttering av personell
til selskapet. Målsettingen om å ha både administrerende
direktør, ledergruppe og nøkkelpersonell/driftspersonell på
plass i tilstrekkelig tid før produksjonsstart 1. september, ble
innfridd.

Organisering av driftsmiljøet
Pasientreiser ANS har blant annet som oppgave å ivareta de
transaksjonstunge oppgavene i den nye reformen for reiser
uten rekvisisjon. Organiseringen av driftsmiljøet var derfor
svært viktig for å sikre en kostnadseffektiv produksjon.
Driftsmiljøet ble utarbeidet våren 2009 på bakgrunn av
følgende hovedprinsipper: Produksjonsprosesser, styringsprinsipper og holdning og adferd.
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I forbindelse med etableringen av Pasientreiser ANS stilte
Helse Sør-Øst RHF lokaler til disposisjon for virksomheten.
Lokaler for driftsavdelingen ble etablert som en midlertidig
løsning gjennom leie av en lagerhall. Det ble videre besluttet
at hele virksomheten skulle samlokaliseres i nytt næringsbygg
i løpet av 2010.

Systemeierskap, forvaltning og utvikling av
IKT-løsninger
Høsten 2009 ble det besluttet at Pasientreiser ANS skulle
overta systemeierskapet for direkteoppgjør (NISSY) og
telefontjenesten 05515 da Stortinget vedtok lov om endringer
i folketrygdloven og helseregisterloven.

Et faglig kompetansesenter
Pasientreiser ANS skal være et faglig kompetansesenter for
de regionale enhetene. Selskapet skal bidra med juridisk
ekspertise, drive opplæring i regelverk samt understøtte
prosesser for harmonisering av regelverk og praksis.

Ny bestemmelse i helseregisterloven § 6c gir rettslig grunnlag
for etablering av registre for enkeltoppgjør og direkteoppgjør.
Registre for enkeltoppgjør og direkteoppgjør ble etablert ved
syketransportregisterforskriften.

Pasientreiser ANS skal i samarbeid med pasientreisekontorene
og de regionale helseforetakene bidra til å sikre lik praksis
på nasjonalt nivå på pasientreiseområdet, og ta ansvar for
regelverksutvikling på området.
Selskapets fagavdeling er i ferd med å opparbeide seg solid
kunnskap om regelverket innenfor pasientreiseområdet.
Høsten 2009 var den viktigste oppgaven å skape en
arena for samarbeid og erfaringsutveksling innenfor fagog regelverksområdet. Rådgivning, veiledning og rask
tilbakemelding på de henvendelser som har kommet inn
fra pasientreisekontorene har vært en sentral og prioritert
oppgave for fagavdelingen.
Fagavdelingen skal i samarbeid med pasientreisekontorene
og RHFene bidra til å sikre lik praksis på nasjonalt nivå
og ta ansvar for regelverksutvikling. Formålet er å sikre
likebehandling og god regelverkforståelse i alle enheter som
arbeider innen pasientreiseområdet. Lik praksis er en viktig
rettsikkerhetsgaranti for pasientene.
For å nå målsetningen om lik nasjonal praksis, er det i 2009
gjennomført felles opplæring på alle pasientreisekontorene
om gjeldende regelverk på pasientreiseområdet. Det er også
etablert en felles erfaringsbase. Denne er gjort tilgjengelig for
pasientreisekontorene og gir grunnlag for å tolke regelverket
likt på nasjonalt nivå.
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Behandlingen av personopplysninger i relasjon til pasienter
som reiser med rekvisisjon foregår i Direkteoppgjørsregisteret
(NISSY), mens personopplysninger om pasienter som reiser
uten rekvisisjon foregår i enkeltoppgjørsregisteret (PRO).
Forskriften legger databehandlingsansvaret for PRO og
NISSY til Pasientreiser ANS.

Sikkerhet, kravspesifisering og
standardisering
Standardisering
For å sikre lik praksis og effektiv saksbehandling har det
vært fokus på å utvikle standardiserte arbeidsprosesser i alle
ledd av saksbehandlingskjeden. Arbeidsprosessene er under
kontinuerlig forbedring for å understøtte behovet for rask og
riktig utbetaling til brukerne.
Sikkerhetsstrategi
Formålet med Pasientreiser ANS sin behandling av
personopplysninger er å administrere og samordne pasientreiser til undersøkelse eller behandling i kommune- og
spesialisthelsetjenesten. Administrering omfatter også
saksbehandling og refusjon av krav om dekning av slike
transportutgifter.
I tillegg administreres det personalarkiv og lønnssystem
internt.

Det er utarbeidet et eget dokument, ”Sikkerhetsmål
og strategi” som er Pasientreiser ANS sitt overordnede
dokument for informasjonssikkerhet.

Andre nasjonale oppgaver
Informasjon og web
Informasjonsarbeidet i Pasientreiser ANS skal bidra til å
nå selskapets målsetting om likebehandling og rett bruk av
pasientreiser i hele landet.
Hovedoppgaven er å gi pasienter, pårørende, helsepersonell
og andre interessenter den informasjon de har behov for.
Enhetlig og tydelig informasjon om pasientreiser i alle
kommunikasjonskanaler er en forutsetning for å lykkes med
denne målsettingen.
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Opplæring
Et nasjonalt opplæringsprogram er utviklet for å sikre en god,
målrettet og felles opplæring hos ansatte. Programmet skal
bidra til at brukerne får et kvalitetssikret tilbud som ivaretar
deres rettigheter, og sikrer effektiv og riktig saksbehandling.
Opplæringsprogrammet bygger på en opplæringsstrategi,
hvor standardisering av arbeidsprosesser og rutinebeskrivelser
står sentralt. Tilbudet består både av e-læringsmoduler og
klasseromskurs. Pasientreiser ANS har ansvaret for drift og
videreutvikling av den felles nasjonale opplæringsportalen,
og koordinering, planlegging og gjennomføring av felles
opplæringsaktiviteter i samarbeid med lokale enheter for
pasientreiser.
Enhetlig og god opplæring sikrer riktig kompetanse og
bidrar til god måloppnåelse på pasientreisekontorene.
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Et felles nasjonalt fokus på kompetanseutvikling vil styrke
vår evne til å møte fremtidige utfordringer.
Arbeidsmiljø og likestilling
Prosessen med å definere selskapets verdier har vært et viktig
tiltak gjennom høsten 2009. Prosessen har bidratt positivt
til å skape en felles plattform for holdninger og adferd i
selskapet. Verdiene forteller oss hvordan vi ønsker å bli
oppfattet av våre omgivelser og av hverandre.
Verdiene til Pasientreiser ANS er:
•
Engasjerte
•	Pålitelige
•
Imøtekommende
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I forbindelse med rekrutteringen til selskapet er det vektlagt
at Pasientreiser ANS i størst mulig grad skal gjenspeile
mangfoldet i befolkningen. Det var et mål å oppnå en
balansert alders- og kjønnssammensetning, og å rekruttere
personer med ulik etnisk bakgrunn.
Per 31. desember 2009 var tilstedeværelsen på 96,8 % av
total arbeidstid. Det var ikke rapportert om skader eller
ulykker på arbeidsplassen. Totalt var det 41 fast ansatte og
24 innleide. Det var ingen deltidsansatte.
Styret består av 60 % menn og 40 % kvinner, mens
ledergruppen består av 67 % menn og 33 % kvinner. Av de
faste ansatte er 34 % menn og 66 % kvinner.

Oppgaver

September

Oktober

November

Desember

Estimert

Virkelig

Estimert

Virkelig

Estimert

Virkelig

Estimert

Virkelig

Postmottak

2 245

3 570

15 776

18 911

40 383

48 863

46 311

90 039

Skanning

2 245

3 570

15 776

18 911

40 383

48 863

46 311

62 039

Registrering PRO

2 245

3 570

15 776

18911

40 383

48 863

46 311

33 350

225 (10 %)

72 (2 %)

Avvik

-

24

Antall utbetalinger

-

979

Utbetalt

-

kr 614 605

Gj.snitt
utbetalinger

-

kr 628

Retur dokumenter

1 577
936 (4,2 %)
(10 %)

- 388 (7,9 %)

457 (1,4 %)

-

48 (0,3 %)

- 33 (0,07 %)

- 49 (0,15 %)

-

6 479

- kr 4 658 272
-

Brukermedvirkning
Brukerne er representert i selskapets styre gjennom to
observatører. Disse er valgt blant representantene i de
regionale brukerutvalgene. Ved oppstart i 2009 var det en
representant fra brukerutvalget i Helse Midt-Norge og en
fra Helse Sør-Øst som ble valgt til å sitte som observatører
i styret for Pasientreiser ANS. Observatørene følger styrets
valgperiode på to år, og er valgt frem til mai 2011.
Selskapet har i tillegg via
dialog med Helse- og
omsorgsdepartementet tatt initiativ til etablering av en
nasjonal brukerarena for pasientreiseområdet.

kr 719

-

21 419

- kr 16 559 115
-

kr 773

-

28 238

- kr 22 890 102
-

kr 811

Aktivitetstall 2009
Innsendte refusjonssøknader i 2009 ble vesentlig høyere enn
estimert volum.
Virkelig volum var 59% høyere enn estimert for september
og 20% høyere for oktober og november. I desember mottok
Pasientreiser ANS 94 % flere søknader enn estimert. Beregnet
utrullingsvolum var basert på historiske tall fra NAV for de
respektive regionene som fortløpende ble innfaset i løpet
av 2009. Totalt antall mottatte refusjonssøknader hos
Pasientreiser ANS høsten 2009 var 161.383 saker. Dette var
56.668 saker (54 %) enn estimert.
Ytre miljø
Selskapet forurenser ikke det ytre miljø, det er ingen støy fra
produksjonen og lokalene er plassert i et område regulert for
næring.

Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS - Årsrapport 2009
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Videre utvikling
18. desember 2009 vedtok Stortinget lov om endringer i
folketrygdloven og helseregisterloven. Lovendringene er en
oppfølging av Stortingets beslutning om å innføre automatisk
frikortordning. Ny bestemmelse i helseregisterloven § 6c gir
rettslig grunnlag for etablering av registre for enkeltoppgjør
og direkteoppgjør. Registre for enkeltoppgjør og direkteoppgjør ble etablert ved syketransportregisterforskriften.
Behandlingen av personopplysninger i relasjon til pasienter
som reiser med rekvisisjon foregår i direkteoppgjørsregisteret
(NISSY), mens personopplysninger om pasienter som reiser
uten rekvisisjon foregår i enkeltoppgjørsregisteret (PRO).
Forskriften legger databehandlingsansvaret for PRO og
NISSY til Pasientreiser ANS.

Blant de nye oppgavene er ansvaret for opptrykk og
distribusjon av rekvisisjonsblokker, evaluering av årsverk,
mottak av reiseregninger fra andre transportmidler
(kombinasjonsreiser), overføring av telefoniløsning (05515)
og etterregistrering og innrapportering til HELFO av alle
egenandeler for reiser med rekvisisjon (en midlertidig
oppgave ut 2010).

Ansvaret som databehandlingsansvarlig medfører vesentlige
rettigheter og plikter for Pasientreiser ANS. Arbeidet med
konkretisering av dette, blant annet gjennom å utarbeide
nødvendige databehandleravtaler, igangsettes i løpet av
2010.

Disponering av årsresultat
Selskapet har i oppstartsåret 2009 hatt totale driftskostnader
på kr 22,7 mnok. Virksomheten er finansiert av eierne
gjennom et basistilskudd på kr 16,6 mnok og inntekter basert
på utført arbeid (aktivitetsbasert inntekt). Årsregnskapet er
etter dette gjort opp i balanse. Selskapets egenkapital består
av innskutt kapital fra eierne med kr 7,5 mnok.

Pasientreiser ANS har i løpet av 2009 blitt tildelt flere
oppgaver i takt med nedtrapping av det nasjonale prosjektet.

Årsregnskap
Fortsatt drift
I samsvar med regnskapslovens § 3-3 bekreftes det at
forutsetningen om fortsatt drift er lagt til grunn ved
utarbeidelsen av regnskapet.

Skien, 19 april 2010
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Administrerende direktør i Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS, Marit Kobro

Spennende og
utfordrende etablering
Da Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS (Pasientreiser ANS) ble etablert i mai 2009 var
den primære oppgaven å få på plass gode arbeidsprosesser og bemanning i egnede lokaler før oppstart av drift i september 2009. Leieavtalen for lokaler kom raskt på plass, og før sommeren 2009 var
ledergruppen ansatt og rekrutteringen av de øvrige medarbeiderne godt i gang.

Takket være et godt gjennomført prosjektarbeid og en
effektiv rekruttering av nøkkelpersonell, ble kontormiljø og
driftshall rigget, IKT-systemer
etablert og den øvrige rekrutteringen gjennomført på rekordtid.
1. september var selskapet klart
for oppstart i henhold til den
fastsatte fremdriftsplanen.
I løpet av høsten 2009 ble samtlige pasientreisekontor gradvis
knyttet opp mot saksbehandlingssystemet PRO, og 1. desember var alle landets pasientreisekontor tilknyttet systemet i tråd
med fremdriftsplanen.
Godt forarbeid og stor innsats fra dyktige og engasjerte medarbeidere gjorde etableringen og oppstarten av Pasientreiser
ANS mulig på svært kort tid.
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Utfordringer - i kø
Høsten 2009 ble likevel mer utfordrende enn vi hadde tenkt,
både for Pasientreiser ANS, pasientreisekontorene, våre eiere
og ikke minst for pasientene. Det kom i gjennomsnitt inn
54 prosent flere saker i løpet av høsten enn det de estimerte
tallene fra NAV tilsa. Dette toppet seg i desember da Pasientreiser ANS mottok 94 prosent flere reiseregninger enn beregnet. Samtidig med den uforutsette store saksinngangen
fikk vi vesentlige oppstartsutfordringer knyttet til PRO.
Konsekvensen ble at det utviklet seg en lang saksbehandlingskø som fortsatte inn i 2010.
Omfattende tiltak iverksatt
Den lange saksbehandlingstiden krevde omfattende tiltak
i tiden som fulgte. Tiltakspakken besto blant annet av en
betydelig bemanningsøkning både i Pasientreiser ANS og ved
pasientreisekontorene rundt i landet. Det ble iverksatt skift- og
overtidsordninger. IKT-leveransen ble fulgt tett opp, og funksjonelle forbedringer i PRO ble utredet og iverksatt forløpende.
Effekten av tiltakene ga gradvis resultat. Seks uker inn i 2010

“

Godt forarbeid og
stor innsats fra dyktige og engasjerte

medarbeidere gjorde etableringen og oppstarten
av Pasientreiser ANS mulig på svært kort tid.

“

snudde trenden og vi begynte å behandle flere saker enn vi
mottok.

vi fokusere ytterligere på videreutvikling av de standardiserte
løsningene og økt gevinstrealisering.

Et selskap i utvikling
Pasientreiser ANS er et selskap i endring og utvikling.
Selskapet har i løpet av sin relativt korte levetid fått flere nye
oppgaver og utvidet ansvar. Dette gjelder blant annet overtagelsen av systemeieransvaret for telefoniløsningen 05515 og
databehandleransvaret for saksbehandlingssystemene PRO
(reiser uten rekvisisjon) og NISSY (reiser med rekvisisjon).

Verdifulle erfaringer
Oppstarten av selskapet og overgangen fra prosjekt til drift
har vært en spennende, men også en svært krevende prosess.
Vi har stått ovenfor utfordringer vi ikke kunne forutse, og
oppgaver som har stilt store krav til fleksibilitet og evne til rask
omstilling.

Pasientreiser ANS er en ung organisasjon i et tradisjonsbundet
system. Vi har i 2009 hatt stort fokus på å få på plass en
tjeneteleveranseavtale (SLA-avtale) mellom Pasientreiser ANS
og våre eiere. Det har vært viktig for selskapet å få etablert en
tydelig ansvarsfordeling mellom Pasientreiser ANS, helseforetakene og pasientreisekontorene. SLA-avtalen vil være et viktig
bidrag til dette. Avtalen vil videreutvikles ettersom man høster
erfaring med praktisering av avtalen.
Veien videre
2010 vil være et år der vi vil arbeide med å videreutvikle tjenestene våre og de prosessene selskapet er ansvarlig for. Fokuset
vil være å redusere saksbehandlingstiden og å videreutvikle
relasjonene og leveransene til våre kunder. Kompetansebygging, kvalitetsforbedring og en forenkling av regelverket
er kontinuerlige oppgaver som har høy prioritet. I tillegg vil
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Solide prestasjoner, stort engasjement, masse arbeidsglede, og
ikke minst vilje og evne til finne løsninger har gjort at vi som
selskap har lykkes i å håndtere disse utfordringene.
Nå er det gjort mange erfaringer og etableringsfasens største
utfordringer er forhåpentligvis tilbakelagt. Det er derfor med
stolthet og glede jeg ser frem til et nytt kapittel i Pasientreiser
ANS sin historie i 2010.

Administrerende direktør
Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS,
Marit Kobro
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Ledergruppen

i Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS
Bak fra venstre: Økonomisjef Øystein Næss, administrerende direktør Marit Elisabeth Kobro og fagsjef Hilde Holt.
Foran fra venstre: IKT-sjef Ole Magne Johnsen, organisasjons- og utviklingssjef Stian Jacob Stiansen,
driftssjef Per Monstad Halvorsen og leder for styre- og eieroppfølging Eirik Andersen.
Ledergruppen pr mai 2010.
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Regnskap
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Resultatregnskap
Note

2009

Basistilskudd

1

16 598

Aktivitetsbasert inntekt

1

6 000

DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER

Sum driftsinntekter

Varekostnad

22 598

12

535

2

12 876

Ordinære avskrivninger

3,4

479

Annen driftskostnad

12

8 813

Lønn og annen personalkostnad

Sum driftskostnader
Driftsresultat

22 703
-105

FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER
Finansinntekt
Finanskostnad
Netto finansposter
ÅRSRESULTAT

24

106
1
105

Balanse
Note

2009

3

4 353

EIENDELER
Anleggsmidler
Immatrielle eiendeler
Immatrielle eiendeler
Sum immatrielle eiendeler

4 353

Varige driftsmidler
IKT

4

2 725

Inventar og utstyr

4

658

Sum varige driftsmidler

3 383

Sum anleggsmidler

7 736

Omløpsmidler
Varer

58

Fordringer
Fordringer

47

Sum Fordringer

47

Bankinnskudd

5

30 609

Sum omløpsmidler

30 714

SUM EIENDELER

38 450
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Balanse
Note

2009

6,7

7 500

EGENKAPITAL OG GJELD
Egenkapital
Innskutt egenkapital
Selskapskapital

7 500

Sum innskutt egenkapital

Gjeld
Avsetning for forpliktelser
Pensjonsforpliktelser

8

616
616

Sum avsetning for forpliktelser

Kortsiktig gjeld
Leverandørgjeld
Skyldig offentlige avgifter

5 463
9

Annen kortsiktig gjeld

26

191
2 096

Mellomværende deltakere akonto refusjon

10

21 043

Mellomværende HSØ finansiering oppstart

11

1 541

Sum kortsiktig gjeld

30 334

Sum gjeld

38 450

Kontantstrømsoppstilling		
Note

2009

Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter:
Årsresultat

-

Ordinære avskrivninger

479

Forskjell kostnadsført pensjon og inn/utbetalinger

616

Endring i omløpsmidler og kortsiktig gjeld

30 229

Netto kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter

31 324

Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter:
Utbetalinger ved kjøp av driftsmidler

-8 215

Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter

-8 215

Kontantstrømmer fra Finansieringsaktiviteter:
Innbetalt selskapskapital fra deltakere

7 500

Netto kontantstrøm finansieringsaktiviteter

7 500

Netto endring i likviditetsbeholdning

30 609

Likviditetsbeholdning pr. 01.01.09

0

Likviditetsbeholdning pr. 31.12.09

30 609
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Regnskapsprinsipper
Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven.
					
Det er utarbeidet etter norske regnskapsstandarder og anbefalinger til god regnskapsskikk. Inntektene for 2009 deles i
aktivitetsbaserte inntekter knyttet til tjenesteleveranser og
basistilskudd for finansiering av oppstarten av selskapet.
					
Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost på anskaffelsestidspunktet og avskrives lineært over forventet brukstid. Anleggsmidler nedskrives dersom de ikke lenger vil være i bruk.
Lager av ferdigkjøpte varer er verdsatt til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi.					
			
Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlets forventede levetid. Direkte vedlikehold av driftsmidler
kostnadsføres løpende under driftskostnader, mens påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og
avskrives i takt med driftsmidlet. 				
		
Driftsmidler anses som varig dersom det har en økonomisk
levetid på over 3 år samt en kostpris på over kr. 50.000,-.
Driftsmidlet avskrives fra det tidspunkt det tas i bruk.		
						
De ansvarlige eierne av selskapet Pasientreiser ANS er de fire
regionale helseforetakene som ikke er skattepliktige.		
						

Regnskapsføring av pensjonskostnader skjer i samsvar med
Norsk regnskapsstandard.				
Pasientreiser ANS har pensjonsordninger som omfatter i alt
43 personer, hvorav 43 er yrkesaktive. Ordningene gir rett til
definerte fremtidige ytelser etter sluttlønnsprinsippet. Disse
er i hovedsak avhengige av antall opptjeningsår,stillingsfaktor
og lønnsnivå ved nådd pensjonsalder. Pensjonsytelsene samordnes med folketrygdens ytelser. Foretakets pensjonsansvar i
forhold til den ordinære tariffestede tjenestepensjonsordningen er dekket gjennom pensjonsordningene.			
			
I tillegg til den ordinære tjenestepensjonsordningen kommer
ytelser i form av Avtalefestet pensjon (AFP) til aldersgruppen
62 til 66 år. AFP etter 65 år er dekket med tilskudd og utjevnet
på risikofellesskapet i den enkelte “multiemployer plan”.
				
Økonomiske forutsetninger pensjon:
Diskonteringsrente			
Forventet avkastning på pensjonsmidler
Årlig lønnsregulering			
Regulering av folketrygdens grunnbeløp
		

5,50
5,70
4,25
4,00

Skien, 19 april 2010
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Noter
NOTE 1 - INNTEKTER
DRIFTSINNTEKTER
Basistilskudd ved oppstart
Aktivitetsbasert inntekt for utførte tjenester
Sum inntekter

16 598
6 000
22 598

NOTE 2 - LØNNSKOSTNADER, ANTALL ANSATTE M.M
LØNNSKOSTNADER
Lønnskostnader

5121

Arbeidsgiveravgift

745

Pensjonskostnad inkl arbeidsgiveravgift

630

Rekrutteringskostnader

1470

Andre ytelser

277

Innleie av personell

728

Lønnskostnader utbetalt av HSØ

3905

Sum lønns og personalkostnader

12 876

Gjennomsnittlig antall ansatte

48

Gjennomsnittlig antall årsverk

48

Lønn og andre ytelser til adm.direktør fra 1.3 (i 50% frem til 1.6)
Lønn
Pensjonskostnad
Andre ytelser

630 000
83 160
6 000

Sum

Det er ikke utbetalt noen godtgjørelse til styremedlemmer.
Godtgjørelse til revisor utgjør totalt kr 131.550. Dette fordeler seg med kr 30.000,- på revisjon og kr
101.550 på rådgivning. Rådgivningen knytter seg til div. regnskapsmessige og avgiftsmessige problemstillinger i forbindelse med oppstart av virksomheten. Beløpene er ekslusiv merverdiavgift.
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Noter
NOTE 3 - IMMATRIELLE DRIFTSMIDLER
Oracle

E-Læring

2009

0

0

-

Tilgang

3690

776

4 466

Anskaffelseskost 31.12.09

3690

776

4 466

61

52

3629

724

4 353

61

52

113

IKT

Inventar

2009

0

0

-

Tilgang

3066

683

3 749

Anskaffelseskost 31.12.09

3066

683

3 749

341

25

2725

658

3 383

341

25

366

Åpningsbalanse

Akkumulerte avskrivninger pr 31.12.09
Balanseført verdi 31.12.08
Årets ordinære avskrivninger

NOTE 4 - VARIGE DRIFTSMIDLER

Åpningsbalanse

Akkumulerte avskrivninger pr 31.12.09
Balanseført verdi 31.12.08
Årets ordinære avskrivninger

NOTE 5 - BANKINNSKUDD
2009
Bundne kontoer

30

Innestående skattetrekksmidler

832

Sum bundne kontoer

832

Bankkonto som ikke er bundet

29 777

Sum bank

30 609

NOTE 6 - SELSKAPSKAPITAL
2009
SELSKAPSKAPITAL
Innbetalt fra deltakere

7 500

Sum selskapskapital

7 500

NOTE 7 - EIERINFORMASJON OG SAMMENSETNING
2009
Helse Sør-Øst RHF

40

Helse Vest RHF

20

Helse Midt-Norge RHF

20

Helse Nord RHF

20

Sum

100
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Noter
NOTE 8 - PENSJONER
2009
Pensjonsforpliktelse
Brutto påløpt pensjonsforpliktelse

533

Pensjonsmidler

-14

Netto forpliktelse før arbeidsgiveravgift (AGA)

519

Arbeidsgiveravgift

73

Brutto påløpt forpliktelse inkl arbeidsgiveravgift

606

Netto forpliktelse etter arbeidsgiveravgift

592

Pensjonskostnader
Årets opptjening
Rentekostnad

506
27

Brutto pensjonskostnad

533

Netto pensjonskostand inkl adm kostnad

533

Arbeidsgiveravgift av netto pensjonskostnad
Netto pensjonskostnad inkl AGA og Adm kostnad

75
608

Se regnskapsprinsipper for informasjon om pensjonsordningen og forutsetningene.

NOTE 9 - OFFENTLIG GJELD
2009
SPESIFISERING AV POSTER
Forskuddtrekk og påleggstrekk
Til gode merverdiavgift

32

832
-1 075

Arbeidsgiveravgift

434

Sum offentlig gjeld

191

NOTE 10 - AKONTO INNBETALINGER DELTAKERE
2009
Helse Sør-Øst RHF

2 941

Helse Vest RHF

8 663

Helse Midt-Norge RHF

5 275

Helse Nord RHF

4 164

Sum mellomværende akonto refusjoner RHF

21 043

NOTE 11 - MELLOMVÆRENDE HSØ FINANSIERING OPPSTART
2009
SPESIFISERING AV POSTER
Basistilskudd
Fakturert deltakere for tjenester 2009
E-Læringsmodul
Innskutt løpende finansiering av oppstart
Sum mellomværende HSØ (gjeld)

-16 598
-7 500
970
24 669
1 541
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Noter
NOTE 12 - POSTER SOM ER SLÅTT SAMMEN I REGNSKAPET
2009
ANNEN DRIFTSKOSTNAD
Sum kostnader lokaler

1657

Sum leie av maskiner og utstyr

141

Sum kostnadsførte anskaffelser

403

Sum reparasjoner og vedlikehold

319

Sum eksterne honorarer

5460

Sum kontorkostnader

317

Sum reisekostnader

427

Annonse, reklame, gave og kontingent

46

Sum andre kostnader

43

Annen driftskostnad

8 813

VAREKOSTNAD
Brev og konvolutter

73

Porto utgående post

281

Straffeporto inngående post

96

Gebyrer utbetaling

85

Varekostnad

34

535

35

36

37
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Grafisk produksjon: Erik Tanche Nilssen AS, Skien.
Foto: Dag Jenssen.
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