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Et år med gode leveranser
Pasientreiser ANS har siden etableringen hatt en sentral rolle
for å bidra til å oppfylle de regionale helseforetakenes sørge
for ansvar på pasientreiseområdet. Styret har siden oppstarten vært opptatt av kvalitet, gode leveranser, driftssikkerhet,
god samhandling og fornøyde brukere. Dette vil fortsatt
være viktige fokusområder, men det vil også stå sentralt å
utvikle pasientreiseområdet videre i forhold til ny teknologi,
forenkling og standardisering av regelverk og prosedyrer.
Pasientreiser ANS har også i 2012 videreutviklet og styrket
sin rolle som en nasjonal enhet innen pasientreiseområdet.
Selskapet har gode resultater i sine tjenesteleveranser
gjennom året. Selskapet har også bidratt med forslag til
videreutvikling av pasientreiseområdet som nå skal
realiseres.

Strategisk fokus
2012 har vært et år der den positive utvikling fra de
foregående årene er videreført og forsterket. Et sentralt
punkt i selskapets strategiplan; forenkling av ordningen for
refusjon av pasientreiser uten rekvisisjon skal nå
gjennomføres etter at Helse- og omsorgsdepartementet
høsten 2012 besluttet å igangsette et slikt arbeid.
Selskapets strategiplan ble revidert våren 2012 der
forenkling for brukerne var sentralt. Helseforetakene og
de regionale helseforetakene bidro i prosessen med
utarbeidelse av strategiplanen. Dette resulterte i et
dokument med stor nytteverdi for selskapet med strategiske
fokusområder rettet mot brukernes behov når det gjelder
enklere løsninger og størst mulig grad av likebehandling.
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Oppgaveløsning

Fremtidsutsikter

Pasientreiser ANS er godt forankret, både hos eierne
og i sektoren for øvrig. Selskapet har gjennom 2012
levert tjenester i tråd med krav stilt i tjenesteleveranseavtalen mellom selskapet og de fire regionale helseforetakene. Styret er orientert gjennom regelmessige
virksomhetsrapporteringer og er tilfreds med de
leveransene selskapet har forestått i 2012.

Pasientreiseområdet møter, i likhet med helsevesenet for øvrig,
nye utfordringer de nærmeste årene blant annet som følge av
den demografiske utviklingen. Helseforetakene planlegger med
økning i behandlingskapasiteten, spesielt innenfor dagbehandling
og poliklinisk behandling. Samhandlingsreformen har som
målsetting at en større andel av pasientbehandlingen skal skje i
primærhelsetjenesten. Det forventes at denne utviklingen vil
påvirke behovet for pasientreiser. Kravene til effektivitet og
likebehandling og sentrale føringer om standardiserte løsninger
påvirker fremtidig utvikling av de teknologiske løsningene for
pasientreiser med og uten rekvisisjon. Det vil måtte tas
beslutninger om veivalg for fremtidige løsninger i løpet av de
kommende år. Det er styrets vurdering at Pasientreiser ANS har
etablert seg som en organisasjon som er i stand til å møte nye
utfordringer og ivareta nye oppgaver selskapet måtte bli tillagt
på en god måte. Selskapet vil være en sentral aktør i den videre
utviklingen av pasientreiseområdet i Norge til beste for pasientene.

Styret er tilfreds med de forslag til videreutvikling av
pasientreiseområdet som er fremmet gjennom 2012
og ser med forventning frem mot realisering av flere
av disse områdene i 2013. Forenklingsarbeidet er
sentralt også i det videre arbeidet innen pasientreiseområdet. I tillegg vil videreutvikling av virksomheten med
rapportering og analyse av pasientreiseområdet og
ytterligere standardisering og optimalisering av arbeidsprosesser stå sentralt. Det vil dessuten legges opp til
større innslag av e-læring i opplæringssammenheng og
vurdering av eventuelle nye systemløsninger innenfor
teknologidelen. Nye systemløsninger skal utredes med
sikte på bedre integrasjonsmuligheter med andre relevante
systemer og nasjonale registre.

Kontinuerlig forbedring
Arbeidet med de overordnede målsettingene om
likebehandling, effektivisering og forenkling av tjenesten
er videreført i 2012, blant annet gjennom fortsatt satsing
på metodene med kontinuerlig forbedring. Etter avsluttet
prosjektperiode er metodikken implementert. Dette
arbeidet har blant annet bidratt til selskapets gode
resultatoppnåelse i 2012.

Steinar Martinsen,
Styreleder, Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS
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Ledergruppen 2012

Styring og organisering
Pasientreiser ANS er en del av spesialisthelsetjenesten og skal til enhver
tid følge de gjeldende overordnede politiske mål for helsetjenesten.
Ansvarsområde
Selskapets ansvarsområde er regulert i vedtatt selskapsavtale
der de fire eierne definerer rolle og funksjon for Pasientreiser
ANS. Selskapsavtalen, tjenesteleveranseavtalen (SLA) og det
årlige oppdragsdokumentet er rammeverket for hoveddelen
av selskapets virksomhet.
Pasientreiser ANS er et faglig kompetansesenter som yter
juridisk bistand og opplæring, og bidrar til harmonisering
av regelverk og praksis i forvaltningen av pasientreiser på
nasjonalt nivå.

Selskapet er systemeier og databehandleransvarlig for
datasystemene knyttet til reiser uten rekvisisjon (PRO)
og reiser med rekvisisjon (NISSY). Selskapet har videre en
service- og støttefunksjon og ivaretar administrative og
merkantile fellesoppgaver, samordningsoppgaver samt
ulike saksbehandlingsoppgaver for helseforetakene.
Virksomhetens strategi er utformet med utgangspunkt
i dette.

Hilde Holt
Fagsjef

Lars Fremstad
IT-sjef

Per Monstad Halvorsen
Driftsjef

Øystein Næss
Assisterende
direktør

PASIENTREISER ANS
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Hammerfest

Tromsø

Pasientreiser med og uten rekvisisjon
Retten til å få dekket utgifter til pasientreiser til og fra offentlig godkjent behandling
er hjemlet i pasient- og brukerrettighetsloven § 2-6.

Gravdal
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Levanger
Orkdal

De regionale
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Ålesund
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Førde
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Bergen
Lørenskog
Drammen

Haugesund

Skien Fredrikstad

Stavanger

Lillesand
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Helse Sør-øst
Pasientreiser ANS er et nasjonalt
selskap eid av de fire regionale
helseforetakene og samarbeider
tett med de 18 pasientreisekontorene i landet.

Nøkkeltall 2012
• 3,9 millioner pasientreiser
med rekvisisjon
• 5,1 millioner pasientreiser
uten rekvisisjon
• 784 000 innsendte
refusjonssøknader for reiser
uten rekvisisjon
• 2,2 milliarder kroner brukes
årlig på pasientreiser med og
uten rekvisisjon

Pasienter som av helsemessige årsaker
ikke kan benytte rutegående transport
til behandling, kan få rekvisisjon til
pasientreise av sin behandler. Det kan
også være trafikale årsaker til at
pasienten kan få rekvisisjon, for
eksempel hvis det ikke er et egnet
kollektivtilbud. I slike tilfeller er det
pasientreisekontoret som utsteder
rekvisisjon.

Reiser uten rekvisisjon
Pasienter som skal til og fra behandling,
og som reiser uten rekvisisjon kan ha
rett til å få dekket reiseutgiftene sine.
Pasienten kan etter at reisen er
gjennomført søke om dekning av
reiseutgifter ved å sende inn en søknad
per post til Pasientreiser ANS. Hovedregelen er at man får dekket billigste
reisemåte med rutegående transport
til og fra behandlingsstedet. Hos
Pasientreiser ANS skannes søknad
med vedlegg og sendes deretter
elektronisk til pasientreisekontoret

pasienten tilhører. Det aktuelle
pasientreisekontoret behandler saken
og fatter vedtak. Vedtaksbrevene sendes
fra Pasientreiser ANS. I 2012 mottok
Pasientreiser ANS 784 000 søknader
om å få dekket pasientreiser uten
rekvisisjon.

Egenandel
Ved innvilgelse av søknad om dekning
av reiseutgifter belastes pasienten med
en egenandel, med mindre pasienten
allerede har frikort eller det foreligger
andre fritaksgrunner. Når pasienten blir
belastet med en egenandel sender
saksbehandlingssystemet automatisk
en melding om dette til HELFO. Dette
danner grunnlag for automatisk
utsending av frikort til brukerne.
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Sentrale arbeidsområder 2012
Likebehandling av pasienter er et av hovedmålene for pasientreiseområdet.

Likebehandling
Likebehandling av pasienter er et av
hovedmålene for pasientreiseområdet
og en viktig kvalitetsindikator. Lik
og riktig praktisering av regelverket er
avgjørende for å nå målet om
likebehandling og kvalitet i saksbehandlingen for reiser med og uten
rekvisisjon. For å sikre målet om lik
og riktig praktisering av regelverket på
pasientreiseområdet ble en nasjonal
veileder publisert i 2012. Veilederen
har samlet den viktigste informasjonen
om regelverk, rutiner og praksis som
saksbehandlerne trenger i sin saksbehandling. For å sikre lik praktisering
av regelverket tilbyr Pasientreiser ANS
juridisk veiledning og opplæring til
pasientreisekontorene.

Systemforvaltning
Selskapet har ansvaret for IKTsystemene som understøtter
prosessene knyttet til reiser med og
uten rekvisisjon. Ved oppstart i 2009
overtok selskapet og utviklet
10

systemeierrollen og databehandleransvaret for tre nasjonale systemer;
saksbehandlingssystemene NISSY og
PRO samt telefoniløsningen 05515. I
tillegg overtok selskapet ansvar for
www.pasientreiser.no. Det er inngått
databehandleravtaler med eksterne
samarbeidspartnere og underleverandører, og etterlevelsen av
avtalene vurderes jevnlig som en del
av selskapets kvalitetsarbeid. Gjennom
året 2012 ble driftsstabiliteten markert
forbedret. Dette reflekteres i målinger i
systemene samt tilbakemeldinger
fra brukerne gjennom brukerundersøkelser. Ett av suksesskriteriene har vært etablering av testog kvalitetssikring som eget område.
Selskapet har i løpet av året utarbeidet
testretningslinjer og -strategi for alle
endringer i systemene. Dette sikrer en
mer planmessig kvalitetssikring
gjennom systematisk oppfølging av
underleverandører og brukermedvirkning under test.

Fortsatt fokus og ressursinnsats for å
sikre driftsstabilitet og tilgjengelighet
vil være nødvendig også de kommende
år. Selskapet har i 2012 jobbet med
å fornye en driftsavtale med Norsk
Helsenett med formål å profesjonalisere kunde- og leverandørforholdet
gjennom detaljerte tjenestekrav.
I avtalen ligger blant annet garantier
for oppetid i systemene, ytterligere
automatisk måling og overvåkning
samt at driften baseres på beste
praksis gjennom standardiserte
prosesser (Information Technology
Infrastrukcture Library - ITIL). En
slik avtale ble inngått 1. januar 2013.
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Saksbehandling
I 2012 mottok Pasientreiser ANS 784 000 søknader om å få
dekket utgifter til pasientreiser uten rekvisisjon for skanning
og registrering i saksbehandlersystemet PRO. Det er store
sesongsvingninger i postinngangen gjennom året. Det ble
sendt inn færrest saker til behandling i august og flest saker i
desember. I snitt mottar Pasientreiser ANS ca. 3000 søknader
om reiserefusjon daglig.
Den nasjonale målsettingen for saksbehandlingstid for
reiser uten rekvisisjon er 14 dager. 2012 har bydd på større
utfordringer enn 2011 når det gjelder å overholde
saksbehandlingsfristen på 14 dager. Pasientreisekontorene
bestiller saksbehandlingstjenester hos Pasientreiser ANS etter
behov for å overholde saksbehandlingstiden. Det varierer
mellom regionene hvor mye bistand som bestilles. I 2012
mottok ni av i alt tolv pasientreisekontor saksbehandlerbistand fra Pasientreiser ANS. I 2011 var tallet åtte av tolv.
I 2012 saksbehandlet Pasientreiser ANS 11,5 prosent av den
totale saksmengden (91 400 saker).

Opplæring
Opplæringstilbudet fra Pasientreiser ANS skal bidra til
likebehandling for brukere og økt kompetanse for de som
jobber med pasientreiser. I 2012 har selskapet jobbet
målrettet for å kartlegge opplæringsbehov ved pasientreisekontorene. Kartlegging av dagens praksis i saksbehandlingen, analyse av mottatte henvendelser til selskapet
og dialog med pasientreisekontorene vedrørende opplæringsbehov, gjør at selskapet kan iverksette riktige opplæringstiltak. Nye e-læringskurs er blitt utviklet og videokurs tatt i
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bruk som et nytt pedagogisk tilbud. Pasientreisekontorene
får også tilbud om opplæring i form av skreddersydde
fagdager som holdes av selskapets jurister.

Kontinuerlig forbedring
Målsettingen med kontinuerlig forbedring er å skape en
kultur der medarbeidere og ledelse sammen arbeider med
forbedringer for å sikre profesjonell og riktig tjenesteutøvelse.
Metodikken ble innført gjennom et pilotprosjekt i Helse
Midt-Norge og hos Pasientreiser ANS i 2010. Basert på
gode resultater derfra vedtok styret at metoden skulle
implementeres ved pasientreisekontorene i Helse-Vest,
Helse-Nord og ved enhet for reiseoppgjør i Helse Sør-Øst i
løpet av 2012. Det er gjennomgående gode erfaringer også
fra disse pasientreisekontorene og det er per desember 2012
innført en rekke tiltak som blant annet skal gi bedre kvalitet
i tjenestene og derigjennom sikre større grad av riktig og lik
praksis på området.

www.pasientreiser.no
Nettstedet pasientreiser.no skal ha brukervennlige
nettsider med informasjon om pasientreiser.
Pasientreiser.no utvikles kontinuerlig i samarbeid med
pasientreisekontorene. Det foretas to årlige brukerundersøkelser av nettsidene som gir nyttige innspill til
videreutvikling. Pasientreiser ANS har også ansvar for et
intranett som retter seg mot alle som arbeider innenfor
pasientreiseområdet. I 2012 var det 475 502 besøkende på
nettsidene.

IKT-systemer innenfor pasientreiseområdet
PRO
PRO står for Pasient Reise Oppgjør og er et nasjonalt
saksbehandlingssystem for behandling av refusjoner i
forbindelse med pasientreiser der pasientene selv har
lagt ut for reisen (reise uten rekvisisjon). Det er
registrert 500 brukere i PRO.
NISSY
NISSY står for Nasjonalt informasjonssystem for
pasientreiser, og er et system utviklet for å håndtere
elektronisk rekvirering og bestilling av pasientreiser
(reise med rekvisisjon). Systemet benyttes som et
planleggingsverktøy for alle pasientreisekontorene
i de ulike helseregionene i Norge. I tillegg benyttes
NISSY til utstedelse av rekvisisjoner fra behandlingssteder i både primær- og spesialisthelsetjenesten.
Det er registrert 27 000 brukere i NISSY.
05515
05515 er en nasjonal telefontjeneste der det gis
informasjon om pasientreiser, hjelp til å planlegge og
bestille pasientreiser. I 2012 ringte 2 212 607 til 05515.
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Analyse og rapportering
Et av tiltakene for å øke kvalitet og effektivitet innen pasientreiseområdet, har vært satsing på å sikre god styringsinformasjon. Med fokus på dette arbeidet har selskapet
arbeidet med oppgaver innen analyse og rapportering for å
kartlegge datakvalitet. Det påbegynte arbeidet i 2011 ble ikke
ferdigstilt i 2012. Det vil i 2013 bli satt inn økte ressurser på
dette området. Målet med arbeidet er å gi pasientreisekontorene tilgang til nasjonale analyser, rapporter og statistikker
som samlet vil understøtte lik tilnærming til styringsinformasjon.

Databehandleransvar, internkontroll og revisjon
Pasientreiser ANS er som databehandlingsansvarlig for PRO
og NISSY juridisk ansvarlig for opplysningene som håndteres
i systemene. Dette innebærer blant annet at selskapet skal
påse at det er en forsvarlig internkontroll hos pasientreisekontorene som utøver funksjonen som databehandlere
innenfor PRO og NISSY. Det er i 2012 gjennomført revisjoner
og dialog mellom selskapet og pasientreisekontorene der
det er gitt konkrete anbefalinger til forbedring av
internkontrollen.

har etablert tilfredsstillende systemer for internkontroll.
Pasientreiser ANS skal bidra til å sikre enhetlig forvaltning
av reiser med og uten rekvisisjon på tvers av lokale enheter.
Gjennom å etablere rutiner og prosedyrer for virksomheten
er målet å oppnå bedre informasjonssikkerhet og informasjonskvalitet for dataene selskapet behandler.
Selskapets internrevisor gjennomførte i 2012 revisjon av
selskapets samlede virksomhetsstyring og bidro med
rådgivningsoppdrag for ytterligere å forbedre ulike deler av
internkontrollen. Pasientreiser ANS har i 2012 blant annet
videreutviklet prosessene for offentlig anskaffelse. Dette
sikrer at kompetanse og erfaring på anskaffelsesområdet
samles, koordineres og videreformidles. Erfaringslæring
fanges opp gjennom arbeidet med rutine, veileder og kurs
som jevnlig oppdateres, samt at det ved større anskaffelser
utarbeides en skriftlig evaluering av innkjøpene.

Som databehandleransvarlig skal Pasientreiser ANS også
påse at internkontrollen hos de sentrale IKT-leverandørene
til selskapet ivaretas. Pasientreiser ANS har i 2012 utført en
gjennomgang av internkontrollen hos de tre sentrale IKTleverandørene til selskapet. Gjennomgangene er i tråd med
styrets vedtak, og er gjennomført i nært samarbeid med
leverandørene. Det overordnede formålet er å kvalitetssikre at
internkontrollen er i samsvar med gjeldende krav i lovverk og
databehandleravtaler, og revisjonene viser at leverandørene
14
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Samarbeid og forankring
Pasientreiser ANS skal videreutvikle gode samarbeidsformer og
hensiktsmessige møtearenaer.
Samarbeidsforum og
funksjonelle arbeidsgrupper
Samarbeidsforum er etablert for å
ivareta oppfølging av tjenesteleveranseavtalen (SLA). Forumet er den
primære og formelle arenaen for
kundekontakt. I forumet deltar
representanter fra de fire RHFene
og Pasientreiser ANS. I tillegg til to
halvårlige driftsmøter for evaluering
av leveransene holdes det kvartalsvise
møter. Det er også etablert funksjonelle
arbeidsgrupper (FA-grupper).
FA-gruppene er etablert for å sikre god
samhandling og forankring av det
arbeidet som utføres av de ulike
aktørene innen pasientreiseområdet.
Deltagerne i gruppene representerer
pasientreiseområdet i sin region og skal
sikre forankring av arbeidet, samt bidra
til at innspill fra egen region tas med i
utviklingen av områdene.
FA-gruppenes arbeid gjøres kjent
for alle medarbeidere via selskapets
intranett. Det er per i dag etablert fire
FA-grupper; FA PRO, FA NISSY,
FA 05515 og FA regelverk.
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• FA PRO skal sikre en brukerstyrt
utvikling i saksbehandlersystemet PRO
og bidra til at systemet understøtter
målet om effektiv og lik nasjonal
praksis.
• FA NISSY samler inn endringsønsker
fra pasientreisekontorene og videreformidler i prioritert rekkefølge ønskene
til systemeier i Pasientreiser ANS.
• FA 05515 innhenter endringsønsker for
effektivisering av telefonitjenesten og
videreformidler dette til systemeier i
Pasientreiser ANS.
• FA regelverk skal bidra i arbeidet
for lik praksis og regelverksutvikling
nasjonalt.

Analysenettverk
Det er etablert et analysenettverk som
skal sikre nasjonalt samarbeid om
analyser, rapporter, definisjoner og
som skal understøtte lik tilnærming til
styringsinformasjon. Nettverket består
av representanter fra åtte pasientreisekontor. I det videre arbeidet med styringsinformasjon er kvalitet, kostnadseffektivitet og likebehandling sentrale områder.

Brukerpanel
Det er etablert et nasjonalt brukerpanel
for pasientreiseområdet bestående av
representanter fra sentrale brukerorganisasjoner som Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO),
Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner (SAFO),
Landsforeningen for hjerte- og lungesyke (LHL) og Pensjonistforbundet.
To av brukerpanelets representanter er
utnevnt fra de regionale brukerutvalgene. De fire andre deltakerne er
utnevnt av sine brukerorganisasjoner.
Brukerpanelet er et rådgivende
organ med kvartalsvise møter. Tett
dialog med representanter fra ulike
brukerorganisasjoner er avgjørende for
å møte brukernes behov og bidrar
til at pasientenes behov er ivaretatt i
videreutvikling av pasientreiseområdet.
I 2012 har brukerpanelet blant annet
hatt fokus på god og riktig informasjon
til brukerne om rettenh til å få dekket
utgiftene til pasienttransport samt å
jobbe for at ordningen skal forenkles.
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Medarbeidere og miljø
Et godt arbeidsmiljø og bevissthet om samfunnsansvar skal være en del
av kulturen i Pasientreiser ANS.
Selskapets samfunnsansvar
– En organisasjons samfunnsansvar kan defineres som
det ansvar en organisasjon har for innvirkningen av dens
beslutninger og aktiviteter på samfunn og miljø, og som
utøves ved å vise åpen og etisk adferd som bidrar til
bærekraftig utvikling, herunder helse og velferd i samfunnet,
tar hensyn til forventningene fra interessenter, er i samsvar
med gjeldende lov og forenlig med internasjonale
adferdsnormer og er integrert i hele organisasjonen og
praktiseres i organisasjonens ulike forhold (NS-ISO 26000).
I arbeidet med samfunnsansvaret har selskapet valgt en
tilnærming i tråd med denne ISO-definisjonen. For
Pasientreiser ANS betyr samfunnsansvaret blant annet at
selskapet, i samarbeid med eierne, har et langsiktig ansvar
for å utvikle gode og likeverdige tjenester til pasientene
og bidra til kostnadseffektivisering for helseforetakene.
Overnevnte standard, NS-ISO 26000, definerer syv
prinsipper for samfunnsansvar; ansvarlighet, åpenhet, etisk
adferd, respekt for interessentenes interesser, respekt for
rettssamfunnet, respekt for internasjonale adferdsnormer og
for menneskerettigheter. Høsten 2012 ble det etablert mandat
og arbeidsgruppe for innføring av miljøledelse i Pasientreiser
ANS. Selskapet har som mål å bli ISO-sertifiseret i 2014 i
henhold til ISO 14001. ISO 14001 er en internasjonalt
akseptert standard for et miljøstyringssystem. Hensikten
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med ISO 14001-standarden er å kartlegge og redusere
virksomhetens påvirkning på miljøet samt sikre et effektivt
ledelsessystem, som også omfatter virksomhetens miljøarbeid. Selskapet vil som en del av internkontrollsystemet og
arbeidet med kontinuerlig forbedring, innarbeide rutiner som
sikrer at selskapet ivaretar sitt ansvar knyttet til miljø, miljøvurderinger og miljøkostnader. Videre skal det tilstrebes at
dette blir en del av alle beslutningsprosesser.

Likestilling og diskriminering
Pasientreiser ANS arbeider aktivt for å fremme likestilling,
sikre like muligheter og rettigheter og hindre diskriminering
på grunn av etnisk bakgrunn, nasjonal opprinnelse, religion
og livssyn. Selskapet har som målsetting å gjenspeile
mangfoldet i befolkningen, og i rekrutteringsprosesser er det
fokus på mangfold. Det er et mål å oppnå en balansert
alders- og kjønnssammensetning, og å rekruttere personer
med ulik etnisk bakgrunn. Ved årets slutt hadde selskapet
63 fast ansatte fordelt på 61,8 årsverk. Av disse utgjør 63
prosent kvinner.
Styret i Pasientreiser ANS har en tilfredsstillende balanse
mellom kvinner og menn. Av de 5 eieroppnevnte
medlemmer er 1 kvinne og 4 menn. Styremedlemmene som
er valgt av de ansatte er representert ved 2 kvinner. Ledergruppen i Pasientreiser ANS består av 2 kvinner og 4 menn.
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Sykefravær og tilstedeværelse
Sykefraværet og fokus på tilstedeværelse er en prioritert
oppgave. Tilstedeværelsen i selskapet var på 93,7 prosent av
total arbeidstid i 2012. Dette er en nedgang på 1,1 prosent fra
2011, da tilstedeværelsen var på 94,8 prosent. Økningen i
sykefraværet følges tett. Der det er aktuelt legger selskapet til
rette for tilpasninger og tilrettelegginger på arbeidsplassen.
Det er utarbeidet handlingsplaner for IA-arbeidet, både
innenfor sykefravær, arbeidstrening og tilrettelegging for
personer med funksjonsbegrensninger. Det er også
utarbeidet tiltak for å få eldre arbeidstakere til å stå i jobben.
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Visjon
Gode og likeverdige tjenester til pasientene
og kostnadseffektivisering for helseforetakene.
Verdier
Våre holdninger og handlinger skal preges
av at vi er engasjerte, imøtekommende og
pålitelige.

Innleid personell

Tre ganger i året gjennomføres en medarbeiderundersøkelse
som aktivt brukes for å ivareta og forbedre arbeidsmiljøet.
Gjennomgående har undersøkelsen svært gode resultater.

Selskapet har også i 2012 periodevis vært avhengig av innleid
personell fra vikarbyrå i til saksbehandling for pasientreisekontorene. 20 prosent av samlet lønns- og personalkostnad
er i 2012 tilknyttet innleid personell. Dette utgjør i gjennomsnitt 19 årsverk.

Som undergruppe til arbeidsmiljøutvalget (AMU) har
Pasientreiser ANS etablert en trivselsgruppe som ivaretar
aktiviteter som er samlende for hele selskapet og som skal
fremme et godt arbeidsmiljø. Målet med trivselstiltakene er
å styrke samholdet og bidra til arbeidsglede blant de ansatte.

Pasientreiser ANS er opptatt av lik behandling mellom faste
ansatte og innleid personell. Medarbeidere som er midlertidig
ansatt har samme arbeidsvilkår og deltar på lik linje i faglige
og sosiale sammenhenger som faste medarbeidere.
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Videreutvikling av pasientreiseområdet
Digitale tjenester og automatiserte prosesser skal være standard,
papir og manuelt arbeid unntaket.
Elektroniske
selvbetjeningsløsninger
Gode elektroniske selvbetjeningsløsninger for brukerne støtter opp under
regjeringens ambisjoner om at digital
kommunikasjon skal være den primære
kanalen for dialog mellom brukere og
offentlige virksomheter, digitalt førstevalg. Dette innebærer at digitale
tjenester og automatiserte prosesser
skal være standard, papir og manuelt
arbeid unntaket. Eksempler på mulige
tjenester som kan utvikles kan være
innsending av søknader om refusjoner,
mottak av vedtaksbrev, bestilling av
pasienttransport og liknende.

Nasjonal helseportal
Helsenorge.no ble lansert i juni 2011 og
vil bety vesentlige endringer for området
reiser uten rekvisisjon. Helsenorge.no
skal tilby digitale tjenester for en enklere
hverdag for pasienter og brukere i møte
med helse- og omsorgssektoren. Portalen
skal inneholde kvalitetssikret informasjon
om sykdom og behandling, og veiledning
til tjenestetilbud og rettigheter. I 2013
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skal portalen videreutvikles. Bedre funksjonalitet og flere selvbetjeningsløsninger
skal etableres. Eksisterende ordning for
reiser uten rekvisisjon innebærer at store
mengder papirskjema og kvitteringer
sendes i ordinær post til behandling. En
elektronisk løsning som er tilgjengelig via
helsenorge.no (Mine pasientreiser) skal
etableres og gjennom statsbudsjettet,
fremlagt i oktober 2012, ble det slått fast
at refusjonsordningen ved transport til og
fra behandling (pasientreiser) skal forenkles. I forbindelse med dette har de
regionale helseforetakene gjennom
foretaksprotokoll 30. januar 2013 fått i
oppdrag å gjennomføre et prosjekt for
forenkling av oppgjørsordningen for
pasientreiser uten rekvisisjon. Helse
Sør-Øst RHF er tildelt ansvaret på vegne
av de fire RHFene og Pasientreiser ANS
er bedt om å lede arbeidet. Selskapet
har gjennom 2012 gjennomført flere
foranalyser og forprosjekter for å utrede
mulighetsrommet som knytter seg til en
forenkling og utvikling av pasientreiseområdet. Arbeidet videreføres i 2013 og
innbefatter blant annet vurdering av

teknologisk plattform, leverandørstrategi
og organisering av området. Viktige
eksterne samarbeidspartnere har vært
og vil være Helsedirektoratet og HELFO.
Fokus på utvikling av standardiserte
arbeidsprosesser og brukeropplæring
for effektiv bruk av systemene vil være en
premissgiver for den videre utviklingen.
Det er i 2012 gjennomført flere utredninger som peker på store utviklingsbehov innenfor reiser med rekvisisjon.
Dette gjelder innenfor både rekvirerings-,
planleggings-, transport- og oppgjørsprosessen. Det å involvere pasienten
som en mer aktiv ressurs i prosessene
vil kunne bidra til mer effektiv saksgang,
økt sluttbrukertilfredshet og færre avvik.
Arbeidet med ytterligere integrasjon med
pasientadministrative systemer og tilgang
til nasjonale registre vil prioriteres. Fokus
på standardiserte arbeidsprosesser og
brukeropplæring for effektiv bruk av
systemene vil være en premissgiver
for den videre utviklingen.
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Mot en elektronisk fremtid

Reise til og fra behandling er en vesentlig del av pasientens
opplevelse av helsetjenesten og daglig er det mer enn 25 000
brukere på pasientreiseområdet. Dette innebærer et betydelig
ansvar som krever at vi kontinuerlig jobber for å optimalisere
tjenestetilbudet og utvikle Pasientreiser ANS til å bli en enda
mer profesjonell tjenesteleverandør. Parallelt med dette skal
målet om likebehandling av pasienter stå sentralt.
For et år tilbake var det et betydelig fokus på driftssikkerhet,
stabilitet, samarbeid og kundetilfredshet. Det skal vi i
Pasientreiser ANS fortsatt være opptatt av. Vi har hatt en god
utvikling dette året, levert i henhold til SLA, understøttet og
ivaretatt viktige utviklingsområder og avsluttet året med
et godt økonomisk resultat.
Selskapet har som en av sine primæroppgaver å sikre
stabilitet og ytelse i datasystemene som brukes på pasientreiseområdet. Det har tidligere vært betydelige driftsutfordringer
knyttet til systemene og i 2012 har det vært gjennomført en
rekke tiltak som har bidratt til en markert forbedret driftssituasjon. Fortsatt satsing og ressursinnsats for å sikre dette
fremover, samt videreutvikling av systemene for å bedre
funksjonaliteten og standardisere arbeidsprosessene, vil være
blant våre viktigste oppgaver.
En viktig målsetting for selskapet de kommende år vil være
å arbeide for gode elektroniske selvbetjeningsløsninger for
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brukerne. Digitale tjenester og automatiserte prosesser
skal være standard, papir og manuelt arbeid unntaket.
Pasientreiser uten rekvisisjon skal fornyes og forenkles.
Forstudier og utredninger som grunnlag for arbeidet ble
gjennomført i 2012, og Pasientreiser ANS deltok i disse
prosessene, blant annet sammen med Helsedirektoratet.
Pasientreiser ANS skal på vegne av de fire regionale
helseforetakene lede det videre arbeidet med å forenkle
og digitalisere pasientreiseområdet.

er også et godt utgangspunkt når strategi og fokus rettes
fremover. De kommende endringer som nå planlegges vil
bety at organisasjonen vil stå overfor nye utfordringer og en
periode med både omstillinger og fornyede krav til leveringer
innen eksisterende og nye områder. Dette er vi forberedt på i
Pasientreiser ANS!

Selskapet satte i 2012 økt fokus på rapportering og analyse.
Innføring av kontinuerlig forbedring ved pasientreisekontorene har ført til økt etterspørsel på dette området.
Det er en prioritert oppgave å utvikle en systemuavhengig
rapporteringsløsning for å øke kvaliteten på standardrapporter og styringsdata. Dette arbeidet er ikke ferdigstilt
og vil videreføres i 2013.
Vi går et spennende år i møte med mange og store
utfordringer, både i forhold til etablert drift og i forhold til
utviklingsoppgaver. Vår hovedoppgave er å løse de
utfordringer som våre eiere og kunder til enhver tid forventer
av oss og bidra til en utvikling av pasientreiseområdet.
Selskapet har også i 2012 levert resultater på pasientreiseområdet som hele organisasjonen kan være stolt av. Det er
en takknemlig oppgave å lede en organisasjon med
kompetente, fleksible og motiverte medarbeiere. Dette

Marit Elisabeth Kobro,
Administrerende direktør,
Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS
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Årsberetning for 2012
Formål og eierskap
Pasientreiser ANS ble etablert 11. mai 2009 og er lokalisert i Skien.
Pasientreiser ANS er et nasjonalt selskap, eid av de fire regionale helseforetakene. Helse Nord
RHF, Helse Midt-Norge RHF og Helse Vest RHF eier 20 prosent hver i selskapet, mens Helse SørØst RHF eier 40 prosent.
Selskapets virkeområde er regulert i vedtatt selskapsavtale der de fire eierne sammen har
definert hvilken rolle og funksjon selskapet skal fylle. Dette utgjør sammen med
tjenesteleveranseavtalen og det årlige oppdragsdokumentet rammene for hoveddelen av
selskapets virksomhet.
Selskapet er etablert for å oppfylle de regionale helseforetakenes ”sørge for ansvar” på området
pasientreiser, og har som overordnet målsetting å bidra til harmonisering av regelverk og praksis
i forvaltningen av pasientreiser på nasjonalt nivå.
Selskapet er en del av den medisinske spesialisthelsetjenesten og skal til enhver tid følge de
gjeldende overordnede politiske mål for helsetjenesten. Spesialisthelsetjenesteloven,
pasientrettighetsloven og helseregisterloven er viktige lover som definerer rammene for
virksomheten.
Ansatte, arbeidsmiljø og likestilling
Ved årets slutt hadde selskapet 63 ansatte fordelt på 61,8 årsverk. Av disse er 40 kvinner, noe
som utgjør 63 prosent. I tillegg er det til en hver tid leid inn et visst antall midlertidig ansatte i
takt med behov styrt av saksinngang i forbindelse med saksbehandling ved reiser uten
rekvisisjon.
Kvinneandelen i administrative stillinger utgjør 67 prosent, mens andelen av kvinner i
lederstillinger utgjør 33 prosent. Gjennom året har selskapets styre bestått av tre kvinner og fire
menn. Det er valgt inn observatører fra to regionale brukerutvalg, begge observatørene er
kvinner.
Sykefraværet i selskapet var på 6,3 prosent av total arbeidstid i 2012. Det har ikke vært
rapportert om alvorlige skader eller ulykker på arbeidsplassen. Arbeidsmiljøet betraktes som
godt.
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Selskapet er en IA-bedrift og har gode erfaringer med avtalen om et inkluderende arbeidsliv.
Selskapet skal være en helsefremmende arbeidsplass hvor arbeidsmiljø og samhold står i fokus.

Regnskapet for 2012 viser et resultat i balanse. Driftskostnadene til fordeling mot eiere for 2012
er om lag 17,5 millioner kroner lavere enn budsjett. Likviditeten har vært tilfredsstillende
gjennom 2012.
Det er ikke inntrådt forhold etter regnskapsårets slutt som er av betydning for bedømmelsen av
regnskapet.

Tiltak for å hindre diskriminering mv.
Selskapet har som målsetting å gjenspeile mangfoldet i befolkningen, og i rekrutteringsprosesser
er det fokus på mangfold. Det er et mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning,
og å rekruttere personer med ulik etnisk bakgrunn. Per i dag har selskapet medarbeidere fra i alt
15 ulike nasjoner.
Bedriften arbeider aktivt for å fremme likestilling, sikre like muligheter og rettigheter og hindre
diskriminering. Selskapet er også opptatt av å utvikle kompetansen til egne medarbeidere og har
etablert systemer for kompetanseheving både når det gjelder eksisterende og nye oppgaver i
selskapet.

Selskapets netto kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter viser dette år en positiv
kontantstrøm på nær 10,5 millioner kroner. Hovedårsaken er endringer i kortsiktige fordringer og
kortsiktig gjeld. Selskapets netto kontantstrømmer fra finansielle aktiviteter dette år er en
negativ kontantstrøm på 20,6 mill kroner. Hovedårsaken er endring i utbetalinger ved
balanseføring av leieavtale for NISSY og PRO som er finansiert ved tilsvarende økning av
langsiktig gjeld. Per 31.12. har selskapet en likviditetsbeholdning på 99,4 millioner kroner. Av
dette er 59 millioner kroner likviditet knyttet til refusjonsutbetalinger til pasienter.
Fremtidsutsikter
Pasientreiser ANS har siden oppstarten i 2009 hatt en kontinuerlig utvikling av sin portefølje som
også inkluderer tilføring av nye oppgaver.

Ytre miljø
Selskapet kildesorterer papp og papir, og har avtaler med underleverandører hvor dette avfallet
går til gjenvinning. I tillegg har selskapet kassasjonsrutiner for elektronisk artikler som både
ivaretar miljø- og informasjonsmessige forhold, og som reduserer negative miljømessige
virkninger.
Driften av selskapet forurenser det ytre miljø gjennom forbruk av papir i forbindelse med
saksbehandling. Derfor benytter selskapet underleverandør av trykksaker som er sertifisert for
merking i henhold til følgende standarder: Miljøfyrtårn, Grønt Punkt og Svanemerket. Alle
trykksaker som selskapet produseres er Svanemerket.
Finansiell risiko
Styret mener at årsregnskapet gir et rettvisende bilde av selskapets eiendeler og gjeld, finansielle
stilling og resultat. Selskapet har kun bundet egenkapital, egenkapitalandelen er 9,8 % per 31.12.
Det er styrets vurdering at egenkapitalen beholdes i selskapet for å sikre uforutsette hendelser.

Redegjørelse for årsregnskapet og resultatdisponering

Side 2

Selskapet er systemeier og databehandleransvarlig for saksbehandlingssystemet NISSY som
ivaretar prosessene knyttet til reiseplanlegging og PRO som drifter saksbehandling av reiser uten
rekvisisjon. Gjennom 2012 har hovedfokus vært å sikre stabil drift av systemene. Dette oppleves
som vesentlig forbedret i løpet av året. Fortsatt satsing og ressursinnsats for å sikre høy
tilgjengelighet og ytelse vil være nødvendig også i de kommende år, samtidig vil fokus også rettes
mot videreutvikling av eksisterende og/eller utvikling av nye og forbedrede løsninger.
Det er i løpet 2012 igangsatt arbeid for å kjøpe saksbehandlingssystemene NISSY og PRO.
Selskapet regner med at avtalen med Norsk Helsenett SF blir sluttført i 2013. I regnskapet for
2012 er dette balanseført som finansiell leasing .
Også i 2012 er arbeid tilknyttet de overordnede målsettingene om effektivisering, forenkling og
utvikling av tjenesten gitt høy prioritet. Prosjektet for kontinuerlig forbedring er innført ved
pasientreisekontor i alle landets helseregioner med målsetting om effektiviseringsgevinster.
Metodikken ble implementert i selskapet i 2010 og selskapets opparbeidede kompetanse på
området er benyttet ved innføringen hos pasientreisekontorene. Innføring av prinsippene om
kontinuerlig forbedring har bidratt til selskapets gode resultatoppnåelse de to seneste år, også i
2012.
Det er gjennom styreleder fulgt opp et initiativ overfor Helse- og omsorgsdepartementet for å få
til regelverksforenklinger herunder blant annet innføring av standardsatser som forenklings- og
effektiviseringstiltak. I foretaksprotokollen til de fire regionale helseforetakene i januar 2013 er
tatt inn at et slikt arbeid skal igangsettes og selskapet inviteres til å bidra.

Etter styrets oppfatning gir fremlagt resultatregnskap og balanse med noter uttrykk for
virksomhetens resultat for 2012 og den økonomiske stillingen ved årsskiftet.
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Pasientreiser ANS legger ellers vekt på å følge opp overordnede føringer om standardisering og
digitalisering av de offentlige tjenestene i selskapets arbeid med tjenesteutvikling.

Resultatregnskap

2012

Pasientreiser ANS
2011

1

97 667
97 667

102 711
102 711

14
2,9
3,4
2,14

4 597
45 918
2 235
46 850
99 601
-1 934

5 411
46 691
2 536
50 020
104 658
-1 947

1 942
8
1 934
0

1 949
2
1 947
0

(Beløp i 1 000 kroner)

Fortsatt drift

Note

I samsvar med regnskapsloven § 3-3 bekreftes det at forutsetningene om fortsatt drift er lagt til
grunn ved utarbeidelsen av årsregnskapet.
Skien, 4. mars 2013

____________________
Steinar Marthinsen
Styrets leder

____________________
Tor Arne Haug
Styrets nestleder

DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER
Aktivitetsbaserte inntekter
Sum driftsinntekter
Varekostnader
Lønn og andre personalkostnader
Ordinære avskrivninger
Andre driftskostnader
Sum driftskostnader
Driftsresultat

FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER
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____________________
Erik Andreas Øyen
Styremedlem

____________________
Per Karlsen
Styremedlem

____________________
Berit Grønning Nielsen
Styremedlem

____________________
Marit Brokke
Styremedlem

____________________
Anne Tilly Bagås
Styremedlem

____________________
Marit Elisabeth Kobro
Administrerende direktør

Finansinntekter
Finanskostnader
Netto finansposter
ÅRSRESULTAT

1

ÅRSRAPPORT PASIENTREISER ANS 2012
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Balanse

Balanse

(Beløp i 1 000 kroner)
Note

2012

Pasientreiser ANS
2011

EIENDELER
Anleggsmidler
Immatrielle eiendeler
Immatrielle eiendeler
Sum immatrielle eiendeler
Varige driftsmidler
IKT
Inventar og utstyr
Sum varige driftsmidler
Sum anleggsmidler
Omløpsmidler
Varebeholdning
Sum varebeholdning
Kortsiktige fordringer
Kundefordringer
Andre kortsiktige fordringer
Sum kortsiktige fordringer
Bankinnskudd
Sum omløpsmidler
SUM EIENDELER

2012

Pasientreiser ANS
2011

8

17 500
17 500

17 500
17 500

9

3 245
3 245

1 591
1 591

3

20 400
20 400

-

(Beløp i 1 000 kroner)
Note

EGENKAPITAL OG GJELD
3

23 369
23 369

3 934
3 934

4
4

213
816
1 029
24 398

1 108
968
2 076
6 010

5

51
51

34
34

6
6

53 319
658
53 977

66 209
440
66 649

7

99 444
153 472
177 870

89 176
155 859
161 869

Egenkapital
Innskutt egenkapital
Selskapskapital
Sum innskutt egenkapital
Gjeld
Avsetning for forpliktelser
Pensjonsforpliktelser
Sum avsetning for forpliktelser
Annen langsiktig gjeld
Annen langsiktig gjeld
Sum annen langsiktig gjeld
Kortsiktig gjeld
Leverandørgjeld
Skyldig offentlige avgifter
Annen kortsiktig gjeld
Mellomværende deltakere refusjon
Kortsiktig gjeld til deltakere
Kortsiktig gjeld HOD
Sum kortsiktig gjeld
SUM EGENKAPITAL OG GJELD

10
11
12
13

6 852
3 008
6 908
111 000
8 957
136 725
177 870

4 728
3 668
5 820
111 000
5 562
12 000
142 778
161 869

Skien, 4. mars 2013
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Steinar Marthinsen
Styrets leder

Tor-Arne Haug
Styrets nestleder

Per Karlsen
Styremedlem

Berit Grønning Nielsen
Styremedlem

Erik Andreas Øyen
Styremedlem

Marit Brokke
Styremedlem

Anne Tilly Bagås
Styremedlem

Marit Elisabeth Kobro
Administrerende direktør
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Regnskapsprinsipper

Kontantstrømoppstilling
(Beløp i 1 000 kroner)
Note

2012

Pasientreiser ANS
2011

Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter:
Årsresultat
Tap/gevinst ved salg av eiendeler
Ordinære avskrivninger
Forskjell kostnadsført pensjon og inn/utbetalinger
Endring i varelager
Endring i fordring deltakere (kundefordringer)
Endring i leverandørgjeld (eksterne)
Endring i andre tidsavgrensningsposter
Netto kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter

2 235
1 654
-17
12 890
5 520
-11 791
10 491

34
2 536
1 263
-6
-62 747
-757
12 255
-47 422

Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter:
Innbetaling ved salg av varige driftsmidler
Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler
Utbetaling ved kjøp av immaterielle eiendeler
Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter

-20 623
-20 623

7
-207
-753
-953

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven.
Det er utarbeidet etter norske regnskapsstandarder og anbefalinger til god regnskapsskikk.
Inntektene for 2012 er aktivitetsbaserte inntekter som inntektsføres i den perioden de
knytter seg til.
Klassifisering av balanseposter:
Eiendeler til varig eie eller bruk klassifiseres som anleggsmidler. Eiendeler som er knyttet til
varekretsløpet klassifiseres som omløpsmidler. Fordringer forøvrig klassifiseres som omløpsmidler
hvis de skal tilbakebetales innen ett år. For gjeld legges analoge kriterier til grunn.
Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost på anskaffelsestidspunktet og avskrives lineært over
forventet brukstid. Anleggsmidler nedskrives dersom de ikke lenger vil være i bruk.
Immatrielle driftsmidler balanseføres og avskrives over dets forventede levetid. Driftsmidlene
avskrives fra det tidspunkt det tas i bruk. Leide (leasede) driftsmidler balanseføres som driftsmidler
hvis leiekontrakten ansees som finansiell. Forpliktelsen balanseføres som langsiktig gjeld.
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.
Driftsmiddel 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.
Lager av ferdigkjøpte varer er verdsatt til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi.
Fordringer føres i balansen etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap er gjort på
grunnlag av individuell vurdering av fordringene.

Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter:
Innbetalinger/utbetalinger refusjonsreserve fra deltakere
Innbetaling ved opptak av opptak av annen gjeld
Netto kontantstrøm finansieringsaktiviteter

20 400
20 400

105 261
105 261

Netto endring i likviditetsbeholdning
Likviditetsbeholdning pr. 01.01.12
Likviditetsbeholdning pr. 31.12.12

10 268
89 176
99 444

56 886
32 290
89 176

De ansvarlige eierne av Pasientreiser ANS er fire regionale helseforetak som ikke er skattepliktige.
Regnskapsføring av pensjonskostnader skjer i samsvar med Norsk regnskapsstandard.
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".
Kontantstrømoppstillingen viser netto endring i likviditetsbeholdningen, utarbeidet etter indirekte
metode. Kontantstrømmene vises ved inndeling i selskapets ordinære virksomhet,
investeringsaktiviteter og finansieringsaktiviteter.
Pasientreiser ANS, som arbeider innen offentlig helsevirksomhet, er et ikke skattepliktig selskap.
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Noter
NOTE 3 - IMMATRIELLE DRIFTSMIDLER

NOTE 1 - INNTEKTER
(Beløp i 1 000 kroner)

2012

Pasientreiser ANS
2011

DRIFTSINNTEKTER
Tilleggstjenester
Basistjenester
Andre inntekter
Opptjent, ikke fakturerte inntekter
Sum driftsinntekter

6 197
90 963
125
382
97 667

8 113
94 578
20
102 711

Pasientreiser ANS

(Beløp i 1 000 kroner)

Anskaffelseskost 01.01.12
Tilgang
Anskaffelseskost 31.12.12
Akk avskrivninger pr 31.12.12
Balanseført verdi 31.12.12
Årets ordinære avskrivninger
Økonomisk levetid

EDB
Programvare
4170

E - læring
Webportal
Personalportal
889
705

4170
2489
1681
834
5 år

889
583
306
178
5 år

705
323
382
176
4 år

NOTE 2 - LØNNSKOSTNADER, ANTALL ANSATTE M.M

Pasientreiser ANS
Sum
immatrielle
driftsmidler
6141
20623
26764
3395
23369
1188

(Beløp i 1 000 kroner)

Pasientreiser ANS
2012
2011

(Beløp i 1 000 kroner)

LØNNSKOSTNADER
Lønnskostnader
Arbeidsgiveravgift
Pensjonskostnad inkl arbeidsgiveravgift
Andre personalkostnader
Innleie av personell
Sum lønns- og personalkostnader
Gjennomsnittlig antall ansatte
Gjennomsnittlig antall årsverk
Gjennomsnittlige antall årsverk innleie

25 655
3 949
5 245
2 074
8 995
45 918

25 818
3 719
4 734
1 612
10 808
46 691

58
56
19

58
57
26

Anskaffelseskost 01.01.12
Tilgang
Anskaffelseskost 31.12.12
Akk avskrivninger pr 31.12.12
Balanseført verdi 31.12.12
Årets ordinære avskrivninger
Økonomisk levetid

Optisk
Leieavtale
lesning,under
NISSY og PRO
utførelse
377
223
20400
600
20400
600

Overført
5764
0
5764
3395
2369
1188

20400

Tilgang leieavtale gjelder finansiell leasing av saksbehandlingssystemene NISSY og PRO mot Norsk
Helsenett SF. Det er igangsatt arbeide for å kjøpe ut denne softwaren i 2013.
Motpost til finansiell leasing er rapportert under annen langsiktig gjeld i balansen.

LØNN TIL LEDENDE ANSATTE
Navn

Tittel

Marit E Kobro
Adm. direktør
Øystein Næss
Ass.direktør
Eirik Andersen
Leder for styre- og eieroppfølging
Lars Fremstad
It-sjef *)
Per M Halvorsen Driftssjef
Hilde Holt
Fagsjef
Sum lønn ledende ansatte

Lønn

Pensjon

1 203
952
778
410
890
782
5 015

221
165
142
148
163
143
982

Andre godtgjørelser
7
10
7
3
8
7
41

SUM

Avtalt lønn

1 430
1 127
927
561
1 061
931
6 037

1 210
905
778
810
892
784
5 379

*) Ansatt fra 01.06.2012

Administrerende direktør har ordinære pensjonsbetingelser via KLP og har ingen avtale om tilleggspensjon. Under gitte
forutsetninger har administrerende direktør rett på etterlønn i 12 måneder fra fratredelsesdato. Etterlønn vil bli redusert med
lønn fra ny arbeidsgiver.
Det er ikke utbetalt noen godtgjørelse til styremedlemmer.
KOSTNADSFØRT GODTGJØRELSE TIL REVISOR
Lovpålagt revisjon
Andre attestasjonstjenester
Annen bistand
Sum godtgjørelse til revisor
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140
6
80
226

NOTE 4 - VARIGE DRIFTSMIDLER
(Beløp i 1 000 kroner)

IKT
Anskaffelseskost 01.01.12
Tilgang
Avgang/nedskriving
Anskaffelseskost 31.12.12
Akkumulerte avskrivninger pr 31.12.12
Tilbakeført avskr. for nedskrivning pr. 31.12.12
Balanseført verdi 31.12.12
Årets ordinære avskrivninger
Økonomisk levetid

3774

3774
3609
48
213
895
3 - 5 år

Inventar
utstyr
1255

1255
439
816
152
5 - 10 år

Pasientreiser ANS
Sum varige
driftsmidler
5 029
5 029
4 048
48
1 029
1 047

99
5
31
135
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NOTE 9 - PENSJONER

NOTE 5 - VAREBEHOLDNING

2012

Pasientreiser ANS
2011

51
51

34
34

2012

Pasientreiser ANS
2011

(Beløp i 1 000 kroner)

VAREBEHOLDNING
Varelager av brev, konvolutter etc
Sum varebeholdning

NOTE 6 - KORTSIKTIGE FORDRINGER
(Beløp i 1 000 kroner)

SPESIFISERING AV POSTER
Fordringer tilleggstjenester HF
Opptjente, ikke fakturerte inntekter HF
Fordringer refusjoner HF
Fordring HOD
Andre fordringer/ forskuddsbetalte kostnader
Sum kortsiktige fordringer

1 250
382
51 687
658
53 977

562
64 944
703
440
66 649

NOTE 7 - BANKINNSKUDD

2012

Pasientreiser ANS
2011

1 258

1 192

98 186
99 444

87 984
89 176

(Beløp i 1 000 kroner)

BUNDNE KONTI
Innestående skattetrekksmidler
FRIE KONTI
Bankinnskudd
Sum bankinnskudd

2012

Pasientreiser ANS
2011

PENSJONSFORPLIKTELSE
Brutto påløpt pensjonsforpliktelse
Pensjonsmidler
Netto forpliktelse før AGA
Arbeidsgiveravgift av netto pensjonsforpliktelse
Ikke resultatført tap/(gev) av estimat- og planavvik inkl.aga
Netto forpliktelse etter AGA

10 482
-7 624
2 858
403
-16
3 245

6 962
-4 165
2 796
394
-1 599
1 591

PENSJONSKOSTNADER
Årets opptjening
Rentekostnad
Brutto pensjonskostnad
Forventet avkastning
Administrasjonskostnad
Resultatført estimatavvik og planendring
Arb giv avgift av netto pensjonskostnad inkl adm. Kostnad
Netto pensjonskostnad inkl AGA og adm. kostnad

4 182
423
4 606
-232
173
58
641
5 245

3 734
360
4 094
-193
163
97
573
4 734

2012

Pasientreiser ANS
2011

1 254
781
973
3 008

1 187
1 571
911
3 668

2012
2
2 971
3 734
52
94
55
6 908

Pasientreiser ANS
2011
2 815
1 875
1 008
93
30
5 820

(Beløp i 1 000 kroner)

Økonomiske forutsetninger pensjon 31.12.2012:
Diskonteringsrente
Forventet avkastning på pensjonsmidler
Årlig lønnsregulering
Regulering av folketrygdens grunnbeløp
Forventet pensjonregulering

4,05 %
4,00 %
3,50 %
3,25 %
2,48 %

Pasientreiser ANS har 63 ansatte per 31.12.. Pensjonsordningene omfatter 62 personer (alle er
yrkesaktive). 1 person i redusert stilling blir innmeldt i 2013.
NOTE 10 - OFFENTLIG GJELD
(Beløp i 1 000 kroner)

NOTE 8 - SELSKAPSKAPITAL
(Beløp i 1 000 kroner)

SELSKAPSKAPITAL
Innbetalt fra deltakere
Sum selskapskapital

Pasientreiser ANS
2012
2011
17 500
17 500

17 500
17 500

SPESIFISERING AV POSTER
Forskuddtrekk og påleggstrekk
Merverdiavgift
Arbeidsgiveravgift
Sum offentlig gjeld
NOTE 11 - ANNEN KORTSIKTIG GJELD

DELTAKERANDEL
Helse Sør-Øst RHF
Helse Vest RHF
Helse Midt-Norge RHF
Helse Nord RHF
Sum
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2012
40%
20%
20%
20%
100%

2011
40%
20%
20%
20%
100%

(Beløp i 1 000 kroner)

Trukket for OU-midler
Avsetning for feriepenger
Avsetning for påløpte driftskostnader
Avsetning for påløpte lønnskostnader
Avsetning for påløpte reisekostnader
Avsetning for påløpt bankgebyr
Sum annen kortsiktig gjeld

39

NOTE 12 - INNBETALT LIKVIDITETSRESERVE REFUSJONER DELTAKERE

NOTE 15 - TRANSAKSJONER MED NÆRSTÅENDE PARTER

(Beløp i 1 000 kroner)

Helse Sør-Øst RHF
Helse Vest RHF
Helse Midt-Norge RHF
Helse Nord RHF
Sum innbetalt likviditetsreserve refusjoner RHF

2012
45 000
20 000
18 000
28 000
111 000

Pasientreiser ANS
2011
45 000
20 000
18 000
28 000
111 000

Det er innbetalt 111 MNOK fra de regionale helseforetakene for å finansiere kapitalbehovet som
oppstår ved at refusjonsutbetalinger til pasienter skjer daglig, mens innbetaling til selskapet fra
helseforetakene, som skal bære kostnaden, skjer etterskuddsvis gjennom fakturering.

NOTE 13 - KORTSIKTIG GJELD TIL DELTAKERE

2012

Pasientreiser ANS
2011

3 439
1 733
1 733
2 052
8 957

1 629
724
1 596
1 612
5 562

(Beløp i 1 000 kroner)

Helse Sør-Øst RHF
Helse Vest RHF
Helse Midt-Norge RHF
Helse Nord RHF
Sum kortsiktig gjeld til deltakere

NOTE 14 - POSTER SOM ER SLÅTT SAMMEN I REGNSKAPET

2012

Pasientreiser ANS
2011

433
3 067
433
238
426
4 597

265
3 372
1 034
328
412
5 411

3 866
13 535
461
14 426
10 041
2 381
1 384
624
133
46 850

3 993
18 859
753
14 434
7 466
2 859
979
446
231
50 020

(Beløp i 1 000 kroner)

VAREKOSTNADER
Brev og konvolutter
Porto utgående post
Straffeporto inngående post
Gebyrer utbetaling
Driftsmaterialer
Varekostnader
ANDRE DRIFTSKOSTNADER
Sum kostnader lokaler
Sum leie av maskiner og utstyr
Sum kostnadsførte anskaffelser
Sum reparasjoner og vedlikehold
Sum eksterne honorarer
Sum kontorkostnader
Sum reisekostnader
Sum samarbeidsfora, fagmøter og kontingenter
Sum andre kostnader
Andre driftskostnader
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(Beløp i 1 000 kroner)

Pasientreiser ANS
2012

SELSKAPETS TRANSAKSJONER MED NÆRSTÅENDE PARTER
A) Salg av varer og tjenester
Salg av varer:
- Tilknyttet selskaper
Salg av tjenester: (Basis- og Tilleggstjenester)

97 160
97 160

- Helse Sør-Øst RHF (Basistjenester)
- Helse Vest RHF (Basistjenester)
- Helse Bergen HF (Basistjenester)
- Helse Førde HF (Basistjenester)
- Helse Fonna HF (Basistjenester)
- Helse Stavanger HF (Basistjenester
- Helse Midt-Norge RHF (Basistjenester)
- Helse Nord RHF (Basistjenester)

36 901
13 035
975
1 625
1 160
882
17 677
18 708

- Sykehuset Innlandet HF (Tilleggstjenester)
- Helse Møre og Romsdal HF (Tilleggstjenester)
- Helse Stavanger HF (Tilleggstjenester)
- Helse Bergen HF (Tilleggstjenester)
- Universitetssykehuset Nord-Norge HF (Tilleggstjenester)
- Helse Finnmark HF (Tilleggstjenester)
- Helgelandssykehuset HF (Tilleggstjenester)
- Helse Fonna HF (Tilleggstjenester)
- Nordlandssykehuset HF (Tilleggstjenester)

1 680
1 192
166
127
1 586
326
198
111
813

B) Kjøp av varer og tjenester
Kjøp av varer:
- Tilknyttet selskaper
Kjøp av tjenester:
- Foretak kontrollert av ledende ansatt
- Helse Sør-Øst RHF avdeling Sykehuspartner( administrative tjenester)

1 468
1 468
1 468

Det er ingen i styre eller ledelse som har eierinteresser hos noen kunder eller leverandører
til Helseforetakenes Senter for Pasientreiser ANS.
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