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I takt med samfunnsutviklingen
Pasientreiser ANS har gjennom 2013 levert tjenester til helseforetakene
i tråd med krav i tjenesteleveranseavtalen mellom de fire regionale
helseforetakene og selskapet.

Flere nye utviklingsprosjekter er igangsatt det siste året.
Styret er orientert gjennom regelmessige virksomhetsrapporteringer, og er fornøyde med de gjennomførte leveransene i 2013. Resultatene er et godt grunnlag for å ta
fatt på videre utviklingsarbeid innenfor pasientreiseområdet.

Prosjektet faller inn under regjeringens overordnede
mål om digitalisering og modernisering av offentlig
sektor. I tillegg er det vedtatt en konkret handlingsplan
for IKT-løsninger i et kortere perspektiv der elektroniske
løsninger utredes med tanke på implementering innen
pasientreiseområdet.

Det er med tilfredshet styret kan konstatere at målsettinger i strategiplanen, og andre plandokumenter, er fulgt
opp på en god måte. Gjennomganger foretatt av internrevisjonen i 2013 viser dessuten at det er gjennomført
oppfølging av tidligere revisjonsrapporter, og at avvik og
merknader er lukket.

Et forprosjekt for etablering av egen portalløsning for
analyse og rapportering ble fullført i 2013. Implementering vil skje andre kvartal 2014 og representerer
helt nye muligheter for aktørene innenfor pasientreiseområdet til å få faktabaserte analyser som bidrag til
ytterligere forbedring av beslutningsgrunnlaget innenfor
området.

Pasientreiseområdet i utvikling
Utviklingsprosjektene vil være sentrale for den videre
utforming av pasientreiseområdet. Prosjekt Mine
pasientreiser er et resultat av regjeringens målsetting
om å forenkle gjeldende ordning for refusjon av pasientreiser uten rekvisisjon. Målet er en enklere ordning med
standardsats, færre dokumentasjonskrav og etablering
av en elektronisk løsning. Pasientreiser ANS har blitt
bedt om å ivareta ledelsen og gjennomføringen av prosjektet. Dette arbeidet har vært en viktig del av selskapets
virksomhet i 2013. Arbeidet fortsetter i 2014 og 2015.
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I 2013 ble det levert en rapport fra gjennomgang av
tverrgående prosesser mellom Pasientreiser ANS og
helseforetak med pasientreisekontor. Rapporten er
utarbeidet av internrevisjonene i de fire regionale helseforetakene og selskapet. Selskapet samarbeider med de
regionale helseforetakene og helseforetak med pasientreisekontor i sitt arbeid med oppfølging av denne
rapporten.

Fremtidsutsikter
Antall pasientreiser har vært relativt stabilt de
siste par årene. Den demografiske utviklingen
og omlegging av behandlingskapasitet innen
spesialisthelsetjenesten tilsier en økning i
antall pasientreiser de kommende år.
Kravene til effektivitet, likebehandling og standardiserte løsninger påvirker fremtidig utvikling
av de teknologiske løsningene i systemene
innenfor pasientreiseområdet. Arbeidet innenfor prosjekt Mine pasientreiser vil være et
viktig virkemiddel for å fornye løsningene. I tillegg vil vi måtte ta beslutninger om veivalg for fremtidige løsninger for
utvikling av reiser med rekvisisjon. Det er
styrets vurdering at Pasientreiser ANS har
etablert seg som en organisasjon som er godt
rustet til å møte nye utfordringer og ivareta nye
oppgaver selskapet måtte bli tillagt på en god
måte. Selskapet vil representere en samlende
enhet i den videre utviklingen av pasientreiseområdet i Norge til beste for pasientene.

Steinar Martinsen,
Styreleder, Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS
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Fakta om selskapet
Pasientreiser ANS er et nasjonalt selskap som ble etablert 11. mai 2009
og er lokalisert i Skien.
Selskapet er eid av de fire regionale helseforetakene.
Helse Nord RHF, Helse Midt-Norge RHF og Helse Vest
RHF eier 20 prosent hver av selskapet, mens Helse
Sør-Øst RHF eier 40 prosent.
Pasientreiser ANS er etablert for å oppfylle de
regionale helseforetakenes “sørge for ansvar” innen
pasientreiseområdet, og virksomhetens strategi er
utformet med utgangspunkt i dette. Selskapet utfører
ansvaret innenfor de rammene som er definert av eierne.

Selskapets ansvarsområde
Pasientreiser ANS samarbeider med 18 lokale pasientreisekontor i hele landet som er underlagt sine respektive helseforetak. Søknad om refusjon for pasientreiser der pasienten har lagt ut for reisen selv, sendes til
Pasientreiser ANS. Dokumentasjonen blir skannet og
sendt videre til de lokale pasientreisekontorene for
saksbehandling og fatting av vedtak. Utbetalingen
utføres av Pasientreiser ANS.

2,3 milliarder

770 000

kroner ble brukt på
pasientreiser i 2013

innsendte
reiseregninger i 2013

Nasjonalt kompetansesenter
Selskapet 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 skal bidra til å sikre
likebehandling innenfor reiser med og uten rekvisisjon.
Videre skal selskapet tilrettelegge for nasjonal styringsinformasjon.

24 tonn

mottatt post
i 2013

Selskapets strategi
Strategien for perioden 2013–2015 ble vedtatt av
styret for Pasientreiser ANS i juni og gir føringer for
den videre utviklingen av selskapet og pasientreiseområdet. Sentrale utfordringer som omhandles i planen er utvikling av ny løsning for reiser uten rekvisisjon
(Mine pasientreiser), videreutvikle en fremtidsrettet og
driftssikker systemløsning for reiser med rekvisisjon,
vurdere eventuelt nye tjenesteområder og sikre videreføring av sentrale områder.

1,9 millioner

23 000

telefonhenvendelser
til 05515 i 2013

rekvirenter brukte
NISSY i 2013

Selskapet har en rekke nasjonale service- og støttefunksjoner, og har systemeieransvaret for:
•
•
•

Datasystemene for reiser med og uten rekvisisjon
Telefonsystemet 05515
www.pasientreiser.no

5,2 millioner
pasientereiser uten
rekvisisjon i 2013
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4 millioner
pasientereiser med
rekvisisjon i 2013
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Styret
Pasientreiser ANS
2013

Styring og organisering

Styreleder
Steinar Marthinsen

Pasientreiser ANS er en del av spesialisthelsetjenesten og skal til en
hver tid følge de overordnede politiske mål for helsetjenesten.

Selskapsmøtet

Brukerpanelet

Selskapsmøtet er selskapets øverste myndighet. Det har
i 2013 vært avholdt to selskapsmøter. Selskapsmøtet
avgjør blant annet endring eller fravikelse av selskapsavtalen og valg av styremedlemmer. Det er de
administrerende direktørene i de fire regionale helseforetakene som utgjør selskapsmøtet.

Pasientreiser ANS sitt brukerpanel består av
representanter fra sentrale brukerorganisasjoner.
Det ble gjennomført tre møter i brukerpanelet i
Pasientreiser ANS i 2013. Inkludering og forankring
gjennom brukere av pasientreiser er avgjørende for å
utvikle tjenestene i tråd med brukernes behov.

Styret
Styret skal sikre at virksomheten drives i samsvar
med retningslinjer gitt av eier. Styret har ansvar
for en tilfredsstillende organisering av selskapet.
Selskapets styre består av syv representanter. For
å sikre brukermedvirkning er i tillegg to representanter fra de regionale brukerutvalgene i Helse Nord
RHF og Helse Vest RHF valgt inn som observatører.

18 pasientreisekontor

Nestleder
Per Karlsen

Helse Nord
Irene Skiri

Helse Sør-Øst
Berit Grønning Nielsen

Helse Midt
Reidun Rømo

Ansattrepresentant
Roy Smelien

Ansattrepresentant
Kristoffer Plocinski

Ledergruppen
Pasientreiser ANS
2013

4 regionale helseforetak

Administrerende direktør
Marit Kobro

Leder, økonomiavdelingen
og assisterende direktør
Øystein Næss

Leder, systemforvaltning
Lars Fremstad

Leder, styre- og eieroppfølging
Eirik Andersen

Leder, programkontoret
Per Halvorsen

Leder, driftsavdelingen
Kjetil Dahl

Helse- og
omsorgsdepartementet

Pasientreiser
ANS

Fagsjef
Hilde Holt
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Menneskene og miljøet
Et godt arbeidsmiljø og bevissthet om samfunnsansvar skal
være en del av kulturen i Pasientreiser ANS.

Ansatte, arbeidsmiljø og likestilling

Inkluderende arbeidsliv

Ved årets slutt hadde selskapet 68 ansatte fordelt på 66
årsverk. Av disse er 60 prosent kvinner. I tillegg er det
til en hver tid leid inn et gitt antall midlertidig ansatte,
styrt av saksinngangen i forbindelse med saksbehandling av reiser uten rekvisisjon.

Selskapet er en IA-bedrift, og skal være en helsefremmende arbeidsplass hvor arbeidsmiljø og samhold står
i sentrum.

Kvinneandelen i administrative stillinger utgjør 54
prosent, mens andelen kvinner i lederstillinger utgjør
29 prosent. Selskapets styre har bestått av tre kvinner
og fire menn. Pasientreiser ANS 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. Det har i løpet av
2013 vært gjennomført to medarbeiderundersøkelser.
Resultatene fra begge undersøkelsene har vært gode.
Det er et mål for selskapet å oppnå en balansert aldersog kjønnssammensetning samt å rekruttere personer
med ulik etnisk bakgrunn. Selskapet har medarbeidere
fra 20 ulike nasjoner, dette bidrar til både mangfold og
kulturutveksling.
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Arbeidsutvalget (AMU)
Arbeidsmiljøutvalget arbeider for et forsvarlig arbeidsmiljø i selskapet. Utvalget deltar i planleggingen av
verne- og miljøarbeid, og behandler spørsmål som
angår bedriftshelsetjenesten og vernetjenesten.

60 %
kvinnelige
ansatte

20
ulike nasjoner

Samfunnsansvar
Pasientreiser ANS legger NS-ISO 26000 til grunn
for sitt arbeid med samfunnsansvar og ISO 14001 for
miljøledelse og miljøstyring, og har som mål å bli miljøsertifisert i løpet av 2014.
Selskapets etiske retningslinjer beskriver forventninger
til personlig atferd, slik at alle utfører arbeidsoppgavene
sine på en etisk og forsvarlig måte.

93,3 %
tilstedeværelse
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Hammerfest

Pasientreiser med og uten rekvisisjon

pasientreisekontorene i norge

Saksbehandling av søknadene fra pasientene foregår ved 12 pasientreisekontor
for reiser uten rekvisisjon og 17 pasientreisekontor behandler reiser med
rekvisisjon.

Reiser med rekvisisjon

Pasientreiser i Norge

Pasienter som av helsemessige årsaker ikke kan benytte
rutegående transport til og fra behandling, kan få rekvisisjon av sin behandler. Det kan også være trafikale
årsaker til at pasienten kan få rekvisisjon.

Pasientreiser ANS samarbeider med 18 lokale pasientreisekontor som er geografisk spredt over hele
landet. De lokale pasientreisekontorene er underlagt sine respektive helseforetak. Pasientreisekontorene har ansvaret for planlegging og bestilling av
reiser med rekvisisjon, og har sammen med Pasientreiser ANS ansvar for saksbehandling og refusjon av
pasientreiser uten 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.

Gravdal

Mosjøen

Levanger
Orkdal
Ålesund

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 er med på å danne
grunnlag for automatisk utsending av frikort til brukerne.

Tromsø

Førde

Moelv
Bergen

Stavanger

Reiser med
rekvisisjon

Reiser uten
rekvisisjon

Finnmark

21,4 %

23,4 %

Nordland

14,0 %

18,2 %

Troms

8,9 %

14,2 %

Møre og Romsdal

7,9 %

12,5 %

Nord-Trøndelag

7,8 %

13,7 %

Sør-Trøndelag

7,4 %

6,0 %

Hordaland

6,4 %

5,0 %

Rogaland

3,9 %

4,8 %

Sogn og Fjordane

9,4 %

23,3 %

Akershus

5,9 %

3,3 %

Aust-Agder

7,2 %

9,2 %

Buskerud

6,8 %

5,7 %

Hedmark

8,0 %

13,9 %

Oppland

9,1 %

14,7 %

Oslo

5,4 %

0,6 %

Telemark

7,2 %

8,7 %

Vest-Agder

6,4 %

9,3 %

Drammen

Vestfold

6,6 %

5,0 %

Skien Fredrikstad

Østfold

7,3 %

7,1 %

Totalt

7,2 %

7,7 %

Lørenskog
Haugesund

Andel innbyggere som har
fått innvilget pasientreise i 2013

Lillesand
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Aldersfordeling

Saksbehandlingstider

Rett bruk av pasientreiseordningen sørger for at de som trenger tilrettelagt
transport får et godt helsetilbud.

Pasientreiser har et mål om å behandle alle søknader om refusjon
av reiseutgifter innen 14 dager.

Sammenliknet med landets totale befolkning, er personer over 60 år overrepresentert blant brukerne av pasientreiseordningen. Aldersgruppen 0–50 år bruker pasientreiseordningen lite i forhold til sin andel av befolkningen.

Alle pasientreisekontor jobber for å holde saksbehandlingstiden så lav som mulig, men saksbehandlingstidene varierer noe. Pasientreiser ANS tilbyr saksbehandlingstjenester for reiser uten rekvisisjon når
pasientreisekontorene bestiller dette.

Om lag halvparten av brukerne av reiser med og uten
rekvisisjon er over 60 år. Innen reiser med rekvisisjon,
hvor brukerne har behov for tilrettelagt transport, er mer
enn 60 prosent av brukerne over 60 år.

Gjennomsnittlig saksbehandlingstid var 16,8 dager i 2013
mot 14,6 dager i 2012.

gjennomsnittlig saksbehandlingstid 2013
Reiser med rekvisisjon

20 %

Reiser uten rekvisisjon
Befolkningsandel (SSB 2013)

15 %

Antall dager

Andel unike brukere

aldersfordeling, pasientreiser i 2013

Det varierer mellom regionene hvor mye bistand som
bestilles.

30
25

25
20

20

17

17

18
16

15

10 %
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10
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16

19
17
11

12

10

5%

2012
2013

12
13

11

11

okt

nov

5

0%
0-9 år
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10-19 år

20-29 år

30-39 år

40-49 år

50-59 år

60-69 år

70-79 år

80-89 år

90-99 år

jan

feb

mar

apr

mai

jun

jul

aug

sep

des
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Lik praksis i hele landet
Det er pasient- og brukerrettighetsloven som definerer pasientenes rettigheter,
og tilhørende syketransportforskrift detaljerer nærmere hvilke rettigheter pasienten
har ved reise til og fra behandling.

Lik og riktig praktisering av regelverket på pasientreiseområdet er et viktig mål for alle som jobber med
pasientreiser. Pasientene skal få samme kvalitet og ytelse
på tjenesten uavhengig av hvor i landet pasienten bor.
For å nå målet om lik praksis på pasientreiseområdet tilbyr Pasientreiser ANS blant annet opplæring i
regelverk og gir bistand til pasientreisekontorene i form
av råd og veiledning. Selskapet har i samarbeid med
helseforetakene utarbeidet en nasjonal veileder som skal
bidra til lik regelverksfortolkning og lik anvendelse av
forvaltningsskjønn. Det gjennomføres årlig en kartlegging
av hvordan regelverket praktiseres hos saksbehandlere.
Kartleggingen i 2013 viser en god utvikling i arbeidet for å
nå målet om lik praksis.
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Opplæring
Pasientreiser ANS utvikler årlig en opplæringsplan
basert på innspill fra pasientreisekontorene. Målet er å
tilby opplæring som bidrar til likebehandling for pasientene og som gir medarbeidere en god plattform i
forvaltningen av pasientreiseområdet. Opplæringen
foregår både som klasseromsundervisning og i form av
e-læring.
I 2013 har det vært satset på utvikling av e-læringskurs
og opplæring fra juristene i Pasientreiser ANS. Samtlige
opplæringstiltak evalueres som et ledd i selskapets fokus
på kontinuerlig forbedring.

Årsrapport 2013
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IKT og forvaltning av systemene
Pasientreiser ANS har systemeieransvar for saksbehandlingssystemene
Pasientreiseoppgjør (PRO) og Nasjonalt informasjonssystem for
pasientreiser (NISSY).

Systemeieransvaret medfører et ansvar for både å
vedlikeholde og å utvikle de nasjonale saksbehandlingssystemene. Gjennom 2013 har Pasientreiser ANS levert
stabile og driftssikre tjenester innen systemene PRO og
NISSY.

Stabile systemer
Det har i løpet av 2013 vært gjennomført planlagte
oppgraderinger i begge saksbehandlingssystemene.
Prioritering av oppgraderings- og utviklingsbehov
foretas i nært samarbeid med pasientreisekontorene.
Stabilitet og tilfredsstillende ytelse i datasystemene er
avgjørende for at pasientreisekontorene skal overholde sine målkrav. Dette er også viktig for å kunne utvikle
robuste systemer for fremtiden.

Handlingsplan for IKT

kunne gjennomføre transportene på en mer kostnadseffektiv måte skal en bedre systemstøtte for samkjøring
utvikles, og en alternativ transportløsning for mottak og
håndtering av pasientreisebestillinger vurderes.
Det siste tiltaket i handlingsplanen for IKT-området
omhandler utbedring av dagens løsning for kartfunksjonalitet og kilometerberegning.
I tillegg ble det i 2013 gjort en innsats for å legge til
rette for automatisk utsendelse av SMS-meldinger til
pasienter. Tjenesten ferdigstilles andre kvartal 2014.
De fire områdene stiller større krav til langsiktig arbeid
og involverer ressurspersoner både i Pasientreiser ANS
og ved pasientreisekontorene. Planlagt ferdigstilling for
disse tiltakene er satt til 2014–2015.

Høsten 2013 ble det igangsatt fire konkrete utviklingstiltak forankret i en egen handlingsplan for IKT-området.
For det første planlegges det å anskaffe et felles verktøy til
bruk i oppgjørskontroll mellom transportører og pasientreisekontor. To av tiltakene omfatter samkjøring; for å
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Styringsinformasjon
Selskapet arbeider kontinuerlig med analyser og rapportering av statistikk
innen pasientreiseområdet.

Samlet har aktiviteten på
rapportering vært høy i 2013.

området

analyse

og

Som følge av innføring av kontinuerlig forbedring i Helse
Sør-Øst, på samme måte som i Helse Vest og Helse Nord,
har det vært en stor økning i etterspørsel av analyser og
statistikk fra pasientreisekontorene. Det er også levert
et stort antall analyser til prosjekt Mine pasientreiser. I
tillegg har det pågått et arbeid for å utvikle en ny portal
for styringsinformasjon.

Portalen tilpasses en egenutviklet datavarehusløsning
som tilrettelegger data fra allerede etablerte systemløsninger. Den planlagte portalen vil gi pasientreisekontorene større muligheter til å være selvforsynt når
det gjelder statistikk og styringsinformasjon. Portalen
er et viktig utviklingstiltak for styringsinformasjon og
selskapet vil i 2014 fortsette sitt arbeid med tilrettelegging av helhetlig nasjonal styringsinformasjon.

Portal for styringsinformasjon
Det finnes et betydelig volum av styringsdata på pasientreiseområdet, men tilgjengeligheten og kvaliteten til
dataene er ikke tilfredsstillende. Derfor er det gjennom
vedtatt strategi prioritert å utvikle en systemuavhengig
portalløsning for å øke tilgjengelighet og kvalitet på styringsinformasjonen. Hovedfokuset er å ivareta brukerbehovet hos pasientreisekontorene, og portalen utvikles
i nært samarbeid med pasientreisekontorene. Det tas
sikte på å ta portalen i bruk våren 2014.
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Videreutvikling av
pasientreiseområdet
Utviklingen av pasientreiseområdet vil de neste årene ha fokus på å utvikle
gode løsninger i tett samarbeid med målgruppene.
Myndighetene gir føringer for at utviklingen av helsetjenestene i Norge skal gjøres med brukeren i sentrum,
det vil bli større grad av standardløsninger, og digital
kommunikasjon vil være førstevalget. Dette er viktig også
når pasientreiseområdet skal utvikle fremtidige løsninger.

Mine pasientreiser
Det har i 2013 vært knyttet stor aktivitet til prosjekt Mine
pasientreiser. Pasientreiser ANS har, på vegne av de
regionale helseforetakene, og på oppdrag fra Helse SørØst, ledet en foranalyse i perioden februar – juni 2013.
Fra august gikk prosjektet over i et forprosjekt. I tillegg
til at selskapet har ivaretatt ledelsen av både foranalyse og forprosjekt, har flere ressurspersoner i selskapet vært involvert i, og ledet, de ulike delprosjektene:
prosess og teknologi, organisasjon og regelverk. Forprosjektet avsluttes sommeren 2014. Deretter går Mine
pasientreiser over i en prosjektfase som fortsetter i 2014
og 2015.
Målet er at en løsning basert på selvbetjening, med
færre dokumentasjonskrav og manuelle kontroller skal
være tilgjengelig for publikum i 2016 på helseportalen
helsenorge.no.
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Samkjøring og oppgjørskontroll
Det er et mål for selskapet å bidra til kostnadseffektiv drift for helseforetakene. Det ble i 2013 igangsatt
to prosjekter for å se på mulighetene for å kostnadseffektivisere prosessene for rekvirerte pasientreiser. I
tett samarbeid med ressurser fra pasientreisekontorene utredes alternative løsninger for å effektivisere
samkjøring av pasienter til og fra behandling, samt
utrede en mulig løsning for felles nasjonal oppgjørskontroll mot transportørene.
Å få flere pasienter til å kjøre sammen til og fra
behandling vil effektivisere driften for helseforetakene.
I dag er arbeidet med å samkjøre pasienter en manuell
prosess. En foranalyse har konkludert med at det
vil være kostnadsbesparende å innføre en automatisert løsning for denne prosessen. Utredningen av
en nasjonal løsning for samkjøring fortsetter i 2014.
Målet for prosjektet er å få til et brukervennlig nasjonalt planleggingssystem. Systemet skal bidra til å utnytte
tilgjengelig transportkapasitet på en enda mer effektiv
måte, uten at dette går utover kvaliteten for pasientene.

Også når det gjelder pasientreisers oppgjørskontroll mot transportørene er det nødvendig med en
nasjonal løsning for å effektivisere
prosessen. Høsten 2013 startet man
utredningen av en foranalyse for å
vurdere en fremtidig løsning. Målet
er å komme frem til en oppgjørskontroll, med et nytt verktøy, der
behovet for dokumentkontroll og
manuelt arbeid blir mindre enn i dag.
Det er ønskelig å få til en løsning
som alle pasientreisekontorene kan
benytte mot sine transportører for
å sikre gjennomgående kvalitet i
oppgjørene. Også dette prosjektet
fortsetter i 2014.

Kontinuerlig forbedring
Kontinuerlig forbedring er implementert som metodikk og brukes aktivt i selskapets forbedringsarbeid.
I 2013 har selskapet i tillegg bistått fem pasientreisekontor i Helse Sør-Øst med innføring av prosjekt for

kontinuerlig forbedring innenfor reiser med rekvisisjon
ved deres respektive kontorer. Pasientreiser ANS vil
fortsatt ha fokus på kontinuerlig forbedring i videreutviklingen av tjenester innen pasientreiseområdet.
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Enklere og bedre tjenester

Pasientreiser ANS er inne i sitt femte driftsår og det har
skjedd en betydelig utvikling siden etableringen av selskapet i mai 2009. Fokuset på brukerens opplevelse, kravet
til teknologi og selvbetjeningsløsninger, samt standardiserte og kostnadseffektive løsninger har økt vesentlig.
Det er et mål for selskapet å bli en enda mer profesjonell
tjenesteleverandør og det legges stor vekt på samarbeid
og kundetilfredshet ved planlegging og gjennomføring
av selskapets oppgaver. Selskapet har i 2013 levert godt
i henhold til tjenesteleveranseavtalen med betydelig
fokus på driftssikkerhet, stabilitet og ytelse i datasystemene samt aktiviteter som bidrar til at vi når målet
om likebehandling av pasienter. I tillegg har selskapet
understøttet og ivaretatt viktige utviklingsområder og
avsluttet året med et godt økonomisk resultat.
Et sentralt utviklingsområde i 2013 har vært prosjekt Mine
pasientreiser og det blir spennende i året som kommer å
bidra til fortsettelsen av dette. Pasientreiseområdet vil ta
del i moderniseringen av offentlig sektor og våre teknologiske løsninger skal øke brukervennligheten for pasienten
og bidra til å effektivisere saksbehandlingen med større
grad av automatiserte prosesser.
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Et annet viktig utviklingsområde i 2013 har vært
reiser med rekvisisjon. Dette arbeidet fortsetter i 2014.
Gjennom strategien som ble vedtatt i juni 2013 besluttet
styret at man skulle jobbe videre med en fremtidsrettet
løsning, både på kort og lang sikt. Gjennomføringen
av over fire millioner reiser med rekvisisjon hvert år,
krever en betydelig ressursinnsats, både når det gjelder
planlegging, transport og oppgjør. Derfor vil fokus være
på å gjennomføre en god prosess for å fornye og standardisere arbeidsprosesser, og å få til teknologiske løsninger som gjenbruker informasjon og som forenkler
samhandlingen mellom alle aktørene i en pasientreise.

med og uten rekvisisjon. Reiser til og fra behandling
er en vesentlig del av pasientens opplevelse av helsetjenesten og daglig gjennomføres over 25 000 pasientreiser. De skal i fremtiden møte både enklere og enda
bedre tjenester enn i dag.
Pasientreiser ANS er fremdeles en organisasjon i
utvikling og det er en takknemlig oppgave å lede en
virksomhet med kompetente, fleksible og motiverte medarbeidere. Dette er også et godt utgangspunkt når
strategi og fokus rettes fremover. Vi er rede til å møte
utfordringen og gleder oss til å ta del i fremtidsbildet.

Selskapet har i 2013 også hatt fokus på utvikling og
ferdigstilling av portalløsning for rapportering og
analyse. Rapporteringsløsningen er en viktig forutsetning
for utviklingsarbeidet og et betydelig hjelpemiddel for
driften innen pasientreiseområdet.
Vi går et spennende år i møte! Vår hovedoppgave
er å løse de utfordringer våre eiere og kunder til enhver tid forventer av oss og bidra til en bedre hverdag,
for våre målgrupper. Det vil i året som kommer være
viktig for oss å ha fokus på utvikling av både reiser

Marit Elisabeth Kobro,
Administrerende direktør,
Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS
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Årsberetning for 2013

rekruttere personer med ulik etnisk bakgrunn. Per i dag har selskapet medarbeidere fra i alt 20 ulike
nasjoner.

Formål og eierskap

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.

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 Sør-Øst 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 bl.a. som prioriterte oppgaver å bidra til harmonisering av regelverk og praksis i
forvaltningen av pasientreiser på nasjonalt nivå og å inneha systemeierskapet for IKT-systemene
innenfor pasientreiseområdet. Selskapet har videre en service- og støttefunksjon og ivaretar
administrative og merkantile fellesoppgaver, samordningsoppgaver samt transaksjonstunge
saksbehandlingsoppgaver for helseforetakene.
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 68 fast ansatte fordelt på 66,3 årsverk. Av disse er 41 kvinner, noe
som utgjør 60 prosent. I tillegg benytter selskapet innleid personell, da volum av saksinngangen er
sesongvariert i forbindelse med saksbehandling av reiser uten rekvisisjon. Kvinneandelen i
driftsavdelingen utgjør 68 prosent, og i øvrige avdelinger 54 prosent.

Driften av selskapet har liten påvirkning på ytre miljø, påvirkningen er størst gjennom forbruk av
papir i forbindelse med saksbehandling. Selskapet har avtale med underleverandør av trykksaker som
er sertifisert for merking av trykksaker med følgende miljømerker: Miljøfyrtårn, Grønt Punkt og
Svanemerket. Alle trykksaker selskapet produserer skal kunne miljømerkes.
Arbeid med miljøsertifisering i henhold til Norsk Standard NS-EN ISO 14001 er påbegynt og
sertifisering forventes gjennomført i løpet av 2014.

Finansiell risiko
Styret mener at årsregnskapet gir et rettvisende bilde av selskapets eiendeler og gjeld, resultat og
finansielle stilling. Selskapet har mottatt innskutt kapital fra deltakerne. Overskuddet er oppført som
annen egenkapital og fordelt blant deltakerne etter fordelingsnøkler. Egenkapitalandelen er 14,5 %
per 31.12.13.. Det er styrets vurdering at egenkapitalen skal beholdes i selskapet for å finansiere
utvikling av IKT-løsninger og for å dekke uforutsette hendelser.

Redegjørelse for årsregnskapet og resultatdisponering
Etter styrets oppfatning gir det fremlagte årsregnskap uttrykk for selskapets resultat og økonomiske
stilling ved årsskiftet.

Sykefraværet i selskapet var på 6,7 prosent av total arbeidstid i 2013 mot 6,3 prosent ifjor. Det er
ikke rapportert om alvorlige skader eller ulykker på arbeidsplassen. Arbeidsmiljøet betraktes som
godt.

Regnskapet for 2013 viser et overskudd på 8,2 millioner kroner som foreslås overført til annen
egenkapital. Total egenkapital utgjør dermed 25,7 millioner kroner per 31.12.13.

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
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Selskapet kildesorterer papp og papir, og har avtaler med underleverandører der dette avfallet går til
gjenvinning. I tillegg har selskapet kassasjonsrutiner for elektroniske artikler som ivaretar både miljøog informasjonsmessige forhold, og som reduserer negative miljømessige påvirkninger.

Andelen kvinner i lederstillinger utgjør 29 prosent. Selskapets styre består av tre kvinner og fire
menn. Det er valgt inn observatører fra to regionale brukerutvalg, begge observatørene er menn.

Selskapet er en IA-bedrift og har gode erfaringer med avtalen om et inkluderende arbeidsliv.
Selskapet skal være en helsefremmende arbeidsplass der arbeidsmiljø og samhold står i fokus.
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Ytre miljø

Det er ikke inntrådt forhold etter regnskapsårets slutt som er av betydning for bedømmelsen av
regnskapet.

Kontantstrømmer
Selskapets netto kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter viser dette år en negativ
kontantstrøm på nær 17,2 millioner kroner mens årets resultatet er på 8,2 millioner kroner.
Differansen skyldes avskrivninger og endringer i kortsiktige fordringer (kundefordringer) og andre
tidsavgrensningsposter. Selskapets netto kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter er også
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negative, nær 8 millioner kroner. Dette skyldes i hovedsak investeringer i utvikling av
saksbehandlingssystemene PRO og NISSY. Negativ kontantstrøm for finansieringsaktiviteter skyldes
nedbetaling av lånegjeld til Norsk Helsenett SF med 8,5 millioner kroner.
Per 31.12. har selskapet en likviditetsbeholdning på 70,9 millioner kroner.

Ved utvikling av fremtidige teknologiske løsninger i systemene for pasientreiser med og uten
rekvisisjon, må det tas hensyn til kravene til effektivitet og likebehandling og sentrale føringer om
digitalisering og standardiserte løsninger. I tillegg til prosjekt Mine pasientreiser vil det også måtte
tas beslutninger om veivalg for fremtidige løsninger for utvikling av reiser med rekvisisjon i løpet av
de kommende år.

Fortsatt drift
Fremtidsutsikter
Pasientreiser ANS har siden oppstarten i 2009 hatt en kontinuerlig utvikling av sin portefølje som
også inkluderer tilføring av nye oppgaver. Selskapet har gjennomført en rekke effektiviseringstiltak
for å finne frem til et riktig bemanningsnivå. Saksinngangen har vært relativt stabil disse årene, også i
2013. Økning i andel eldre innbyggere forventes å medføre økt behandlingsbehov, og som følge av
dette også en økning av selskapets tjenester på sikt. De fire regionale helseforetakene legger i sine
plandokumenter opp til behandlingsvekst de kommende år samt omlegging fra inneliggende
behandling til dagbehandling og poliklinikk, noe som igjen kan generere økt behov for pasientreiser.
Før man får et bredere erfaringsgrunnlag er det ennå knyttet en viss usikkerhet til på hvilken måte
samhandlingsreformen kan komme til å påvirke behovet for pasientreiser.
Selskapet har i 2013 fortsatt utviklingen av systemeierrollen og databehandleransvaret for
saksbehandlingssystemene PRO (som drifter saksbehandling av reiser uten rekvisisjon) og NISSY (som
ivaretar prosessene knyttet til reiseplanlegging). Selskapet vil innenfor nåværende ressursramme
videreutvikle systemeierrollen, og sammen med de regionale helseforetakene og
pasientreisekontorene videreutvikle etablerte samarbeidsarenaer. Det er inngått
databehandleravtaler med eksterne samarbeidspartnere. Etterlevelsen av disse avtalene vurderes
jevnlig som del av kvalitetsarbeidet innenfor IKT-området. Det har i 2013 vært god stabilitet og ytelse
i systemene, noe som har muliggjort høyere prioritering av arbeidet med utvikling og forbedring av
løsningene. Dette arbeidet videreføres i 2014.

I samsvar med regnskapsloven § 3-3 bekreftes det at forutsetningene om fortsatt drift er lagt
til grunn ved utarbeidelsen av årsregnskapet.
Skien, 10.03.14
____________________
Steinar Marthinsen
Styrets leder

____________________
Per Karlsen
Styrets nestleder

____________________
Irene M. Skiri
Styremedlem

____________________
Reidun M. Rømo
Styremedlem

____________________
Berit Grønning Nielsen
Styremedlem

____________________
Roy Smelien
Styremedlem

____________________
Kristoffer Plocinski
Styremedlem

____________________
Marit E. Kobro
Administrerende direktør

Metodikken med kontinuerlig forbedring ble implementert i selskapet i 2010 og er nå godt
innarbeidet. Innføring av prinsippene om kontinuerlig forbedring har bidratt til selskapets gode
resultatoppnåelse de seneste årene, også i 2013, og forventes å bidra ytterligere de kommende år.
Som følge av endringer som må påregnes generert av prosjekt Mine pasientreiser (for reiser uten
rekvisisjon) må man forvente en moderat reduksjon i selskapets bemanning mot slutten av
kommende tre- til fireårsperiode. Prosjektarbeidet skal utrede overgang til standardiserte satser og
elektronisk innsending av refusjonssøknader, noe som forventes å gi betydelige effektiviserings- og
kvalitetsgevinster saksbehandlingsmessig. Selskapets vedtatte strategiplan fra juni 2013 legger
imidlertid opp til at selskapet skal se på mulige nye tjenesteområder, noe som kan bidra til minsket
behov for bemanningsreduksjoner.
Et prosjekt for etablering av en nasjonal portalløsning for analyse og rapportering er fullført i 2013.
Løsningen implementeres 2. kvartal 2014 og representerer nye muligheter til å fremskaffe
faktabaserte analyser som bidrag til ytterligere forbedring og utvikling av pasientreiseområdet.
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Resultatregnskap

Balanse
2013

Pasientreiser ANS
2012

3

22 460
22 460

23 369
23 369

4
4

395
664
1 059
23 519

213
816
1 029
24 398

Omløpsmidler
Varebeholdning
Sum varebeholdning

5

61
61

51
51

Kortsiktige fordringer
Kundefordringer
Andre kortsiktige fordringer
Sum kortsiktige fordringer

6
6

81 814
438
82 252

53 319
658
53 977

7

70 864
153 177
176 696

99 444
153 472
177 870

(Beløp i 1 000 kroner)
(Beløp i 1 000 kroner)
Note

2013

Pasientreiser ANS
2012

DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER
Aktivitetsbaserte inntekter
Sum driftsinntekter

1, 18

116 511
116 511

97 667
97 667

Varekostnader
Lønn og andre personalkostnader
Ordinære avskrivninger
Andre driftskostnader
Sum driftskostnader
Driftsresultat

17
2,11
3,4
2,17

4 430
55 916
8 830
40 144
109 320
7 191

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

FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER
Finansinntekter
Finanskostnader
Netto finansposter
ÅRSRESULTAT

7
12

1 441
463
978
8 170

1 942
8
1 934
0

8 170

0

DISPONERING
Overført til annen egenkapital
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Note

EIENDELER
Anleggsmidler
Immaterielle eiendeler
Immaterielle eiendeler
Sum immaterielle eiendeler
Varige driftsmidler
IKT
Inventar og utstyr
Sum varige driftsmidler
Sum anleggsmidler

Bankinnskudd
Sum omløpsmidler
SUM EIENDELER
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Kontantstrømoppstilling

Balanse
(Beløp i 1 000 kroner)

2013

Note

Pasientreiser ANS
2012

Egenkapital
Innskutt egenkapital
Selskapskapital
Sum innskutt egenkapital
Opptjent egenkapital
Annen egenkapital
Sum opptjent egenkapital
Sum egenkapital
Gjeld
Avsetning for forpliktelser
Pensjonsforpliktelser
Sum avsetning for forpliktelser

2013

Pasientreiser ANS
2012

8 170
8 830
1 296
-9
-28 496
-1 232
-5 788
-17 228

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

-408
-7 544
-7 952

-20 623
-20 623

5 100
-8 500
-3 400

20 400
20 400

-28 580
99 444
70 864

10 268
89 176
99 444

(Beløp i 1 000 kroner)
Note

EGENKAPITAL OG GJELD
Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter:
8

17 500
17 500

17 500
17 500

9

8 170
8 170
25 670

17 500

11

4 541
4 541

3 245
3 245

17 000
17 000

20 400
20 400

5 620
4 355
8 510
111 000
129 485
176 696

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

Annen langsiktig gjeld
Annen langsiktig gjeld
Sum annen langsiktig gjeld

12

Kortsiktig gjeld
Leverandørgjeld
Skyldig offentlige avgifter
Annen kortsiktig gjeld
Mellomværende deltakere refusjon
Kortsiktig gjeld til deltakere
Sum kortsiktig gjeld
SUM EGENKAPITAL OG GJELD

13
14
15
16

Årsresultat
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

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

Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter:
Innbetaling ved opptak av annen gjeld
Nedbetaling av lånegjeld
Netto kontantstrøm finansieringsaktiviteter
Netto endring i likviditetsbeholdning
Likviditetsbeholdning pr. 01.01.
Likviditetsbeholdning pr. 31.12.
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Steinar Marthinsen
Styrets leder

Per Karlsen
Styrets nestleder

Berit Grønning Nielsen
Styremedlem

Kristoffer Plocinski
Styremedlem

Reidun M. Rømo
Styremedlem

Irene M. Skiri
Styremedlem

Roy Smelien
Styremedlem

Marit E. Kobro
Administrerende direktør
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Regnskapsprinsipper
Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk.
Inntektene for 2013 er aktivitetsbaserte og inntektsføres i den perioden de knytter seg til.
Klassifisering av balanseposter:
Eiendeler bestemt 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.
Førsteårs avdrag på langsiktig gjeld klassifiseres likevel ikke som kortsiktig gjeld.
Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost på anskaffelsestidspunktet og avskrives lineært over
forventet brukstid. Anleggsmidler nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som ikke forventes å være forbigående.
Tidligere nedskrivninger reverseres hvis forutsetningene for nedskrivningene ikke lenger er tilstede.
Immatrielle driftsmidler balanseføres og avskrives over dets forventede levetid. Driftsmidlene
avskrives fra det tidspunkt det tas i bruk.
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 verdi 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.
De ansvarlige eierne av Pasientreiser ANS er fire regionale helseforetak som ikke er skattepliktige.
Regnskapsføring av pensjonskostnader skjer i samsvar med Norsk regnskapsstandard, NRS 6 Pensjonskostnader.
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.

Noter
NOTE 1 - INNTEKTER

Tilleggstjenester
Basistjenester
Andre inntekter
Opptjent, ikke fakturerte inntekter
Sum driftsinntekter

10 200
104 300
656
1 356
116 511

6 197
90 963
125
382
97 667

2013

Pasientreiser ANS
2012

29 923
4 291
5 503
1 805
14 393
55 916

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

67
61
27

58
56
19

NOTE 2 - LØNNSKOSTNADER, ANTALL ANSATTE M.M
(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
LØNN TIL LEDENDE ANSATTE 2013:

Andre godtSUM
gjørelser
Marit E. Kobro
Adm. direktør
1 246
209
7
1 461
Øystein Næss
Ass.direktør
936
155
7
1 098
Eirik Andersen
Leder styre- og eieroppfølging
803
134
7
943
Lars Fremstad
IKT-sjef
830
139
7
976
Per M Halvorsen Leder programkontoret
920
153
7
1 081
Hilde Holt
Juridisk fagsjef
816
137
7
959
Kjetil Dahl
Driftssjef
648
121
7
776
Sum lønn ledende ansatte
6 199
927
47
7 294
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.
Navn

Tittel

Lønn

Pensjon

2 013
170
51
0
221

E - læring

Anskaffelseskost 01.01.13
Tilgang/ avgang
Anskaffelseskost 31.12.13

Avtalt lønn
1 250
930
803
835
920
819
724
6 281

2012
140
6
80
226

Pasientreiser ANS

(Beløp i 1 000 kroner)

Årsrapport 2013

Pasientreiser ANS
2012

DRIFTSINNTEKTER

KOSTNADSFØRT GODTGJØRELSE TIL REVISOR
Lovpålagt revisjon
Andre attestasjonstjenester
Annen bistand
Sum godtgjørelse til revisor
NOTE 3 - IMMATERIELLE EIENDELER

34

2013

(Beløp i 1 000 kroner)

Progr.vare,
P360, OCR Personal-portal
4 170
889
937
212
5 107
1 101

Webportal
705
705

Overført
5 764
1 149
6 913

Årsrapport 2013
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KOSTNADSFØRT GODTGJØRELSE TIL REVISOR
Lovpålagt revisjon
Andre attestasjonstjenester
Annen bistand
Sum godtgjørelse til revisor
NOTE 3 - IMMATERIELLE EIENDELER

2 013
170
51
0
221

NOTE 6 - KORTSIKTIGE FORDRINGER
Pasientreiser ANS

(Beløp i 1 000 kroner)

Anskaffelseskost 01.01.13
Tilgang/ avgang
Anskaffelseskost 31.12.13
Akk avskrivninger pr 31.12.13
Balanseført verdi 31.12.13
Årets ordinære avskrivninger
Økonomisk levetid

E - læring
Progr.vare,
P360, OCR Personal-portal
4 170
889
937
212
5 107
1 101
3 426
761
1 680
341
937
178
3 - 5 år
5 år

705
705
499
206
176
4 år

20 400
-20 400
0
0
-

6 652
6 652
1 895
4 757
1 895
3 år

15 848
15 848
5 266
10 582
5 266
3 år

Pasientreiser ANS
2012

13 829
1 738
66 247
438
82 252

1 250
382
51 687
658
53 977

2013

Pasientreiser ANS
2012

1 432

1 258

69 432
70 864

98 186
99 444

2013

Pasientreiser ANS
2012

SELSKAPSKAPITAL
Innbetalt fra deltakere
Sum selskapskapital

17 500
17 500

17 500
17 500

DELTAKERANDEL
Helse Sør-Øst RHF
Helse Vest RHF
Helse Midt-Norge RHF
Helse Nord RHF
Sum

2013
40%
20%
20%
20%
100%

2012
40%
20%
20%
20%
100%

SPESIFISERING AV POSTER
Fordringer tjenester HF og RHF
Opptjente, ikke fakturerte inntekter RHF
Fordringer refusjoner HF
Andre fordringer/ forskuddsbetalte kostnader
Sum kortsiktige fordringer

Overført
5 764
1 149
6 913
4 687
2 226
1 292

NOTE 7 - BANKINNSKUDD
Pasientreiser ANS

Leieavtale
Saksbehandl.sy Saksbehandl.sy
NISSY og PRO
stem PRO
stem NISSY

2013

(Beløp i 1 000 kroner)

Webportal

(Beløp i 1 000 kroner)

Anskaffelseskost 01.01.13
Tilgang/ avgang
Anskaffelseskost 31.12.13
Akk avskrivninger pr 31.12.13
Balanseført verdi 31.12.13
Årets ordinære avskrivninger
Økonomisk levetid

2012
140
6
80
226

Prosjekter
Sum immaterielle
under utførelse
eiendeler
600
26 764
4 295
7 544
4 895
34 308
11 848
4 895
22 460
Ingen avskrivn

(Beløp i 1 000 kroner)

BUNDNE KONTI
Innestående skattetrekksmidler
FRIE KONTI
Bankinnskudd
Sum bankinnskudd
Renter bankinnskudd er inntektført med 1,441 MNOK i 2013, presentert som finansinntekter i resultatregnskapet.

NOTE 8 - SELSKAPSKAPITAL
NOTE 4 - VARIGE DRIFTSMIDLER

(Beløp i 1 000 kroner)

(Beløp i 1 000 kroner)

IKT
Anskaffelseskost 01.01.13
Tilgang/ avgang
Anskaffelseskost 31.12.13
Akkumulerte avskrivninger pr 31.12.13
Balanseført verdi 31.12.13
Årets ordinære avskrivninger
Økonomisk levetid

3 774
408
4 182
3 787
395
226
3 - 5 år

Inventar utstyr
1 255
1 255
591
664
152
5 - 10 år

Pasientreiser ANS
Sum varige
driftsmidler
5 029
408
5 437
4 378
1 059
378

NOTE 5 - VAREBEHOLDNING

2013

Pasientreiser ANS
2012

61
61

51
51

(Beløp i 1 000 kroner)

VAREBEHOLDNING
Varelager av brevark, konvolutter etc
Sum varebeholdning

36
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NOTE 9- ANNEN EGENKAPITAL

NOTE 12 - ANNEN LANGSIKTIG GJELD

(Beløp i 1 000 kroner)

2013
Helse Sør-Øst RHF
Helse Vest RHF
Helse Midt-Norge RHF
Helse Nord RHF
Sum kortsiktig gjeld til deltakere

3 268
1 634
1 634
1 634
8 170

Pasientreiser ANS
2012

SPESIFISERING AV POSTER
Norsk Helsenett SF
Sum annen langsiktig gjeld

0

2013

Pasientreiser ANS
2012

17 000
17 000

20 400
20 400

(Beløp i 1 000 kroner)

Saksbehandlingssystemene NISSY og PRO er kjøpt av Norsk Helsenett SF for 25,5 MNOK inkl mva. Selger har ytt lån
tilsvarende kjøpesummen, som skal tilbakebetales med 6 like store avdrag over 3 år. Lånet renteberegnes med 3 års
fastrente på 1,91%. Kostnadsførte renter i 2013 er 0,446 MNOK, presentert som finanskostnader i resultatregnskapet.

NOTE 10- ENDRING I TOTAL EGENKAPITAL

Selskapskapital
17 500
17 500

Annen
egenkapital

NOTE 13 - OFFENTLIG GJELD

8 170
8 170

Total egenkapital
17 500
8 170
25 670

2013

Pasientreiser ANS
2012

17 479
-10 737
6 742
951
-3 151
4 541

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

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

4 390
602
4 992
-375
206
680
5 503

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

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

4,00 %
4,40 %
3,75 %
3,50 %
2,72 %

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

Egenkapital 01.01.
Åretsresultat
Egenkapital 31.12.

NOTE 11 - PENSJONER
(Beløp i 1 000 kroner)

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

2013

Pasientreiser ANS
2012

1 411
1 820
1 125
4 355

1 254
781
973
3 008

2013

Pasientreiser ANS
2012

3 621
4 900
-11
8 510

2
2 971
3 734
52
94
55
6 908

(Beløp i 1 000 kroner)

SPESIFISERING AV POSTER
Forskuddtrekk og påleggstrekk
Merverdiavgift
Arbeidsgiveravgift
Sum offentlig gjeld

NOTE 14- ANNEN KORTSIKTIG GJELD
(Beløp i 1 000 kroner)

SPESIFISERING AV POSTER
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

Pasientreiser ANS har 68 ansatte per 31.12.2013. Medlemsstatus i KLP viser at alle ansatte er innmeldt i pensjonsordningen.
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NOTE 18 - TRANSAKSJONER MED NÆRSTÅENDE PARTER

NOTE 15 - INNBETALT LIKVIDITETSRESERVE REFUSJONER DELTAKERE
(Beløp i 1 000 kroner)

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

2013
45 000
20 000
18 000
28 000
111 000

Pasientreiser ANS
2012
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 16 - KORTSIKTIG GJELD TIL DELTAKERE
(Beløp i 1 000 kroner)

2013
Helse Sør-Øst RHF
Helse Vest RHF
Helse Midt-Norge RHF
Helse Nord RHF
Sum kortsiktig gjeld til deltakere

-

Pasientreiser ANS
2012

0

3 439
1 733
1 733
2 052
8 957

2013

Pasientreiser ANS
2012

306
3 335
222
301
267
4 430

433
3 067
433
238
426
4 597

4 540
253
807
19 950
9 617
2 382
1 193
1 124
277
40 144

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

NOTE 17 - POSTER SOM ER SLÅTT SAMMEN I REGNSKAPET
(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

2013

Pasientreiser ANS
2012

SELSKAPETS TRANSAKSJONER MED NÆRSTÅENDE PARTER
A) Salg av varer og tjenester

116 511

97 667

Salg av tjenester: (Basis- / Tilleggs- og andre fakturerte tjenester)

116 511

97 667

42 300
15 275
901
1 802
1 251
1 051
19 990
15 672
1 515
1 212
1 393
1 939

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

2 985
1 533
50
115
3 396
194
572
1 356

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

697
12
6
4
6
8
348
218
8
2
4
348
4
348

125
382
-

2 486
2 486

1 614
1 614

1 518
11
602
4
196
155

1 468
27
119
-

(Beløp i 1 000 kroner)

- 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)
- Norlandssykehuset Lofoten (Basistjenester)
- Helgelandssykehuset HF (Basistjenester)
- Helse Finmark HF (Basistjenester)
- Universitetssykehuset Nord-Norge HF (Basistjenester)
- Sykehuset Helse Sør Øst -Moelv (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)
- Helse og Omsorgsdepartementet (HOD)
- Helse Sør-Øst RHF
- Sykehuset Innlandet HF
- Oslo Universitetssykehus HF
- Sykehuset Vestre Viken HF
- Sykehuset Telemark og Vestfold HF
- Sørlandet Sykehus HF
- Helse Vest RHF
- Helse Stavanger HF
- Helse Fonna HF
- Helse Bergen HF
- Helse Møre og Romsdal HF
- Helse Midt-Norge RHF
- Helse Nord Trøndelag HF
- Helse Nord RHF
B) Kjøp av varer og tjenester
Kjøp av tjenester:
- Foretak kontrollert av ledende ansatt
- Helse Sør-Øst RHF avdeling Sykehuspartner
- Oslo Universitetssykehus HF
- Helse Sør-Øst RHF
- Universitetssykehuset Nord-Norge HF
- Sykehuset Telemark og Vestfold HF
- Helse Stavanger HF

Det er ingen i styret eller ledelsen ved Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS som har eierinteresser hos noen kunder
eller leverandører til Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS.
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Pasientreiser ANS’ visjon:

Gode og likeverdige
tjenester for pasientene
og kostnadseffektivisering
for helseforetakene.
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