
 

Vedlegg 1 
 
Status felleseide helseforetak etter 1. tertialsrapportering og 
oppfølgingsmøte 1 2018 
 
Hva saken omhandler i korte trekk 
Styring og oppfølging av de regionale helseforetakenes felleseide helseforetak – status 
etter 1. tertialrapportering og oppfølgingsmøte 1. 
 
Oppfølgingsmøter felleseide HF 
Den 14. mai 2018 ble det gjennomført oppfølgingsmøter (elektronisk) med de seks 
felleseide helseforetakene. Det var satt av en time til hvert HF. Møtene ble ledet av leder 
for eierstyringsgruppen og leder for interregional økonomidirektørforum. Eier- og 
økonomidirektører fra de øvrige RHF-ene deltok elektronisk i møtene etter eget valg.  
Fra de felleseide HF-ene deltok styreledere, administrerende direktører, og øvrig 
administrasjons-/økonomipersonell. 
 
Agenda for møtene var satt opp i tråd med tematikk for møte nr. 1 i årshjulet for 2018, 
og hvert HF ble bedt om å leverte en presentasjon i forkant av oppfølgingsmøtet etter 
mal for tertialvis rapportering. Mal for tertialvis rapportering inneholder følgende 
punkt: 
 

 Økonomi – rapportering/kontantstrømsoppstilling 
 Rapportering på virksomhetsspesifikke krav i oppdragsdokumentet 
 Rapportering på status for kvalitet/kunde-/brukertilfredshet 
 Rapportering på KPI-er for status på bemanning, bemanningsutvikling og 

sykefravær/tilstedeværelse 
 
Vedrørende årlig melding 
Innledningsvis ble de felleseide HF-ene informert om at malen for neste års årlige 
melding vil bli justert i tråd med endringene Helse- og omsorgsdepartementet har gjort 
i mal for årlig melding til de regionale helseforetakene, der plandelen er kraftig 
redusert. 
 
Prosess med økonomisk langtidsbudsjett (ØLP) 
Alle felleseide HF-ene har levert forslag til økonomisk langtidsplan innen fristen 3. april. 
ØLP skal behandles i AD-møtet den 11. juni, de felleseide HF-ene får formell 
tilbakemelding innen utgangen av juni 2018. 
 
Status felleseide HF 
Det gis i det følgende er kort status for hvert helseforetak, se neste side. 
  



 

 
Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF 
Tertialrapporten skal behandles i styremøte i HDO i begynnelsen av juni.  
 

Ad økonomirapportering orienterte HDO rundt nedtak av kostnader for å sikre 
gjennomføring av ekstra investeringsbehov i 2018, ref. AD-møte 14. mai, sak 50-2018, 
om behov for økt investeringsramme knyttet til krav om økt informasjonssikkerhet og 
endrede behov for teknologiske løsninger i denne sammenheng. Øvrig rapportering på 
økonomi og likviditet er i samsvar med planlagt budsjett. 
 
HDO rapporterer tertialvis at de er i god rute med arbeidet knyttet til 
oppdragsdokument for 2018, men har gitt «Utvikling av nødnettsteknologien» rød 
status i påvente av avklaring med DSB, og evt. møte med Helse- og 
omsorgsdepartementet og RHF-ene om utfordringer rundt dette.  
 
HDO har gjennomført brukerundersøkelser siden 2016, og trenden viser at brukerne 
jevnt over er svært godt, eller godt, fornøyd med tjenestene HDO tilbyr.  
 
Ved årsslutt 2017 hadde HDO 57 ansatte på like mange årsverk. Når det gjelder 
sykefravær viser mars-målingen at dette ligger på 4,6%, og at gjennomsnittet de siste 
12 månedene ligger på 5,9%. AML1-brudd har gått fra 37 til 20 når en sammenligner 
med samme periode for 2017. 
 
HDO hadde meldt inn to saker de ønsket å drøfte med eierne: 

1. Teknologisk veikart – utfordringsbildet 
2. Roller og ansvar – grensesnitt mellom justis- og helsesektoren 

 
Når det gjelder teknologisk veikart er HDO opptatt av å bli involvert i prosessen rundt 
AMK-arbeidet, som ledes av Helse Vest RHF. I forbindelse med punkt to viste HDO til et 
brev de har sendt til DSB der de orienterer om oppdraget de har fått rundt neste 
generasjon nødnett, og at det er ønskelig med et godt samarbeid rundt dette. 
 
Sykehusbygg HF 
Økonomirapportering viser et budsjettert resultat i balanse etter Q4. 
Når det gjelder aktivitet per region/andel av prosjektinntekt er det prosjektarbeidene i 
Helse Sør-Øst og Helse Midt-Norge som utgjør hovedparten, med hhv 49% og 31%. 
 
Tertialrapporteringen til eierne viser at Sykehusbygg HF jobber godt med oppdragene 
for 2018, og det meste av aktiviteten er gitt grønn status. Når det gjelder kravet om at 
det skal legges til rette for innovasjon, og at ny teknologi skal tas i bruk i 
utbyggingsprosjekt, så ble eierne informert om at dette er krevende, men at 
Sykehusbygg vil starte arbeidet med å utarbeide en helhetlig plan for innovasjon. 
 
Angående kundetilfredshet viser Sykehusbygg til at de er i gang med å utarbeide et 
system for måling av dette, og har vært i samtale med Veidekke og Cowi med tanke på 
benchmarking. 

                                                        
1 Arbeidsmiljøloven 



 

 
Det estimerte behovet for bemanning er i tråd med plan, og det jobbes med å 
kvalitetssikre prognosene for de neste 18 månedene. Ved årsslutt 2017 hadde 
Sykehusbygg HF 85 ansatte. Det ansettes ikke noen uten at det foreligger konkrete 
prosjekter. Eierne er særlig opptatt av dimensjonering av administrativ funksjon i 
prosjekter, og dette følges opp i de årlige budsjettbehandlingene. Sykefraværet i mars 
ligger innenfor målet om en nærværsprosent på 96. 
 
Sykehusbygg HF meldte at de ønsket å drøfte forretningsmodeller og ny 
finansieringsmodell i oppfølgingsmøtet med eierne. Når det gjelder forretningsmodell 
har HF-et hatt flere interne aktiviteter med arbeidsgrupper og workshoper der de har 
sett på ulike alternativer. Dagens modell er et 0- alternativ med en fast 
rammefinansiering. Det er negativt for HF-et med tanke på høy bemanningsvekst, der 
rammen vil bli «spist» i stadig større grad av driftsmidler slik at det blir mindre igjen til 
utvikling. Foretaket anfører at dette er ikke en bærekraftig modell med tanke på å løse 
oppgaver i oppdragsdokumentet og utviklingsoppgaver.  
  
HF-et har sett på det de mener er en mer bærekraftig modell, der foretaket finansieres 
gjennom investeringsmidler, og ikke driftsmidler. I et langtidsperspektiv er dette mer 
gunstig, der likviditet videreføres i kommende år i stedet for å starte på 0. Forslaget vil 
være at de utligner arbeidskapital over flere år. 
  
Controller-gruppen i RHF-ene har allerede igangsatt et arbeid rundt ny 
finansieringsmodell, og en representant fra Sykehusbygg deltar.  
 
Luftambulansetjenesten HF 
Rapportering på økonomi per 30. april viser et resultat på 28,1 MNOK mot budsjetterte 31,5 
MNOK, og det jobbes med tiltak for å styre mot et 0-resultat. Dette er imidlertid noe usikkert 
som en følge av situasjonen med beredskapsutfordringer i luftambulansetjenesten.  
 
Luftambulansetjenesten hadde ved årsslutt 2017 29 ansatte fordelt på 23,75 årsverk. 
Korttidsfraværet for ansatte som ikke arbeider turnus lå på 0,3% per 30 april 2018, og for 
ansatte i turnus er tallet 0,6% 
 
Når det gjelder rapportering på oppdragsdokumentet for 2018 så var planen at eierne skulle 
presenteres en rapport i tilknytning til Forbedrings- og effektiviseringsprosjektet i juni, men 
rapporten vil først styrebehandles i Luftambulansetjenesten den 24. mai. Etter dette vil den 
oversendes eierstyringsgruppen, og deretter settes opp som sak i et AD-møte etter sommeren. 
Forsinkelsene skyldes områder der prosjektgruppen har vært uenige, samt at arbeidet i 
sluttfasen har blitt påvirket av arbeid knyttet til den krevende situasjonen rundt 
ambulanseflyberedskapen.  
 
Luftambulansetjenesten HF orienterte eierne avslutningsvis om situasjonen knyttet til 
beredskap i ambulanseflytjenesten. Som kompenserende tiltak er det leid inn et svensk 
ambulansefly, samt at to militære helikoptre kan benyttes i Finnmark. Ved behov kan det leies 
inn en jet-maskin fra Babcock.  
 
 
 



 

Sykehusinnkjøp HF 
Økonomisk utvikling/risiko per 1 tertial viser at det ikke er avdekket forhold som skulle 
tilsi negativt årsresultat for noen av divisjonene, og at årsprognosen tilsvarer 
budsjettert årsresultat lik 0. 
 
I rapportering på oppdragsdokument for 2018 vises det til at Sykehusinnkjøp HF er 
kommet godt i gang med arbeidet, og at hele oppdragsdokumentet er brutt ned til 
enkeltoppdrag og ansvarssatt. Ledelsen i Sykehusinnkjøp vil ha en statusgjennomgang 
hver annen måned. Når det gjelder status på kvalitet/brukertilfredshet vises det til at 
dette oppdraget (fra 2017) er påbegynt, og at brukerundersøkelsen skal gjennomføres 
og ferdigstilles i løpet av høsten 2018.  
 
Ved utgangen av 2017 hadde Sykehusinnkjøp 244 ansatte. Sykefraværet har ligget lavt 
over tid, og var i mars på 3,3%. Det er etablert et AMU, og foretaket er opptatt av et godt 
arbeidsmiljø. 
 
Sykehusinnkjøp ønsket å drøfte følgende oppdrag fra Oppdragsdokument 2018 med 
eierne: 

- Antall nasjonale og flerregionale anskaffelser skal betydelig opp 
 
Dette er et oppdrag som krever tid før man ser effekter, og Sykehusinnkjøp har skissert 
opp hvilke aktiviteter som må iverksettes i 2018, 2019 og 2020 for å nå ønsket 
målsetting. Dette er en tilnærming som er i tråd med eiernes intensjon med oppdraget. 

 
Nasjonal IKT HF 
Rapportering på økonomi per 1. tertial 2018 viser et godt resultat, blant annet forklart 
med at det er færre ansatte enn det det opprinnelig var budsjettert med.  
 
I rapportering på virksomhetsspesifikke oppdrag fra Oppdragsdokument 2018 vises det 
til at arbeidet med disse er godt i gang. KPI-en for å måle andel tjenester og grad av 
brukertilfredshet for målbilde på helsenorge.no er under utvikling.  
Det har vist seg å være en svært omfattende oppgave for regionene å skulle levere data 
om andel porteføljevolum til utvikling av felles regionale og interregionale løsninger og 
tjenester, og at det kan diskuteres om ikke kostnadene knyttet til dette overstiger 
nytten. Når det gjelder arbeidet med medisinske kvalitetsregistre, så ble Helse Vest RHF 
tildelt 6,645 mill. kroner til Nasjonal IKT HF for å utvikle tekniske fellesløsninger for 
nasjonale medisinske kvalitetsregistre. Nasjonal IKT HF og Direktoratet for e-helse har 
diskutert bruk av de omfordelte midlene, med bakgrunn i blant annet innspill fra 
Interregional styringsgruppe for arbeidet med disse kvalitetsregistrene. Endelig bruk av 
de omfordelte midlene vil legges frem for styret 1.6.2018. 
 
Ved årsslutt 2017 hadde foretaket 17 ansatte. Når det gjelder sykefravær ligger dette 
per 1 tertial på 0,56%. Det er rekrutteringsprosesser på gang for å erstatte de tre som 
har sluttet. 
 
Nasjonal IKT HF ønsket å diskutere en alternativ innretning for KPI-en «Andel 
porteføljevolum til utvikling av felles regionale og interregionale løsninger og 
tjenester», da dette er svært ressurskrevende. Det var enighet om at det kan være 



 

fornuftig å gjennomføre en årlig kostnadsundersøkelse på hva NIKT og HF-ene bruker, 
jf. Pasientreiser HF sin årlige kostnadsundersøkelse som går til nasjonalt AD-møte. 
Dette krever at det lages et undersøkelsesdesign, og dette kan gjøres i samarbeid med 
den interregionale controller-gruppen. 
 
 
Pasientreiser HF 
Foreløpig regnskap per 30. april viser et positivt resultat på omlag 1 MNOK. Det 
estimerte overskuddet skyldes forsinkelser på Samkjøringsprosjektet, og Pasientreiser 
HF viser til at de trenger likviditeten til neste år, hvilket krever en avklaring fra 
eiersiden. 
 
Ved årsslutt 2017 var det 101 ansatte i foretaket. Sykefraværet per mars 2018 lå på 
5,9%. 
 
Oppdragene i Oppdragsdokument 2018 er gitt status grønn, men med et visst forbehold 
når det gjelder oppgjørskontroll- og samkjøringsprosjektet fordi det er økonomisk 
risiko knyttet til dette prosjektet. Ad rapportering på virksomhetsspesifikke KPI-er 
viser Pasientreiser til god måloppnåelse. Det er satt inn tiltak der styringsindikatorene 
er på gult eller rødt, og det dreier seg først og fremst om sykefravær 
 
Pasientreiser HF meldte inn to temaer de ønsket å diskutere med eierne: 

- Utredning RmR (reiser med rekvisisjon) 
- Gjennomgang av pasientreiseordningen (som følge av mye negativ omtale i 

media om pasienter som ikke blir hentet/satt av på feil adresse mm.) 
 
Når det gjelder RmR har dette vært gitt som oppdrag både i 2017 og 2018, og 
Pasientreiser ønsker å starte arbeidet med en selvbetjeningsløsning, der pasientene gis 
full oversikt over sine egne reiser som et første steg. Pasienter vil involveres aktivt i 
hele utviklingsprosessen. Tilbakemelding på dette fra eiersiden er at det vil legges til 
rette for en ryddig og god beslutningsprosess når utredningen er lagt fram for styret i 
Pasientreiser HF den 13. juni 2018. Rapporten vil deretter legges frem for nasjonalt AD-
møte. Årlige budsjetter vil si noe om midler som eventuelt kan innvilges. 
 
I gjennomgang av pasientreiseordningen viste Pasientreiser HF til Stortingets vedtak av 
20. april 2018, der det er bedt om at RHF-ene gjennomgår organiseringen av 
pasientreiseordningen, herunder også regelverket med sikte på forenkling og 
forbedring av ordningen. Fra eiersiden ble informert om at det ikke vil startes opp noe 
arbeid rundt dette før det foreligger som krav fra HOD i enten tilleggsdokument til 
oppdragsdokument 2018, eller i neste års oppdragsdokument. 
 
 
Vurdering: 
Eierstyringsgruppens vurdering er at samlet status for de felleseide er i tråd med 
planlagt aktivitet og budsjett. 
 
 
 




