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Styresak 188–2022 Felleseide helseforetak – tertialrapport nr. 
2-2022  

 

Forslag til vedtak 
Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om status i felleseide helseforetak pr. 2. 

tertial 2022 til orientering. 
 
 
Bodø, 7. desember 2022 
 
 
Marit Lind 
Konst. administrerende direktør 
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Formål 
Hovedformålet med de felleseide helseforetakene er å bidra til å styrke og forbedre 
tilbudet til pasientene, herunder å sikre samordning, likhet og likeverdighet, samt å 
bidra til at oppgavene løses på en rasjonell måte og med god ressursutnyttelse. 
Videreutviklingen av det interregionale samarbeidet og en bedre samordning på tvers 
av regionene fremstår som en viktig del av nasjonal helsepolitikk. 
 
De felleseide helseforetakene styres gjennom årlige oppdragsdokumenter som angir 
særskilte krav/oppgaver, fastsetter aktivitetskrav og eiernes finansiering. Formål med 
saken er å gi styret i Helse Nord RHF en kort orientering om status i de regionale 
helseforetakenes felleseide helseforetak. 
 
Sammenheng med strategi og grunnleggende verdier 
Omfanget av de felleseide helseforetakenes virksomhet har økt de senere årene. Den 
formelle styringen er blitt mer omfattende, og samtidig er regjeringens forventing om 
bedre samordning mellom regionene og forankring mot helseforetakenes styrer blitt 
tydeligere. Både av hensyn til strategisk utvikling og omdømme, er det viktig at RHF-
enes styringsaktiviteter er preget av kvalitet og systematikk, slik at styrene har trygghet 
for at utviklingen går i ønsket retning. Saken legges av denne grunn frem til styrets 
orientering. 
 
Beslutningsgrunnlag 
I tråd med styresak 87-2020 Felleseide helseforetak – tertialrapport nr. 1-2020 (styremøte 
25. juni 2020) ba styret om statusrapport for felleseide helseforetakene per 1. tertial 
samt i forbindelse med budsjettbehandling på høsten.    
 
Styret har også vedtatt at rapportering og planer for virksomheten i de felleseide 
selskapene innarbeides i økonomisk langtidsplan og behandles av RHF-styrene.  
 
Status 
Nedenfor gis en kort redegjørelse for status for hvert av de felleseide helseforetakene 
basert på tertialrapporter for 2. tertial 2022. Det er gjennomført oppfølgingsmøter etter 
2. tertial 2022 i tråd med vedtatt årshjul. 
 
Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF   
Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF (HDO HF) skal bidra til å realisere 
helsetjenestens samlede målsettinger for den nasjonale medisinske nødmeldetjenesten, 
herunder nødvendig og lovpålagt samarbeid mellom regionale helseforetak og 
kommuner innen nødmeldetjenesten.   
   
Helseforetaket har i perioden re-planlagt arbeidet med en ny kommunikasjonsløsning i 
den akuttmedisinske kjeden (KAK), herunder arbeidet med forlenget drift av 
eksisterende løsning og anskaffelse av ny løsning. Prosjektet skal levere nasjonal løsning 
til AMK-sentralene, akuttmottakene og alle landets legevaktsentraler. Foretaket deltar i 
det nasjonale prosjektet som utvikler ny IKT-løsning for de akuttmedisinske 
kommunikasjonssentralene (AMK) i regi av de fire helseregionene for å sikre 
koordinering. Videre skal deltagelse bidra til å ta ut gevinster med tanke på innføring av 
AMK IKT-løsning. Foretaket bidrar i arbeidet som Direktoratet for samfunnssikkerhet og 
beredskap (DSB) har satt i gang med å legge til rette for neste generasjon nødnett.  
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Helseforetaket har etablert drift av en ny løsning for videokommunikasjon med AMK-
sentralene og legevaktsentralene.  
   
I tillegg drifter HDO HF hjertestarterregisteret som er knyttet til AMK-sentralene og det 
nasjonale legevaktnummeret 116117.    
  
Rapportert resultat og årsprognose per andre tertial vises i tabellen nedenfor.  
 

 
Tabell 1 Resultat per august 2022 for Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF.  

   
Avviket per andre tertial 2022 skyldes delvis reduserte driftskostnader og delvis 
reduserte prosjektkostnader. Helseforetaket vil redusere fakturabeløpet til eierne i 
tredje tertial. 
 
Luftambulansetjenesten HF  
Formålet med Luftambulansetjenesten HF er å bidra til å realisere helsetjenestens 
samlede målsettinger, herunder sørge-for-ansvaret. Helseforetakets primære og 
prioriterte oppgaver er å tilby befolkningen luftambulansetjenester og medisinske 
tjenester hele døgnet.   
   
Helseforetaket har i perioden hatt noe lavere aktivitet enn budsjettert. Dette gjelder 
både fly og helikopter. Det er etablert beredskap for transport av høysmittepasienter i 
samarbeid med EU (RescEU). Flyet er til daglig stasjonert i Tromsø og forsterker 
nasjonal beredskap når flyet ikke er på oppdrag i EU.  
 
Generelt har kostnadene til både luftfartsavgifter, drivstoff og indeksregulering av 
vederlag til operatørene har økt mer enn budsjettert. Effekten av dette oppstår gjennom 
resten av året, og økningen gjenspeiles i årsprognosen.  
   
Rapportert resultat og årsprognose per andre tertial 2022 vises i tabellen nedenfor.  
  

 
Tabell 2 Resultat per august 2022 for Luftambulansetjenesten HF.  

   

Rapportering per september måned viser en forventet årsprognose på minus 24 mill. 
kroner og er en forbedring sammenlignet med rapport per august. Helseforetaket 
rapporterer usikkerhet knyttet til utvikling i drivstoffprisene, økt vederlag til 
operatørene utover budsjett, samt økte luftfartsavgifter er hovedforklaringer til 
prognosen. 
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Pasientreiser HF   
Pasientreiser HF er en felles enhet for de fire regionale helseforetakene hvor formålet er 
å oppfylle de regionale helseforetakenes «sørge-for»-ansvar innen området 
pasientreiser.   
   
Pasientreiser HF arbeider videre med selvbetjeningsløsninger innenfor 
virksomhetsområdet reiser med rekvisisjon og har fullført arbeidet med standardiserte 
serviceparametere for å definere servicenivået og kvaliteten på pasientreiseområdet.  
Det er i perioden arbeidet videre med effektivisering av foretaket og dermed oppfyllelse 
av intensjonen med et nasjonalt foretak innen pasientreiseområdet. Redusert volum 
som følge av pandemien første del av året har medført behov for færre ressurser.   
    
Rapportert resultat og årsprognose per andre tertial vises i tabellen nedenfor.  
  

 
Tabell 3 Resultat per august 2022 for Pasientreiser HF.  

   

Helseforetaket har redusert fakturaene til de regionale helseforetakene med 15 
millioner kroner for 2022. Årsaken til dette er lavere kostnader enn budsjettert, noe 
som delvis skyldes lavere lønnskostnader og delvis reduserte avskrivninger som en 
følge av at prosjektet ny planleggings- og optimaliseringsløsning ble stoppet. Dette er 
hensyntatt i prognosen. Det er forventet at driften går tilnærmet i henhold til budsjett 
resten av året.   
 

Sykehusbygg HF  
Sykehusbygg HF er en internleverandør for de regionale helseforetakene og 
helseforetakene knyttet til større byggeprosjekter. Helseforetaket legger til rette for og 
bidrar til standardisering, erfaringsoverføring, god ressursutnyttelse og ressurstilgang 
innen prosjektering og bygging av sykehus, samt sørge for at erfaring fra forvaltning og 
drift av sykehuseiendom tas hensyn til i nye prosjekter og kommer foretakenes 
eiendomsforvaltning til nytte.   
   
Virksomheten omfatter to hovedkategorier av oppgaver; fellesoppgaver og 
prosjektoppgaver. Fellesoppgaver er oppgaver som helseforetaket løpende ivaretar for 
de fire helseregionene, mens prosjektoppgaver leveres etter bestilling fra ett eller flere 
regionale helseforetak eller helseforetak.   
   
Omfang av og ressurser til fellesoppgaver er på samme nivå som i fjor, om lag 25 mill. 
kroner.    
   
Prosjektoppgavene har økt noe i omfang og denne utviklingen forventes å fortsette de 
kommende årene som en konsekvens av investeringsplanene som foreligger.  
   
 

Rapportert resultat og årsprognose per andre tertial 2022 vises i tabellen nedenfor.  
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Tabell 4 Resultat per august for Sykehusbygg HF.  

  
Årsaken til budsjettavviket er lavere lønnskostnader og reduserte reisekostnader første 
del av året. 
 

Sykehusinnkjøp HF  
Helseforetaket skal understøtte spesialisthelsetjenestens behov for innkjøpstjenester og 
sammen med helseforetakene og de regionale helseforetakene realisere kvalitative, 
økonomiske og samfunnsmessige verdier innenfor alle innkjøpskategorier.   
   
Sykehusinnkjøp HF har i perioden fortsatt arbeidet for å ta igjen etterslepet som oppsto 
under pandemien. De har i tillegg arbeidet med blant annet interne arbeidsprosesser og 
kategoriplaner for økt effektivitet.  
   
Spesialisthelsetjenesten har fått finansieringsansvar for stadig flere legemidler. 
Helseforetaket har en egen divisjon som sørger for anskaffelser av disse legemidlene.  
   
Rapportert resultat og årsprognose per andre tertial 2022 vises i tabellen nedenfor.   
 

 
Tabell 5 Resultat per august 2022 for Sykehusinnkjøp HF.  

Overskuddet per andre tertial skyldes delvis ikke-budsjetterte inntekter (3,2 mill. 
kroner) og delvis reduserte lønnskostnader på grunn av vakanser og permisjoner, samt 
reduserte reise- og møteaktiviteter.  
 
Administrerende direktørs vurdering 
Samlet resultatutvikling viser et negativt budsjettavvik for Luftambulansetjenesten HF, 
mens det er positive resultater i de øvrige helseforetakene. Det er signalisert resultat og 
aktivitet i tråd med budsjett i de andre felleseide helseforetakene.  
 
Likelydende sak behandles i helseregionenes felles møte for administrerende direktører 
(AD-møte) den 12. desember 2022, hvor det foreslås følgene konklusjon: AD-ane i RHF-a 
tar status for dei felleseigde helseføretaka per 2. tertial 2022 til orientering. 
 
Adm. direktørs vurdering er at det skal stilles de samme krav til forbedringsarbeid, 
omstilling og nøkternhet til de felleseide helseforetakene som til egne helseforetak. 
Dette vil gjenspeiles i årlig budsjettbehandling i tillegg til oppdragsdokumentet for 2023.  
Samlet negativt budsjettavvik for alle de felleseide helseforetakene utgjør ca. 15 mill. 
kroner, og Helse Nords andel av dette er innarbeidet i årsprognosen. 
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