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VISJON OG MÅL
VISJON:
Samordnet IKT– utvikling for god og sikker
pasientbehandling
Nasjonal IKTs målsetninger
Må lene i strategien 2013‐2016* har et sterkere fokus på samhandling og samarbeid i helsesektoren
enn tidligere. Hovedgrunnen til dette er dagens tydelige satsing fra myndighetene på IKT på tvers
av tradisjonelle grenser i sektoren. Det er utformet fem må l for denne perioden. Må lene skal bidra
til å nå det beskrevne fremtidsbildet og Nasjonal IKTs visjon, samtidig som de adresserer sentrale
utfordringer. Må lene i perioden er som følger:
1.

Utforme og forvalte felles beskrivelser av kunnskapsbaserte, prosesstøttende kliniske syste‐
mer.

2.

Etablere virksomhetsarkitektur som et strategisk middel i spesialisthelsetjenesten.

3.

Være RHFenes samarbeidspart overfor myndighetene i nasjonale tiltak.

4.

Koordinere felles IKT‐tiltak i RHFene overfor øvrige deler av helse‐ og omsorgssektoren.

5.

Ha en felles prioritering og oppfølgning av relevante leverandører.

*Nasjonal IKT utarbeidet ny strategi på slutten av 2015, som skal gjelde i perioden 2016‐2019

OM OSS
Nasjonal IKT ble etablert etter initiativ fra Helsedepartementet
i 2003. Bakgrunnen for initiativet var at Nasjonal IKT skulle
være en arena for strategisk
koordinering, prioritering og forankring av en felles
tilnærming til viktige IKT‐spørsmå l.
1.1.2014 ble Nasjonal IKT stiftet som eget helseforetak. De ire
regionale helseforetakene eier Nasjonal IKT HF med 25 %
hver.

Nasjonal IKT HF
Møllendalsveien 68A
5009 Bergen
E‐post: post@nasjonalikt.no
Web: www.nasjonalikt.no
Org.nr: 913 454 405

Nasjonal IKT skal jobbe nasjonalt. Foretaket har hovedkontor i
Bergen og avdelingskontor i Oslo og Stavanger.
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STYRINGSBUDSKAP
De regionale helseforetakenes oppdrag og bes lling l
Nasjonal IKT HF, med utgangspunkt i overordnede
rammer samt økonomiske og faglige prioriteringer,
sammens lles i oppdragsdokumentet.

Overordnede styringsbudskap
Lover, forskrifter og andre myndighetsvedtak utgjør rammene for helsetjenesten. De regionale
helseforetakenes virksomhet er basert på lover og forskrifter, med særlig vekt på
helseforetaksloven, spesialisthelsetjenesteloven og pasient‐ og brukerrettighetsloven. Den nasjonale
helsepolitikken og oppgavene til de regionale helseforetakene konkretiseres og utdypes i Nasjonal
helse‐ og omsorgsplan, oppdragsdokumenter og foretaksmøter i de regionale helseforetakene.
Dette danner også grunnlaget for virksomheten i Nasjonal IKT HF. Det forutsettes at Nasjonal IKT
HF setter seg inn i kravene Helse‐ og omsorgsdepartementet har gitt til de ire regionale
helseforetakene i oppdragsdokumenter for 2015 og i foretaksmøte 7. januar 2015 og innretter seg
etter disse så langt mulig.
Nasjonal IKT HF skal følge opp vedtatte strategiplan for Nasjonal IKT. Det er viktig at
spesialisthelsetjenesten søker å samordne sin innsats for bedre IKT‐løsninger i fremtiden, bå de i
spesialisthelsetjenesten, i samhandlingen med øvrig helsetjeneste og i løsningene for digital
kommunikasjon med borgerne.
Grunnlaget for helseforetakets virksomhet er ytterligere konkretisert i helseforetakets
stiftelsesdokumenter, herunder vedtekter og foretaksavtale, samt oppdragsdokument.
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ORGANISASJONSKART

Om organiseringen
Nasjonal IKT HF er en liten enhet, som skal jobbe på strategisk nivå . Det anses som ønskelig å ha en
latest mulig struktur. I tillegg til foretakets ansatte spiller Nasjonal IKTs fagfora en viktig rolle. Disse
forumene er sammensatt av representanter fra de regionale helseforetakene og Nasjonal IKT HF.

Administrerende direktør Nasjonal IKT
Gisle Fauskanger
Utdannelse innen IT (Høgskolen i Bergen)
og økonomi/administrasjon (NHH og BI). 25
å rs erfaring fra DNB i ulike lederposisjoner,
primært innen IT, samt 4 å r i
konsulentbransjen.

Foto: Marianne Wennesland / DnB
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ÅRSBERETNING
Nasjonal IKT HF ble etablert som eget helseforetak 1.1.2014. Foretaket er felleseid, med like
andeler, av de regionale helseforetakene. Nasjonal IKT HF er etablert med kontorer i Bergen, Oslo og
Stavanger.
I følge stiftelsesprotokollen er Nasjonal IKT HFs formå l følgende:
«Nasjonal IKT skal gi retningslinjer for IKT‐ utvikling i spesialisthelsetjenesten gjennom felles
strategi, samarbeid og samordning»
De primære og prioriterte oppgavene for helseforetaket er å :


Operasjonalisere gjeldende strategiplan for Nasjonal IKT, vedtatt av styrene for de regionale
helseforetakene.



Videreutvikle Nasjonal IKT HF som spesialisthelsetjenestens hovedarena for samhandling
innenfor informasjons‐ og kommunikasjonsteknologi.

Utarbeidelse av ny, felles, IKT– strategi for spesialisthelsetjenesten
Nasjonal IKT HF har i perioden februar‐oktober 2015 utarbeidet en ny, felles IKT‐strategi for
spesialisthelsetjenesten for perioden 2016‐2019. Arbeidet har vært organisert som et prosjekt
bestå ende av en styringsgruppe (styret for Nasjonal IKT HF), et arbeidsutvalg bestå ende av utvalgte
styremedlemmer og en prosjektgruppe. Mandat for strategien, samt selve strategien, har vært
behandlet i styremøter og RHF AD‐møtet.
Strategien er en felles IKT‐strategi for samhandling og standardisering på tvers av de ire regionale
helseforetakene i Norge med underliggende selskaper. Den bygger på allerede vedtatte, felles
strategier og initiativer for spesialisthelsetjenesten, og skal støtte opp under det langsiktige
må lbildet for IKT for helse‐ og omsorgssektoren som utarbeides av prosjektet «En innbygger – é n
journal». Strategien skal understøtte et må lbilde der IKT gir positive effekter for pasienter,
på rørende og helsepersonell, og bidra til bedre ledelse og styring.
Det forventes at samtlige regionale helseforetak har behandlet strategien innen mars 2016.
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ÅRSBERETNING
Porteføljestyring som strategisk virkemiddel
Nasjonal IKT utøver porteføljestyring av prosjekter og er prosjekteier og tiltakskoordinator for
prioriterte prosjekter og tiltak som understøtter Nasjonal IKT sine må l. Nasjonal IKT arbeider
sammen med helseregionene for å gjennomføre de riktige IT‐prosjektene og å videreutvikle IKT‐
systemene i trå d med må lene i Meld. St. 9 (2012–2013) En innbygger – é n journal.
I 2015 ble arbeidet med ny felles IKT‐strategi for spesialisthelsetjenesten startet, og den beskriver et
fremtidsbilde for spesialisthelsetjenesten:
 Gode digitale løsninger for pasientene.
 Felles løsninger og tjenester som fremmer kvalitet og effektivitet.
 IKT‐støtte for helhetlige standardiserte pasientforløp.
 Rett informasjon til rett tid og til rett mottaker.

Nasjonal IKT HF sin prosjektportefølje besto i 2015 av 13 prosjekter. I tillegg er 4 prosjekter
del inansiert sammen med andre aktører i helsesektoren. Det er et økende antall prosjekter som
ønskes gjennomført i fellesskap for de ire helseregionene. Noen utvalgte prosjektområ der er:
Innbyggertjenester
Det er etablert en rekke tjenester på helsenorge.no som øker pasientenes innsikt i egen situasjon, og
styrker muligheten for pasientmedvirkning. Antall besøk har i 2015 økt til over 1,1 millioner.
Prehospital
De prehospitale prosjektene bidrar til pasientsikkerhet og kvalitetssikring i helsetjenesten.
Prosjektet "Ny teknologi AMK" vil anskaffe ny felles IT‐løsning til AMK‐sentralene, som vil legge til
rette for effektiv hå ndtering av nødhenvendelser, med rett respons. Dette vil bedre muligheten for å
samhandle elektronisk med kommunehelsetjenesten og øvrige nødetater.
Legemiddelkjeden
Prosjektet "Innføre elektronisk oppgjørsløsning for h‐resepter" involverer mange aktører og vil gi
redusert tidsbruk og økt kvalitet av hele verdikjeden for oppgjørsordning for H‐resepter. Prosjektet
”Forbedre legemiddelinformasjon til bruk i spesialisthelsetjenesten” vil bidra til økt
pasientsikkerhet, færre feilmedisineringssituasjoner, og økt effektivisering i sykehusene i
forbindelse med ordinering, istandgjøring og hå ndtering av legemidler.
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ÅRSBERETNING
Arbeid i Nasjonal IKTs fagfora
I tillegg til arbeid med tiltaksporteføljen, søker Nasjonal IKT HF å nå sine strategiske må lsetninger
gjennom arbeid i ulike fagfora .
Fagforum arkitektur
Nasjonal IKTs Fagforum for arkitektur (NIKT FA) skal være retningsgivende innenfor
arkitekturarbeid i spesialisthelsetjenesten og forvalte spesialisthelsetjenestens felles arkitektur‐
prinsipper og arkitekturbibliotek. NIKT FA er sammensatt av arkitekter fra de ire helseregionene,
samt observatører fra Norsk Helsenett og Helsedirektoratet. NIKT FA deltar også i arbeidet med å gi
rå d til porteføljearbeidet i NIKT. NIKT FA vil i fortsettelsen fokusere på å implementere tiltak i felles
ikt‐strategi for spesialisthelsetjenesten.
Klinisk IKT fagforum
Klinisk IKT fagforum bestå r av ni medlemmer fra spesialisthelsetjenesten i hele landet, med
observatører fra NSEP (Norsk senter for elektronisk pasientjournal) og Helsedirektoratet. Forumet
fokuserer på å gi innspill til tiltak i regi av Nasjonal IKT og bidrar til nasjonale strategier innen IKT.
Et viktig fokusområ de har vært å beskrive muligheter i fremtidens EPJ*, og å arbeide for å få
prosesstøtte, arketyper og beslutningsstøtte til Norge. Forumet utgjør et sterkt faglig nettverk for
klinisk informatikk, og samarbeider tett med Nasjonal IKTs Fagforum for arkitektur og EPJ
systemeierforum.
Fagforum medisinske kvalitetsregistre
Fagforum for medisinske kvalitetsregistre (FMK) ble konstituert og etablert januar 2014. FMK skal
være IKT‐rå dgivende organ for den interregionale styringsgruppen for kvalitetsregistre og service‐
miljøet. FMK skal bidra til etablering og utvikling av tekniske løsninger for medisinske kvalitets‐
registre og nasjonale tekniske felleskomponenter.
Fagforumet disponerer 5,5 mill kr som skal benyttes til del inansiering av nyutvikling av nasjonale
registre, eller videreutvikling av tekniske løsninger. Midlene er øremerket til dette formå let av Helse
‐ og omsorgsdepartementet.
FMK vil i fortsettelsen også fokusere på bidrag til å løfte fram mer brukervennlige og sikre tekniske
løsninger. Løsningene må kunne støtte pasientrapporterte data og integrasjon, eller bruk av allerede
registrert strukturert informasjon. FMK ser også på muligheten for innsamling av pasient‐
rapporterte data via helsenorge.no
EPJ Systemeierforum
De regionale helseforetakenes fagdirektører deltar inn i EPJ Systemeierforum (SEF) gjennom en
klinisk og en teknisk representant. RHF‐ene samarbeider her om bruk og forvaltning av dagens EPJ
og samordning av løsninger for og implementering av myndighetskrav. Forumet rapporterer i
enkeltsaker til Interregionalt Fagdirektørmøte og til Nasjonal IKT HF i Prosjektforum.
* Elektronisk pasientjournal
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ÅRSBERETNING
Regnskapsresultatet
Regnskapsmessig resultat for 2015 var et overskudd på 17,2 mill. kr.
De totale inntektene var 115,4 mill. kr. Av disse var 112,6 mill. kr inansiering fra de regionale
helseforetakene som eier foretaket. 2,9 mill. kr var øremerkede midler fra Helse– og
omsorgsdepartementet for videreutvikling av tekniske løsninger for medisinske kvalitetsregistre.
Totale driftskostnader var 99,3 mill. kr, med hovedgruppene øremerkede tilskudd 2,9 mill. kr,
personalkostnader 13,3 mill. kr og andre driftskostnader 83,2 mill. kr. Med netto inansposter på 1,0
mill. kr gir dette et å rsresultat på 17,2 mill. kr.

Balanse
Totalkapitalen per 31.12.2015 var 42,9 mill. kr. Omløpsmidler utgjorde 100 % av totalkapitalen.
Balanseført egenkapital var 26,5 mill. kr og utgjorde dermed 61,7 %.

Finansiell s lling
Likviditetsbeholdning var per 31.12.2015 42,9 mill. kr og dermed tilfredsstillende. Forutsetning om
videre drift er lagt til grunn for selskapet sitt å rsregnskap for 2015.

Om miljø
Per 31.12.2015 hadde foretaket tretten ansatte. Sykefraværet i 2015 (egenmeldt og med
sykemelding) var på 0,8 %.
Foretaket etablerte vernetjeneste i 2015. Ingen vesentlige hendelser er meldt.

Ytre miljø

Nasjonal IKT HF sin virksomhet forurenser ikke det ytre miljø. Foretaket fokuserer på bruk av video
‐ og telefonmøter for å redusere reiseaktivitet.

Eierforhold
Nasjonal IKT HF er eid med 25 % hver av de ire regionale helseforetakene.

Likes lling
40 % av styrerepresentantene er kvinner.
Per 31.12.2015 hadde foretaket tretten ansatte, ire kvinner og ni menn.
Nasjonal IKT HF ansetter den best kvali iserte søkeren til stillinger uavhengig av kjønn. Selskapet
vurderer det som viktig å ha bredde i arbeidsstyrken og vil foretrekke kvinner i stillinger innenfor
mannsdominerte områ der og menn innenfor kvinnedominerte områ der nå r andre kvali ikasjoner
ellers er like.
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ÅRSBERETNING
Disponering av årsresultatet
Arsresultatet for 2014 var et overskudd på kr 17 159 099. Styret foreslå r for foretaket sitt
foretaksmøte at overskuddet blir ført mot annen egenkapital.

Bergen, 7. april 2016

Herlof Nilssen
Styreleder

Thomas Bagley
Styrets nestleder

Anita Schumacher
Styremedlem

Erik M. Hansen
Styremedlem

Torbjørg Vanvik
Styremedlem

Mads Einar Berg
Styremedlem

Hilde Rolandsen
Styremedlem

Bjørn Nilsen
Styremedlem

Lise Karin Strømme
Styremedlem

Lasse B. Sølvberg
Styremedlem

Gisle Fauskanger
Administrerende direktør
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RESULTATREGNSKAP 2015
(Beløp i NOK 1000)

Note

2015

2014

112 550
2 884
115 434

52 279
3 350
55 629

2 855
13 253
0
83 178
99 285

3 350
2 726
0
45 495
51 572

16 148

4 057

FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER
Finansinntekter
Annen finanskostnad
Ne o finansposter

1 014
4
1 011

274
4
270

ORDINÆRT RESULTAT FØR SKATTEKOSTNAD

17 159

4 327

0

0

ÅRSRESULTAT

17 159

4 327

Avsa l annen egenkapital
Sum disponert

17 159
17 159

4 327
4 327

DRIFTSINNTEKTER
Rammefinansiering fra de regionale helseforetakene
Annen dri sinntekt
Sum dri sinntekter

2

DRIFTSKOSTNADER
Øremerkede lskudd kvalitetsregister
Lønnskostnad
Avskrivninger/nedskrivninger
Annen dri skostnad
Sum dri skostnader
DRIFTSRESULTAT

Ska ekostnad på ordinært resultat
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BALANSEREGNSKAP 2015
EIENDELER 31.12.15
(Beløp i 1000 NOK)

Note

2015

2014

1
1

0
0

9 415
344
9 759

0
0
0

33 171

42 495

42 929

42 495

ANLEGGSMIDLER
Finansielle anleggsmidler
Egenkapitalinnskudd KLP
Sum anleggsmidler
OMLØPSMIDLER
Fordringer
Kundefordringer
Andre fordringer
Sum fordringer
Bankinnskudd, kontanter og lignende
Sum omløpsmidler
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BALANSEREGNSKAP 2015
EGENKAPITAL OG GJELD (beløp i NOK 1000)
EGENKAPITAL
Innsku egenkapital
Foretakskapital
Sum innsku egenkapital

Note

2015

2014

6

5 000
5 000

5 000
5 000

6

21 487
21 487

4 327
4 327

26 487

9 327

7

799
799

100
100

8

731
980
13 933
15 645

19 874
135
13 058
33 067

Sum gjeld

16 444

33 167

SUM EGENKAPITAL OG GJELD

42 930

42 495

Opptjent egenkapital
Annen egenkapital
Sum opptjent egenkapital
Sum egenkapital
GJELD
Avsetning for forpliktelser
Pensjonsforpliktelser
Sum avsetning for forpliktelser
Kortsik g gjeld
Leverandørgjeld
Skyldig oﬀentlige avgi er
Annen kortsik g gjeld
Sum kortsik g gjeld

Herlof Nilssen
Styreleder

Thomas Bagley
Styrets nestleder

Anita Schumacher
Styremedlem

Erik M. Hansen
Styremedlem

Torbjørg Vanvik
Styremedlem

Mads Einar Berg
Styremedlem

Hilde Rolandsen
Styremedlem

Bjørn Nilsen
Styremedlem

Lise Karin Strømme
Styremedlem

Lasse B. Sølvberg
Styremedlem

Gisle Fauskanger
Administrerende direktør
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KONTANTSTRØMOPPSTILLING 2015
Beløp i NOK 1000

2015

2014

17 159

4 327

700
‐28 557
1 376
‐9 323

0
19 874
13 193
37 395

‐1

0

‐9 324
42 495
33 171

42 495
0
42 495

Kontantstrømmer fra operasjonelle ak viteter
Resultat før ska
Forskjellen mellom kostnadsført pensjon og inn‐/
utbetalinger
Endring i kundefordringer og leverandørgjeld
Endring i andre dsavgrensningsposter
Ne o kontantstrøm fra operasjonelle ak viteter
Kontantstrømmer fra finansielle ak viteter
Utbetalinger ved kjøp av andre finansielle eiendeler
Ne o endring i likvider i året
Kontanter og bankinnskudd per 01.01
Kontanter og bankinnskudd per 31.12
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NOTER

Note 1 Regnskapsprinsipp
Generelt om regnskapet
Arsregnskapet er satt opp i samsvar med
regnskapsloven og NRS 8 ‐ God regnskapsskikk
for små foretak.
Klassifisering og vurdering av balanseposter
Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster
som forfaller til betaling innen et å r etter
innkjøpstidspunktet. Øvrige poster er klassi isert
som anleggsmidler/langsiktig gjeld.
Omløpsmidler vurderes til laveste av
anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld
balanseføres til nominelt beløp på
opptakstidspunktet.

Prinsipp for inntektsføring

Endringer i forpliktelsen som skyldes endringer i
pensjonsplaner fordeles over antatt gjenværende
opptjeningstid. Endringer i forpliktelsen og
pensjonsmidlene som skyldes endring i og avvik i
beregningsforutsetningene (estimatendringer)
fordeles over antatt gjennomsnittlig gjenværende
opptjeningstid hvis avviket ved å rets begynnelse
overstiger 10 % av det største av brutto
pensjonsforpliktelser og pensjonsmidler.

Kontantstrømopps llingen
Kontantstrømoppstillingen er basert på den
indirekte metoden. Dette innebærer at en i
analysen tar utgangspunkt i å rsresultatet for
foretaket for å kunne presentere
kontantstrømmer tilført fra henholdsvis ordinær
drift, investeringsaktivitet og
inansieringsaktivitet.

Rammefinansiering
Ramme inansiering fra Helse Vest RHF, Helse
Midt– Norge RHF, Helse Sør‐Øst RHF og Helse
Nord RHF blir inntektsført i det å ret
inansieringen er gitt for.
Øremerkede lskudd
Tilskudd inntektsføres i henhold til
sammenstillingsprinsippet.

Pensjoner

Pensjonskostnader og pensjonsinntekter
beregnes etter lineær opptjening basert på
forventet sluttlønn. Beregning er basert på en
rekke forutsetninger herunder
diskonteringsrente, fremtidig regulering av lønn,
pensjoner og ytelser fra folketrygden, fremtidig
avkastning på pensjonsmidler samt
aktuarmessige forutsetninger om dødelighet og
frivillig avgang. Pensjonsmidler er vurdert til
virkelig verdi og fratrukket i netto
pensjonsforpliktelser i balansen.
Nasjonal IKT HF / Årsregnskap 2015
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NOTER

Note 2 Inntekter
’Øremerket tilskudd’ er tilskudd fra Helse– og omsorgsdepartementet for å sikre at de nasjonale
medisinske kvalitetsregistrene få r tatt i bruk tekniske fellesløsninger.

Note 3 Lønn og andre personalkostnader
2015

2014

Lønnskostnader

8 813

431

Arbeidsgiveravgi

1 258

61

Pensjonskostnader inkl. arbeidsgiveravgi

1 787

102

Andre ytelser

1 395

2 133

13 253

2 726

9,7

0,3

Beløp i NOK 1000

2015

2014

Lønn

1 332

350

402

78

17

‐

Sum lønn og personalkostnader
Gjennomsni lig antall årsverk

Ytelser l ledende personer (administrerende direktør)

Pensjonsutgi er
Annen godtgjørelse
Sum godtgjørelse

1 751

428

Det er ikke utbetalt styrehonorar eller annen godtgjørelse til styrets medlemmer i regnskapså ret.
Det er ikke gitt lå n eller sikkerhetsstillelse til administrerende direktør, styreleder eller andre
nærstå ende parter. Det er ikke inngå tt avtale om sluttvederlag for administrerende direktør.
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NOTER

Note 3 Lønn og andre personalkostnader
Erklæring om ledernes anse elsesvilkår
Nasjonal IKT HF de inerer administrerende direktør som ledende ansatt.
Nasjonal IKT HF følger retningslinjer for ansettelsesvilkå r for ledere i statlige foretak og selskaper
(fastsatt av Regjeringen 13.2.2015) hvor hovedprinsippet er at lederlønningene i foretaket skal
være konkurransedyktige, men ikke lønnsledende sammenlignet med tilsvarende selskaper/
foretak. Foretaket skal bidra til moderasjon i lederlønningene.

Lønn og godtgjørelse l administrerende direktør i 2015
Lønn til administrerende direktør ble justert som følger;

Navn

Ti el

Gisle Fauskanger

Administrerende direktør

Gammel lønn

Ny lønn

1 400 000

1 437 800

Økning
2,7 %

Gjeldende fra
1.4.2015

Administrerende direktør har ordinære pensjonsbetingelser gjennom KLP og forsikringsordninger
som for foretakets øvrige ansatte. I tillegg kommer dekning av mobiltelefon, bredbå nd samt é n fri
avis.

Godtgjørelse l revisor
Beløp i NOK 1000

2015

2014

Lovpålagt revisjon

86

5

3

0

89

0

Andre tjenester utenfor revisjon
Sum godtgjørelse

Beløpene er inkl mva.
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NOTER

Note 4 Andre dri skostnader
Beløp i NOK 1000
Bygninger og kontorlokaler inkl energi og brensel
Kjøp og leie av medisinskteknisk utstyr, IKT, inventar mv.
Konsulen jenester
Frikjøp fra RHF / HF (Helse Sør‐Øst)
Frikjøp fra RHF / HF (Helse Midt‐Norge)
Frikjøp fra RHF / HF (Helse Vest)
Frikjøp fra RHF / HF (Helse Nord)
Frikjøp fra andre i sektoren
Annen ekstern tjeneste
Kontor‐ og kommunikasjonskostnader
Reisekostnader
Øvrige dri skostnader
Sum andre dri skostnader

2015

2014

693
843
8 228
5 000
1 436
5 117
147
49 249
1 634
1 514
2 111
7 208
83 178

0
49
17 562
3 353
1 712
4 226
20
10 650
866
700
678
5 678
45 495

Note 5 Bundne bankinnskudd
Beløp i NOK 1000
Ska etrekksmidler utgjør per 31.12

2015

2014

644

188

Note 6 Egenkapital og eierforhold

Nasjonal IKT HF eies av av de regionale helseforetakene
Eierandel
Helse Nord RHF
Helse Midt‐Norge RHF
Helse Vest RHF
Helse Sør‐Øst RHF

Beløp i NOK 1000
Egenkapital 01.01.2015
Årets resultat
Egenkapital pr 31.12 2015

Nasjonal IKT HF / Årsregnskap 2015

Stemmere
25 %
25 %
25 %
25 %

Foretakskapital
5 000
‐
5 000 000

Annen egenkapital

25 %
25 %
25 %
25 %

Sum
4 327
17 159
21 487

9 327
17 159
26 487
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NOTER
Note 7 Pensjonsforpliktelser

Beløp i NOK 1000

2015

2014

Bru o påløpte pensjonsforpliktelse
Pensjonsmidler
Ne o pensjonsforpliktelse
Arbeidsgiveravgi på ne o pensjonsforpliktelse
Ikke resulta ørt tap/ (gev) av es mat‐ og planavvik inkl aga
Ne o bokførte forpliktelse inkl arbeidsgiveravgi

1 842
1 197
646
91
63
799

99
40
59
8
33
100

1 489
37
1 526
‐16
56
1 566
221
‐2

1 786

84
3
87
0
0
144
12
0
0
0
156

1

0

1 787

156

2,70 %
3,30 %
2,50 %
1,48 %
2,25 %
13
0
0

2,30 %
3,20 %
2,75 %
1,73 %
2,50 %
2
0
0

Spesifikasjon av pensjonskostnad
Nåverdi av opptjente pensjonsre gheter i året
Rentekostnad på pensjonsforpliktelsen
Årets bru o pensjonskostnad
Forventet avkastning på pensjonsmidler
Administrasjonskostnad
Ne o pensjonskostnad inkl. adm.kost
Aga ne o pensjonskostnad inkl. adm.kost
Resulta ørt aktuarielt tap (gevinst)
Resulta ørt planendring
Resulta ørt andel av ne oforpliktelse v/avk.
Årets ne o pensjonskostnad
Andre pensjonskostnader
Sum pensjonskostnader
Økonomiske forutsetninger
Diskonteringsrente
Forventet avkastning på pensjonsmidler
Årlig lønnsregulering
Årlig pensjonsregulering
Regulering av folketrygdens grunnbeløp
Antall ak ve personer med i ordningen
Antall oppsa e personer med i ordningen
Antall pensjonister med i ordningen

Ytelsesbasert pensjonsordning
Foretaket har en offentlig kollektiv pensjonsordning i KLP for sine medarbeidere, som gir en
bestemt, framtidig pensjonsytelse basert på opptjeningså r og lønnsnivå et ved pensjonsalder.
Pensjonsytelsene er samordnet med ytelser fra folketrygden. Pensjonsordningen dekker
alderspensjon, uførepensjon og barnepensjon. Pensjonsordningen tilfredsstiller kravene i Lov om
offentlig tjenestepensjon.
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NOTER
Note 8 Leverandørgjeld
Beløp i NOK 1000

2015

2014

221

13 461

‐364

2 174

0

2 727

25

0

Øvrig leverandørgjeld

849

1 512

Sum leverandørgjeld

731

19 874

Leverandørgjeld Helse Vest RHF (og underliggende foretak)
Leverandørgjeld Helse Sør Øst RHF (og underliggende foretak)
Leverandørgjeld Helse Midt Norge RHF (og underliggende foretak)
Leverandørgjeld Helse Nord RHF (og underliggende foretak)
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