
Utdrag av resultatregnskap for private institusjoner innen spesialisthelsetjenesten

Opplysninger om helseforetak (HF)/regionalt helseforetak (RHF)
Helseregion nr  

Helseregion navn  

Foretakets navn  

Foretakets organisasjonsnummer (9 siffer)  

Opplysninger om rapporteringsenheten
Rapporteringsenhetens navn  

Organisasjonsnummer  

Skjemaet inkluderer følgende enheter  

Institusjonstype  

1. Hva er navnet på kontaktpersonen for rapporteringsenheten?  

2. Hva er e-postadressen til kontaktpersonen for rapporteringsenheten?  

3. Hva er telefonnummeret til kontaktpersonen for rapporteringsenheten?  

Resultatregnskap
Vennligst legg merke til (jf. veiledningen):  
* Inntekter skal oppgis med minus som fortegn 
* Alle beløpene skal oppgis i 1 000 kroner.

Kontokodegruppe 3: Salgs- og driftsinntekter
Beløp (i
1000
kroner)

30 Salgsinntekt, avgiftspliktig

31 Salgsinntekt, avgiftsfri

32 Salgsinntekt, utenfor avgiftsområdet (Pasient- /
behandlingsrelaterte inntekter)
....Herav (vennligst spesifiser):

........ISF-inntekter - HF/RHF

........ISF-inntekter - kommune

........Gjestepasientinntekter

........Egenandelsinntekter innbetalt fra pasienter

........Selvbetalende pasienter

........Utskrivningsklare pasienter

........Andre pasient-/behandlingsrelaterte inntekter



33 Offentlig avgift vedr. omsetning

34 Offentlig tilskudd/refusjon

....Herav (vennligst spesifiser):

........Poliklinikkinntekter fra HELFO

........Laboratorieinntekter fra HELFO

........Basisramme

........Fritt behandlingsvalg

........Raskere tilbake

........Forskning

........Undervisning

........Særskilte funksjoner/ Funksjonstilskudd

........Tilskudd til helseregionalt samarbeid

........Tilskudd til kreftbehandling

........Tilskudd til styrking av psykisk helsevern

........Andre offentlig tilskudd: (spesifiser tilskuddet med navn og
kontokodegruppe i tekstfeltet)

35 Uopptjent inntekt

....Herav (vennligst spesifiser):

........Gaver, donasjoner

36 Leieinntekt

37 Provisjonsinntekt

38 Gevinst ved avgang av anleggsmidler

39 Annen driftsrelatert inntekt

Sum salgs- og driftsinntekter

Kontokodegruppe 4: Varekostnad
Beløp (i 1000 kroner)

40 Forbruk av råvarer og innkjøpte halvfabrikater

....Herav (vennligst spesifiser):

........Medikamenter

........Blod og plasma

........Implantater, proteser o.l.

........Instrumenter

........Laboratorierekvisita

........Røntgenrekvisita

........Infusjons- og skyllevæsker

........Andre medisinske forbruksvarer

41 Forbruk av varer under tilvirkning

42 Forbruk av ferdig tilvirkede varer

43 Forbruk av innkjøpte varer for videresalg

45 Fremmedytelser og underentrepriser

....Herav (vennligst spesifiser):

........Kjøp av offentlige helsetjenester



........Kjøp av andre private helsetjenester

........Diverse andre kjøp av helsetjenester

49 Annen periodisering

Sum varekostnader

Kontokodegruppe 5: Lønnskostnad
Beløp (i 1000 kroner)

50 Lønn til ansatte

51 Lønn til ansatte (overtid, ekstrahjelp m.m.)

52 Fordel i arbeidsforhold

53 Annen oppgavepliktig godtgjørelse

54 Arbeidsgiveravgift og pensjonskostnad

....Herav (vennligst spesifiser)

........Arbeidsgiveravgift

........Pensjonskostnad

55 Annen kostnadsgodtgjørelse

56 Arbeidsgodtgjørelse til eiere o.l.

57 Offentlig tilskudd vedr. arbeidskraft

58 Offentlig refusjon vedr. arbeidskraft

59 Annen personellkostnad

Sum lønnskostnader

Kontokodegruppe 6 og 7: Annen driftskostnad, av- og nedskrivning
Beløp (i 1000 kroner)

60 Av- og nedskrivning

....Herav (vennligst spesifiser):

........Avskrivning på driftsbygninger

........Avskrivning på andre bygninger og annen fast eiendom

........Avskrivning på transportmidler

........Avskrivning på medisinsk-teknisk utstyr

........Avskrivning på IKT-utstyr

........Avskrivning på immaterielle eiendeler

........Nedskrivning av varige driftsmidler og immaterielle eiendeler

61 Frakt- og transportkostnader

....Herav (vennligst spesifiser):

........Pasienttransport

........Annen frakt- og transportkostnad ved salg

62 Energi, brensel og vann vedr. produksjon

63 Kostnad lokaler

64 Leie maskiner, inventar o.l.

65 Verktøy, inventar og driftsmateriale som ikke skal aktiveres

66 Reparasjon og vedlikehold

67 Fremmed tjeneste

68 Kontorkostnad, trykksak o.l.

69 Telefon, porto o.l.

70 Kostnad transportmidler

71 Kostnad og godtgjørelse for reise, diett, bil o.l.

72 Provisjonskostnad



73 Salgs-, reklame- og representasjonskostnader

74 Kontingent og gave

75 Forsikringspremie, garanti- og servicekontroll

76 Lisens- og patentkostnad

77 Annen kostnad

78 Tap o.l.

79 Periodiseringskonto

Sum annen driftskostnad, av- og nedskrivning

Kontokodegruppe 8: Finansinntekt og -kostnad, ekstraordinær inntekt og kostnad, årsresultat,
overføringer og disponeringer

Beløp (i 1000
kroner)

80 Finansinntekt

81 Finanskostnad

83 Skattekostnad

84 Ekstraordinær inntekt

85 Ekstraordinær kostnad

86 Skattekostnad på ekstraordinært resultat

88 Årsresultat

89 Overføringer og disponeringer

Sum finansinntekt og -kostnad, ekstraordinær inntekt og kostnad, årsresultat, overføringer og
disponeringer

Merknader:

Overføringer

Hvor mye utgjør totale overføringer fra helseforetak/regionalt helseforetak ?
(Overføringene kan inneholde driftstilskudd, gjestepasientinntekter, DRG-inntekter m.m. og kan være ført under
ulike poster i det ovenfor rapporterte resultatregnskapet. Se veiledning for mer informasjon.)

Beløp (i 1000 kroner)

Herav (vennligst spesifiser)

Navn HF/RHF Region Basisramme Aktivitetsbaserte
inntekter Gjestepasientinntekter

Andre
tilskudd fra
HF/RHF

Sum



-

Sum  


