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Sunnaas sykehus HF – Styrets årsberetning 2014  
Sunnaas sykehus HF (SunHF) er Norges ledende spesialsykehus innen medisinsk rehabilitering og 

skal være en vei videre for pasienter og pårørende. Sykehuset tilbyr rehabilitering, vurdering og 

oppfølging etter alvorlig skade eller sykdom, og flere av behandlingsprogrammene har et 

livsløpsperspektiv. Sykehuset behandler pasienter med ryggmargskader, alvorlige hjerneskader, 

multitraumer, alvorlige brannskader og nevrologiske sykdommer, og tilbud til barn og ungdom blir 

prioritert. 

SunHF utfører spesialisthelsetjenester i samsvar med avtale inngått med Helse Sør- Øst RHF. 

Avtalen regulerer bestilling av helsetjenester til SunHF fra Helse Sør- Øst RHF og skal ivareta deler 

av Helse Sør- Øst RHF sitt ”sørge for” ansvar. I foretaksmøtet formaliseres og protokollføres  

eierstyringen, herunder føringer for helseforetakets bruk av organisatoriske virkemidler.. Formålet 

med avtalen er å legge et grunnlag for leveransen av helsetjenester, beskrive vilkårene for den årlige 

bevilgningen og regulere partenes plikter og rettigheter slik at de overordnede helsepolitiske mål 

oppfylles.  

Sykehuset har i dag aktivitet på Nesodden, Askim, Oslo og i Stavern. Klinikken bruker det meste av 

sine ressurser til innlagte pasienter, men har de siste årene hatt et større fokus på å øke det 

polikliniske tilbud. Foretaket har i 2014 videreført ansvaret som regionssykehus med 

universitetsoppgaver i den medisinske spesialiteten fysikalsk medisin og rehabilitering. 

Resultatkravene fra Helse Sør- Øst RHF for 2014 
SunHF har levert godt på resultatkravene som ble stilt i Oppdrag og bestilling for 2014. Sykehuset 

har oppnådd målsetningene innenfor de aller fleste områder, og tilfredshetsundersøkelsene både 

blant pasienter og ansatte viser en økning i andelen tilfredshet fra 2013.  

o Ventetiden er redusert, og pasienten opplever ikke fristbrudd. 

Gjennom hele 2014 har foretaket jobbet med å redusere ventetider i poliklinikken, og i det 

sengebaserte vurderings- og oppfølgingstilbudet. Ventetidene i det sengebaserte 

primærrehabiliteringstilbudet har vist tall godt vært under målet på 65 dager. Det har vært en 

nedgang i ventetider gjennom hele året, og gjennomsnittlig ventetid pr. 31.12.2014 var 76 dager, 

og 50 dager for desember måned.   

SunHF har ingen fristbrudd i 2014. 

o Sykehusinfeksjoner er redusert til under 3 %. 

Det ble gjennomført fire prevalensundersøkelser i 2014. Akkumulert var andel 

sykehusinfeksjoner for 2014 5,8 prosent. Av disse er 2,5 prosent for pasienter mottatt fra annen 

institusjon og 3,3 prosent oppstått i eget foretak.  

o Pasienten får timeavtale sammen med bekreftelse på mottatt henvisning. 

I snitt mottok 77 % av sykehusets pasienter timeavtale sammen med bekreftelse på mottatt 

henvisning. 
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o Alle medarbeidere skal involveres i oppfølging av medarbeiderundersøkelsen med etablering av 

forbedringstiltak for egen enhet. 

 

65 % av de ansatte svarer at de har vært involvert i oppfølging av medarbeiderundersøkelsen 

2013. 

 

o Det er skapt økonomisk handlingsrom som sikrer nødvendige investeringer. 

Foretaket hadde et resultat for 2014 på 66,6 millioner mot budsjett på 20 millioner. Det gir et 

positivt budsjettavvik på 46,6 millioner. I 2014 var det en stor reduksjon i pensjonskostnadene på  

ca. 66 millioner. Foretaket fikk derfor redusert basisinntekter med 22,2 millioner, samtidig som 

resultatkravet fra Helse Sør-Øst RHF ble økt med 44 millioner til 64 millioner og foretaket har 

derfor et positivt avvik målt mot nytt resultatkrav på 2,6 millioner. 

Årlig melding, som er tilgjengelig på www.sunnaas.no , gir en beskrivelse av måloppnåelse på 

samtlige krav i Oppdrag og bestilling fra Helse Sør-Øst RHF.  

Strategiutvikling og omstillingsarbeid  
SunHF har som virksomhetsidé å være landets ledende sykehus innen spesialisert medisinsk 

rehabilitering og holde et høyt internasjonalt nivå. Samtidig ønsker foretaket å ha et særlig ansvar for 

å bidra til utvikling av rehabiliteringsfeltet knyttet til pasientbehandling, forsknings- og 

kunnskapsutvikling og samhandling. 

SunHF arbeider systematisk med målarbeid og etablerte i 2011 foretakets strategi mot 2020. Denne 

strategien blir videre tatt ned i fireårsplaner, som igjen blir konkretisert i årlige målplaner. Foretakets 

strategi mot 2020, langtidsplan 2014-2017, inkludert økonomisk langtidsplan, og mål for 2014 

utdyper hvordan SunHF skal følge opp Strategisk plan 2020 Helse Sør-Øst RHF innen 

rehabiliteringsfeltet. Gjennom strategier og mål identifiseres fremtidige utviklingslinjer, prioriteringer, 

nødvendige omstillingstiltak og holdningsendringer, slik at dette utgjør et samlet målbilde frem mot 

2020. Mål- og strategidokumentene er tilgjengelige på www.sunnaas.no. 

I 2014 startet SunHF arbeidet med en strategi mot 2030. Sykehuset utarbeidet mandat og 

organisering for prosjektet. Brukere, ansatte og andre interessenter er involvert for å tydeliggjøre 

sykehusets rolle på rehabiliteringsområdet. Styret ønsker å ha en aktiv rolle i strategiutviklingen, og 

Strategi 2030 planlegges styrebehandlet2. halvår 2015. 

Innsatsområder 

Innsatsområde 1 Pasientbehandling 

o Pasientsikkerhet  

De innsatsområdene i pasientsikkerhetsprogrammet som er relevant for medisinsk rehabilitering er 

implementert og fulgt opp. Ved utgangen av 2014 er samstemming av legemiddellister og 

forebygging av fall, trykksår og urinveisinfeksjoner innført ved alle aktuelle enheter i helseforetaket. I 

2014 startet sykehuset et eget innsatsområde rettet mot ernæring/feilernæring. Det arbeides 

kontinuerlig med forbedring av innsatsområdene, og disse videreføres i 2015. Det er spesielt fokus på 

http://www.sunnaas.no/
http://www.sunnaas.no/


Sunnaas sykehus HF - Styres årsberetning for 2014 
 
 Side 3 
 

innsatsområdet samstemming av legemiddellister. Det er gjennomført tertialvise 

pasientsikkerhetsvisitter ved alle kliniske enheter med pasientbehandling.  

Kvalitet og pasientsikkerhet er innført som fast punkt på agendaen på alle ledermøter, samt møter 

med fagforeninger og arbeidsmiljøutvalg. 

o Styrket samhandling 

Sykehuset følger samhandlingsreformens krav til tjenesteavtaler i samarbeid med sykehusområdet 

Oslo. Raskere tilbake poliklinikk og Regional kompetansetjeneste rehabilitering på 

samhandlingsarena Aker, utgjør en arena for å styrke konkrete samhandlingstiltak. I 2014 var SunHF 

sentral i arbeidet med å utvikle strategisk plattform for Aker helsearena på Aker sykehus i samarbeid 

med Oslo kommune og Oslo universitetssykehus HF. SunHF ønsker en avklaring på egen rolle i 

forhold til Samhandlingsreformen og samhandling med primærhelsetjenesten. 

o Likeverdige helsetjenester 

SunHF driver sin virksomhet verdibasert i tråd med Helse Sør- Øst RHF sin visjon om ”Gode og 

likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, 

etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi”. De verdier som fremgår av SunHFs verdihåndbok skal 

omsettes til handlinger i forhold til samarbeidspartnere og ansatte på en faglig og etisk korrekt måte. 

o Aktivitet  

Aktivitetstall målt i antall DRG poeng for heldøgn, er 5 919 i 2014. Dette er et 12 DRG mer enn for 

2013 som var 5 907 DRG.  

Poliklinisk aktivitet er økt kraftig de siste årene. I 2014 ble det utført 2 835 konsultasjoner. Det er 

over 500 flere konsultasjoner enn i 2013, da det ble utført 2 297 konsultasjoner. I tillegg ble det i 

2014 utført 1 721 polikliniske konsultasjoner i prosjektet ”Raskere tilbake”. 

Innsatsområde 2 Forskning og innovasjon 

o Forskning 

SunHF har klare strategiske mål om å bli Norges ledende forskningsinstitusjon innen 

rehabiliteringsforskning og har intensjon om å bli blant verdens ledende rehabiliteringsinstitusjoner 

når det gjelder forskning. Den store tverrfaglige og særfaglige forskningen som omfatter alle 

faggruppene ved foretaket er en stor styrke, noe som skiller foretakets forskning fra de fleste andre 

spesialiteter. Foretaket har allerede deltidsstillinger ved universitet og høyskoler i Oslo, både for leger, 

psykologer, spesialpedagoger, fysioterapeuter, ergoterapeuter og sykepleiere. Slik kan sykehuset få 

akademiske kontakter og impulser, og en sentral posisjon i undervisning av fremtidens 

helsearbeidere.  

I 2014 sammenliknet Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU) 

forskningen ved Sunnaas sykehus HF med fire av de beste europeiske og fire av de beste 

amerikanske rehabiliteringssykehusene. Forskningsresultatene fra SunHF ble i studien rangert høyt 

internasjonalt.  

Forskningsaktiviteten har vært høy med vesentlig klinisk pasientrettet forskning av høy relevans og 

kvalitet, relatert til våre målgrupper. Styret har vedtatt at foretaket skal øke sin satsning på forskning 
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og utvikling til 7 % innen utgangen av 2014. Dette resultatet har foretaket nådd da resultatet for 2014 

er 7,4 % som fordeler seg på forskning med 5 % og utvikling med 2,4 %. 

I 2014 er 1 disputas gjennomført, 41 publikasjoner (de fleste internasjonale) er presentert, og 

foretaket har fortsatt 25 pågående PHD prosjekter, hvorav 8 er nye fra 2015.  

o Innovasjon 

SunHF har gjennom målrettet satsning på innovasjon i løpet av få år blitt blant de ledende innovative 

helseforetakene i Norge. En omfattende prosjektportefølje er etablert, og både pasienter, ansatte og 

eksterne har bidratt aktivt i utviklingen. Prosjektene favner både tjenesteinnovasjon og utvikling av 

nye konkrete løsninger, enten dette er i form av applikasjoner eller nye oppfinnelser. Sykehuset tar et 

særlig ansvar for innovasjon som rettes mot pasientenes behov og foretakets kompetanse. En rekke 

prosjekter knytter seg derfor til utvikling av nye løsninger innenfor bevegelse, kognisjon, forebygging 

av sår, pasientsikkerhet og spill. SunHF ser med stor glede på mulighetene som ligger i å bidra aktivt i 

utformingen av morgendagens løsninger, enten dette er nye tjenester, nye arbeidsprosesser eller 

innenfor velferdsteknologi. Gjennom denne satsningen bidrar vi aktivt til å være en vei videre, godt 

tuftet på en fremgangsmåte preget av profesjonalitet, engasjement og glede. 

Innsatsområde 3 Kunnskapsutvikling og god praksis  

Det arbeides kontinuerlig med utvikling og kvalitetssikring av pasienttilbudet. Pasientbehandlingen 

utøves etter ”beste praksis” og evalueres kontinuerlig opp mot evidens og best tilgjengelig kunnskap. 

Det utvikles ny kunnskap gjennom forskningsprosjekter, utviklingsprosjekter, fagutviklingsprosjekter 

og innovasjonsprosjekter i foretaket. 

Arbeidet med utvikling av behandlingslinjer har pågått over flere år. En behandlingslinje er en 

kunnskapsbasert, normativ beskrivelse av et forventet pasientforløp for en definert diagnosegruppe, 

også med fokus på effektiv ressursutnyttelse. 

Behandlingslinjer skal sikre at pasienten blir møtt med best mulig behandling og informasjon, 

uavhengig av tidspunkt og hvem pasienten møter. Pasienten skal oppleve at det er sammenheng 

mellom de ulike deler av helsevesenet i løpet av en sykdomsperiode.  

Innsatsområde 4 Mobilisering av medarbeidere og ledere 

o Mobilisering av medarbeidere og ledere 

SunHF skal være en attraktiv, verdibasert og høyt faglig kompetent arbeidsplass med et godt og 

utviklingsorientert arbeidsmiljø. Sykehuset skal ha fokus på faglig utvikling og pasientens beste, og 

skal fremstå som landets fremste rehabiliteringsforetak. SunHF har utarbeidet HR-handlingsplan, 

med utgangspunkt i HR-strategi fra Helse Sør- Øst RHF, for å møte denne utfordringen. 

o Sykefravær og HMS-avvik 

Sunnaas sykehus HF har gjennom flere år jobbet systematisk for å redusere sykefraværet. Foretaket 

bruker bevisst mulighetene som ligger i IA- avtalen, og har ledere som er godt skolerte i arbeidsgivers 

ansvar når det gjelder oppfølging av sykemeldte.  Sykefraværet i Sunnaas sykehus HF er historisk lavt 

for 2014. Samlet sykefravær er 6,2 %, mot 7,0 % i 2013. Sykefraværet har vært synkende gjennom 

hele 2014. 
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Foretaket har ikke hatt tilsyn fra Arbeidstilsynet i 2014. Det er meldt 16 personskader internt i det 

elektroniske avvikssystemet TQM, og sakene behandles fortløpende. 4 personskader er meldt videre 

til NAV. Alle var alvorlige, krevde legebehandling og førte til fravær fra arbeidet. Alle ansatte er fulgt 

opp av sin nærmeste leder og er nå tilbake i arbeid, enten gradert eller fullt Foretaket jobber 

systematisk med HMS, herunder årlig vedlikeholdsopplæring av ledere og verneombud. Det gjøres 

kartlegginger av arbeidsmiljøet gjennom årlige medarbeiderundersøkelser, medarbeidersamtaler og 

vernerunder. Det rapporteres systematisk på brudd på Arbeidsmiljøloven. 

Sunnaas sykehus HF etablerte i 2012 prosjekt felles bedriftshelsetjeneste (BHT) med Nesodden 

kommune. BHT bidrar aktivt inn i sykefraværsarbeidet som støttespiller for ledere og ansatte. 

o Likestilling og diskriminering 

Diskrimineringslovenes formål er å fremme likestilling, sikre like muligheter og rettigheter samt 

hindre diskriminering på grunn av etnisitet, nasjonal opprinnelse, avstamning, hudfarge, språk, 

seksuell orientering, religion og livssyn. Foretaket arbeider aktivt, målrettet og planmessig for å 

fremme lovenes formål innenfor foretakets virksomhet. Aktivitetene omfatter blant annet 

rekruttering, lønns- og arbeidsvilkår, forfremmelse, utviklingsmuligheter og beskyttelse mot 

trakassering.  

SunHF ønsker å tilrettelegge for mangfold blant de ansatte. Som IA-bedrift er livsfasepolitikk, 

bevissthet rundt rekruttering av ansatte med minoritetsbakgrunn og ansatte med redusert funksjon 

prioriterte områder. Mangfold blant de ansatte kan gi økt kvalitet i pasienttilbudet, da 

pasientgrunnlaget speiles på en bedre måte.  

SunHF har som mål å være en arbeidsplass hvor det ikke forekommer diskriminering på grunn av 

nedsatt funksjonsevne. SunHF arbeider målrettet for å utforme og tilrettelegge de fysiske forholdene 

slik at virksomhetens ulike funksjoner skal kunne benyttes av alle. 

For arbeidstakere eller arbeidssøkere med nedsatt funksjonsevne foretas det individuell tilrettelegging 

av arbeidsplass og arbeidsoppgaver. I henhold til likestillingsloven har arbeidsgivere og arbeidslivets 

organisasjoner plikt til å sette i verk tiltak for å fremme likestilling. 

Foretaket har en overvekt av kvinnelige arbeidstakere. Dette gjelder alle avdelinger og seksjoner. 

Dette gjenspeiles også i foretakets ledergruppe, hvor hovedtyngden av ledere er kvinner. Foretakets 

styre er sammensatt av 5 kvinner og 4 menn.  

Pr 31.12.14 var det 17 % menn og 83 % kvinner ansatt i foretaket. Det er p.t. ikke registrert 

forskjellsbehandling hva gjelder lønnspolitikken, arbeidstid eller rekruttering. 

o Arbeidet med etikk, verdier og holdninger 

SunHF er ”en vei videre” for pasienter, pårørende, ansatte og alle andre interessenter i sykehuset. 

”En vei videre” innebærer erkjennelsen av at det finnes flere muligheter –flere veier å gå. Foretakets 

rehabiliteringstjenester skal, med utgangspunkt i respekten for den enkeltes verdier og valg, bidra til 

retning og veivalg for å fremme vekst og utvikling for den enkelte.  

SunHF driver sin virksomhet verdibasert. Med basis i de tre nasjonale verdiene ”kvalitet”, ”trygghet” 

og ”respekt” ønsker foretaket å legge særlig vekt på følgende verdier: 
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 Profesjonalitet - høy faglig kompetanse og nysgjerrighet i møte med andre, trygghet på egen 

rolle og evne til å møte andre med kunnskap, medmenneskelighet og empati. 

 Engasjement - vise en sterk interesse for arbeidsoppgavene, la seg utfordre og forplikte 

gjennom aktiv deltagelse i faglige utfordringer og arbeidsmiljø. 

 Glede - spre glede gjennom optimisme og pågangsmot, inspirere, bidra til å skape glede for 

pasienter, medarbeidere og brukere. 

Foretaket har utarbeidet og implementert etiske retningslinjer.  

Ved foretaket er det etablert Klinisk Etikk-Komité (KEK) som skal arbeide for å utdype forståelsen 

av etiske dilemmaer i den kliniske hverdag. Gjennom sin funksjon skal KEK være rådgivende for 

foretakets beslutningstakere. 

I 2014 har Helse Sør-Øst RHF i samarbeid med helseforetakene utarbeidet en håndbok til bruk i 
spesialisthelsetjenesten for å unngå mislighold og korrupsjon. Retningslinjene vil implementeres i 
foretaket i 2015. Sunnaas sykehus HF følger retningslinjer om Etisk handel i helseforetakene i Norge.  

Innsatsområde 5 Organisering og utvikling av fellestjenester 

o IKT-området  

Det vesentligste av drifts- og forvaltningsoppgaver innen IKT ivaretas av Helse Sør-Øst RHF ved 

Sykehuspartner. De største utfordringene i dette samarbeidet ligger på tjenesteleveranser hvor 

manglende kapasitet og forsinkelser, samt høye kostnader preger helheten.  

Sunn HF følger de regionale prosessene på IKT området. Eksisterende områdeplan og lokal 

prosjektportefølje beskriver de aktuelle aktiviteter hvor arbeidet med ulike 

pasientkommunikasjonsprosjekter kan trekkes fram. Fornyet områdeplan er under utarbeidelse. I 

2014 har få av de regionale programmene berørt SunHF.  

Sykehuset har representasjon i relevante regionale fora og har avsatt ressurser etter føringene i 

regional forvaltningsmodell. I den forbindelse har sykehuset deltatt i flere regionale arbeidsgrupper, 

samt ”lånt ut” ressurser til Helse Sør-Øst RHF i arbeidet med regional standardisering.  

Det har gjennom 2014 vært jobbet med IKT-beredskap, og et eget øvingsopplegg er nå satt i system. 

o Innkjøps- og logistikkprogrammet  

Fagområdet innkjøp og logistikk er et sentralt og prioritert satsingsområde for foretaket. SunHF har 

stort fokus på leveransekrav fra Oppdrags- og bestillerdokumentet, samtidig som foretaket har fokus 

internt med stadig å implementere nye sentrale og regionale rammeavtaler inn eget foretak. 

Foretaket skal utvikle seg videre innen fagområdet og har samarbeid med Sykehuspartner i forhold til 

IKT-utfordringer. 

Etiske retningslinjer for innkjøp og leverandørkontakt er implementert. 
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Innsatsområde 6 Bærekraftig utvikling gjennom god økonomistyring 

Sunnaas sykehus HF leverer også i 2014 et positivt resultat. Dette er med på å legge til rette for en 

robust klinisk virksomhet som klarer å tilpasse seg endringer innenfor rehabiliteringsfeltet regionalt, 

nasjonalt og internasjonalt, i tillegg til at det skapes et økonomisk handlingsrom for fremtidige 

investeringsbehov, først og fremst innenfor eiendom. 

Årsregnskapet  
SunHF avlegger sitt regnskap etter Regnskapsloven. I henhold til krav i Regnskapsloven bekrefter 

styret og administrerende direktør at regnskapet er utarbeidet i samsvar med forutsetningene om 

fortsatt drift.  

Årsregnskap for Sunnaas sykehus HF 

Totale driftsinntekter for foretaket ble 512 millioner i 2014, mot 511 millioner i 2013. 

Foretaket hadde som mål å levere et overskudd for 2014 på 20 millioner. Foretaket leverte et 

overskudd på 66,6 millioner. På grunn av reduserte pensjonskostnader er resultatkravet økt til 64 

millioner. Foretaket har derfor et positivt avvik målt mot nytt resultatkrav på 2,6 millioner. 

Sum eiendeler er pr 31.12.2014 531,1 millioner, mot 478,9 millioner pr 31.12.2013. Summen av 

bokført verdi av eiendelene er økt med 52,2 millioner.  Netto kontantstrøm fra operasjonelle 

aktiviteter var 159,9 millioner i 2014, mot -44,9 millioner i 2013. Reklassifisering av bankinnskudd på 

konsernkonto til fordring mot Helse Sør-Øst RHF hvert årsskifte, førte til at kontantstrøm fra 

operasjonelle aktiviteter ble negativ i 2013. Justert for reklassifisering av konsernkonto, var netto 

kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter 65 millioner i 2013. Bankinnskudd pr 31.12. 2014 var 

negativ og er blitt reklassifisert som kortsiktiggjeld/driftskreditt mot Helse Sør-Øst RHF. 

o Pensjonskostnader 2014 

19. desember 2014 ble det avholdt foretaksmøtet mellom regionsforetaket og Helsedepartementet 

der det ble informert om at Helse Sør-Øst RHF vil få en reduksjon av pensjonskostnadene med 8,3 

milliarder, sammenlignet med tidligere beregnet og budsjettert for 2014.  

Årsaken til de store endringene i pensjonskostnader for 2014 er at de regnskapsmessige 

konsekvensene av nye uføreregler og leveraldersjustering for personer født etter 1954 er tatt inn som 

planendringer i 2014, og dermed gir full kostnadsreduserende effekt.  

Stortinget behandlet Innstilling 102 S (2014-2015), jf. Prop. 23 S (2014-2015) den 16. desember 2014 

og innstillingens tilrådning ble enstemmig vedtatt. Dette innebærer at de reduserte 

pensjonskostnadene håndteres ved at inntektsrammen til Helse Sør-Øst RHF reduseres med 2,7 

milliarder. og ved at det settes nytt overskuddskrav tilsvarende resterende 5,5 milliarder. Helse Sør-

Øst RHF vil som en konsekvens av dette, redusere foretakenes inntektsrammer med 2,7 milliarder 

og endre resultatkravet for 2014.  Reduksjonen i basisrammene og økte resultatkrav er fordelt til 

foretakene lik faktisk reduksjon i pensjonskostnaden. Økningen i regnskapsmessig resultat som følge 

av reduksjonen i pensjonskostnad har ingen likviditetsmessige konsekvenser og innebærer dermed 

ikke noe faktisk handlingsrom for foretakene utover styrkingen av egenkapital.  
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Det økte resultatkravet til det enkelte foretak for 2014 settes på grunnlag av den gjenstående faktiske 

resultatmessige effekten av reduserte pensjonskostnader etter trekk i basisrammen. For SunHF økes 

resultatkravet med 44 millioner. 

Finansielle og andre risikoer forbundet med økonomi  

Innestående på konsernkonto er ikke definert som ”Beholdning av bankinnskudd, kontanter og 

lignende” og er av den grunn ikke tatt med i utgående beholdning ”Beholdning av bankinnskudd, 

kontanter og lignende” i kontantstrømanalysen.  

Sunnaas sykehus HF har pr 31.12.2014 en samlet brutto pensjonsforpliktelse på 1 374,4 millioner 

kroner mot 1 160,4 millioner kroner pr 31.12.2013. Netto pensjonsforpliktelse (brutto 

pensjonsforpliktelser minus midler) er på henholdsvis 360,5 millioner kroner og 265,7 millioner 

kroner. Pensjonsforpliktelsene vil påvirke SunHF framtidige likviditet i form av innbetalinger til 

pensjonsordninger. Pr.31.12.2014 utgjør “ikke resultatført estimat- og planendringer” 528,8 millioner 

kroner mot 341,9 millioner kroner pr 31.12.2013. Framtidige resultatføringer vil redusere 

egenkapitalen tilsvarende. 

SunHF har en trekkramme på 69,6 millioner pr 31.12.2014.  Av trekkrammen er det benyttet 4,4 mill. 

kroner pr 31.12.2014.  Trekk på konsernkontoordning er klassifisert som kortsiktig gjeld i Helse Sør-

Øst RHF og i foretaksgruppen. 

Foretaket har ved utgangen av året, ingen engasjement i finansmarkedet og er derfor ikke utsatt for 

noen finansiell risiko av betydning. 

Eierforhold og organisasjon 
Foretaket er 100 % eid av Helse Sør-Øst RHF. SunHF ble etablert som eget helseforetak 5.12.2001.  

Styret i SunHF bestod pr 31.12.2014 av Styreleder Arne Rui, nestleder Siri Vedeld Hammer, Anders 

Hennum, Venke Aune, Ann-Sissel Pettersen, Karianne Roaas Heier, Raymond Murberg, Georg 

Smedhus og Torill B. Ressem.  

Brukernes kompetanse er sentral for utvikling av en god, kvalitativ behandling innen spesialisert 

rehabilitering.  Helse Sør- Øst RHF sine 13 prinsipper legges til grunn for brukermedvirkningen. 

Dette er formalisert gjennom et eget brukerutvalg. Brukerutvalget er oppnevnt av styret for SunHF 

for to år av gangen. Brukerutvalget er representert i kvalitetsutvalget og deltar aktivt i referanse-

/styringsgrupper, råd og utvalg ved foretaket. Utvalget er representert som observatør på foretakets 

styremøter. I 2014 har Brukerutvalget hatt 9 møter. 

SunHF jobber kontinuerlig for å forbedre samarbeidsarenaer for medvirkning av ansatte og deres 

tillitsvalgte. Helse Sør-Øst RHF sine 12 prinsipper for medvirkning i omstilling legges til grunn. Det 

foreligger en lokal avtale som skal sikre medvirkning og bidra til medbestemmelse på de ulike nivåene 

i organisasjonen. 

Virksomhetsstyring - styrets arbeid med intern styring og kontroll 

På bakgrunn av vedtatte strategier og krav i Oppdrag og bestilling fra Helse Sør-Øst RHF, er det 

utarbeidet mål for 2014. Målene er lagt inn i malen for ledelsens gjennomgåelse, og grad av 

måloppnåelse risikovurderes hvert tertial. Det utarbeides handlingsplaner tilknyttet områder som er 
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vurdert til å ha moderat til høy risiko. Det er gjennomført interne prosesser for utarbeidelse og 

rullering av strategi, langtidsplaner og mål. Styret er tilfreds med foretakets økonomistyring, og 

revisjonsrapporten bekrefter god kontroll. 

o Akkreditering gjennom CARF (Commision Accreditation Rehabilitation Facilities)   

SunHF ble i 2012 akkreditert for tredje gang i henhold til kravene fra den amerikanske CARF 

organisasjonen. Akkrediteringen er på høyeste internasjonale nivå og er gitt til sykehuset for en 

periode på tre år. Alle behandlingsprogrammene i foretaket er akkreditert, og administrasjon, ledelse 

og styret inngår i granskningen. I 2014 har foretaket arbeidet med forberedelser til reakkreditering fra 

CARF som gjennomføres i september 2015. 

o Internrevisjon 

På grunnlag av lovkrav og risikoområder meldt i ledelsens gjennomgåelse, blir det årlig utarbeidet et 

revisjonsprogram. Foretakets styre orienteres om vedtatt revisjonsprogram, og status for lukking av 

avvik, og forbedringstiltak rapporteres til styret hvert tertial gjennom ledelsens gjennomgåelse. 

o Konsernrevisjon 

Konsernrevisjonen startet i desember 2014 revisjon av virksomhetsstyring, kompetansestyring og 

utskrivning av pasienter til kommunehelsetjenesten. Styret holdes orientert om eventuelt 

forbedringsarbeid i forbindelse med gjennomført revisjon. 

o Eksterne tilsyn  

Det er gjennomført ett eksternt tilsyn fra lokalt brannvesen i 2014. Tilsynet avdekket to avvik. Styret 

orienteres om oppfølging gjennom ledelsens gjennomgåelse. 

o Miljøsertifisering  

SunHF mottok i februar 2014 sertifiseringsbevis på bakgrunn av hovedrevisjon ISO 14001 

Miljøstyring november 2013. Det er gjennomført årlig revisjon av miljøstyringssystemet ISO 14001 i 

2014. Revisjonen avdekket tre avvik i kategori 2 (mindre avvik). Styret orienteres om oppfølging 

gjennom ledelsens gjennomgåelse. 

Foretaket driver i liten grad virksomhet som kan medføre skade på det ytre miljø. Avfall fraktes bort 

fra foretaket til destruksjon/gjenvinning på forskriftsmessig måte ved godkjent mottak. 

o Risikovurdering 

Ledelsens gjennomgåelse med identifisering av risikoområder og utforming av tilhørende 

handlingsplaner gjennomføres hvert tertial etter en standard prosedyre. Risikovurderingen 

gjennomføres på alle nivå i foretaket. Dermed blir hele foretaket involvert i prosessen. Styret 

behandler ledelsens gjennomgåelse tertialvis. 

o Pasientsikkerhet 

Alle innsatsområdene i det nasjonale pasientsikkerhetsprogrammet 24/7 som er relevante for 

fysikalsk medisin og rehabilitering, er innført og vurdert som svært sentrale områder for Sunnaas 

sykehus HF. I løpet av året har det vært stort engasjement i helseforetaket, og det har vært arbeidet 

med å sikre en god forankring i klinikken. Det har vært gjennomført en kartlegging av 

pasientsikkerhetskultur blant ansatte i pasientnær virksomhet, og styret er orientert om oppfølging og 

forbedringstiltak. 
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o Styrets evaluering 

Foretakets styre har gjennomført arbeidet sitt i tråd med føringer gitt i Veileder for styrearbeid i 

helseforetak. Kravene som her er beskrevet, samsvarer i stor grad med CARF krav til styrearbeid. 

o Arbeidet med god virksomhetsstyring  

SunHF jobber kontinuerlig med virksomhetsstyring gjennom klare fullmaktsstrukturer mellom de 

ulike ledernivåer i organisasjonen. Alle ledere inngår årlige lederavtaler som tydeliggjør den enkeltes 

oppgaver og ansvarsområder, og som forplikter den enkelte leder på leveranser innen ulike områder. 

Fullmaktsstrukturen gjennomgås årlig av foretaksledelsen.  

o Risikostyring og vurdering av overordnet risikobilde  

Ledelsens gjennomgåelse gjennomføres tertialvis, og hele foretaket involveres i prosessen. Hensikten 

med ledelsens gjennomgåelse er å identifisere risikoområder og iverksette korrigerende tiltak for å 

fremme ønsket utvikling. Områder i Oppdrag og bestilling og foretakets mål for 2014 er verktøy som 

benyttes. Malen oppdateres årlig.  

Risikobildet i Ledelsens gjennomgåelse for 3. tertial 2014 viser ett område med svært alvorlig 

konsekvens og stor sannsynlighet risiko: 

o Kondemnabel bygningsmasse 

Følgende områder er vurdert med moderat risiko: 

o Ombygging av bygg D med full aktivitet på seksjon for hjerneskade 

o Aktivitet i Askim flyttes til Nesodden 

o Regelverk for innsatsstyrt finansiering (ISF-regelverk) 

o Kostnad nytt bygg 

o Levering fra Sykehuspartner  

o Ventetider 

o Brannvernopplæring 

o Antall åpne dokumenter 

Korrigerende tiltak følges opp i samsvar med tilhørende handlingsplan.  

Større byggeprosjekter 

I november 2012 ble det vedtatt i styret til Helse Sør-Øst RHF (sak 074-2012), at foretaket kunne 

iverksette et forprosjekt for bygging av ny sykehusfløy på Nesodden. I september 2013 vedtok styret 

i SunHF byggestart med en total ramme på 260 millioner, og byggestart var november 2013 med 

plan om ferdigstillelse i november 2015. Pr. 31.12.2014 følger byggeprosjektet tidsplanen for 

ferdigstilling. Det er utfordrende å holde byggeprosjektet innenfor vedtatt økonomisk ramme. 

Foretaket har gjennomført flere tiltak i 2014, bl.a. styrket prosjektledelsen og tilført juridisk 

kompetanse.  Utfordringene antas å være håndterbare innenfor de reserver som er avsatt. 

Fleksibilitet i forbindelse med rehabilitering og bruk av bygningsmassen er sentralt i 

eiendomsprosjektet og et viktig virkemiddel for å oppnå og tilpasse seg behandlingstjenestene. 

Gamle og dårlige bygg erstattes med et nytt fleksibelt og rasjonelt bygg. Gevinsten for pasientene blir 
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et mer imøtekommende og funksjonelt bygg med mer tilgjengelige treningstilbud, noe som vil bidra 

til å befeste foretakets posisjon som spesialisert rehabiliteringssykehus.     

Takk for innsats og samarbeid 
Styret berømmer ledelse og medarbeidere for stor innsats og engasjement i en periode med store 

krav til effektivisering og krevende omstilling. Styret berømmer også Brukerutvalgets representant og 

ansattes representanter for positivt og konstruktivt arbeid i 2014. 

Framtidsutsikter og utfordringer  
Foretaket har god egenkapital og vil fremover tilfredsstille eiers balansekrav. SunHF dekker en viktig 

del av Helse Sør- Øst RHF sitt tilbud innen medisinsk rehabilitering. Den gjennomsnittlige 

levealderen i befolkningen øker, og den medisinske utviklingen fører til at flere liv reddes, med og 

uten varige funksjonstap i alle aldre. Livene skal leves med størst mulig selvstendighet og verdighet, 

og rehabiliteringsfaget og SunHF har store og viktige oppgaver foran seg.  

Utfordringer 

o Regional og nasjonal oppgave – og funksjonsfordeling innen spesialisert rehabilitering: 

SunHF har som mål at alle pasienter som har behov for rehabiliteringstjenester, får tilgang til 

disse når de trenger dem. Høyest prioritet har tidlig rehabilitering etter nyoppstått 

sykdom/skade.  

o Finansieringssystemet:   

SunHF har siden reformen i 2002 påpekt at DRG-finansieringen av rehabilitering ikke er 

tilpasset en pasientgruppe som har liggetid i sykehus over flere uker eller måneder. 

Tilsvarende er DRG-finansieringen lite egnet som incitament for økt poliklinikk og økt bruk 

av telemedisin i oppfølging av pasientene.  

o ”Jobb smartere - ikke mer”:  

Gjennom mange år har SunHF innført en rekke ulike elektroniske løsninger og verktøy som 

et ledd i digitaliseringen av sykehuset. Erfaringene viser et stort fokus på 

implementeringsfasen og oppstarten av systemet til det er tatt i bruk. Innføringen av de ulike 

systemer og verktøy inkluderer en videreutviklingsfase hvor en ser mange muligheter for en 

mer effektiv måte å arbeide på. Å ta i bruk potensialet i utvikling av maler, felles 

dokumentasjon og tilgjengelighet av bærbart pc-utstyr, holdningsendringer og 

arbeidsprosessendringer vil gi en god gevinst. 
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Disponering av årsresultatet 
Årsresultatet for Sunnaas sykehus HF ble et positivt resultat på 66,6 millioner.  

Forslag til disponering av årets overskudd: 

Overføringer til annen egenkapital 
 

66,6 millioner 

Sum overføringer     66,6 millioner 

 

Fastsettelse av foretakets inngangsverdier foretas etter de samme prinsipper som for 2013. Sum 

eiendeler endres fra 478,9 millioner i 2013 til 531,1 millioner i 2014.  

 

Nesodden, 25. mars 2015 
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