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Styrets årsberetning 2015  

Sunnaas sykehus HF - om foretaket 

Sunnaas sykehus HF er Norges største spesialsykehus innen fysikalsk medisin og rehabilitering 

og er et av 11 helseforetak i Helse Sør-Øst RHF. Sykehuset utfører spesialisthelsetjenester i 

samsvar med avtale inngått med Helse Sør- Øst RHF. Sykehuset tilbyr tverrfaglig behandling til 

mennesker som har behov for rehabilitering etter alvorlig skade eller sykdom. Flere av 

behandlingsprogrammene har et livsløpsperspektiv og tilbud til barn og unge blir prioritert. 

Sykehuset behandler pasienter med ryggmargskader, alvorlige hjerneskader, slag, multitraumer, 

kognitive utfordringer, smertetilstander, alvorlige brannskader, nevrologiske sykdommer og 

sjeldne medfødte diagnoser.  

Sykehuset har i dag aktivitet i egne lokaler på Nesodden og leide lokaler i Oslo. Klinikken bruker 

det meste av sine ressurser til innlagte pasienter, men har de siste årene økt det polikliniske 

tilbudet. Foretaket har i 2015 videreført ansvaret som spesialistsykehus med 

universitetsoppgaver i den medisinske spesialiteten fysikalsk medisin og rehabilitering. 

Eierforhold og organisasjon 

Foretaket er 100 % eid av Helse Sør-Øst RHF. Sunnaas sykehus HF ble etablert som eget 

helseforetak 5.12.2001.  

Styret i Sunnaas sykehus HF er oppnevnt av styret i Helse Sør-Øst RHF.   

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 

Sunnaas sykehus HF for to år av gangen. Brukerutvalget er representert i kvalitetsutvalget og 

deltar aktivt i referanse- og styringsgrupper, råd og utvalg ved foretaket. Utvalget er 

representert som observatør på foretakets styremøter. I 2015 hadde brukerutvalget sju møter. 

Sunnaas sykehus HF 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. 

Resultatkravene fra Helse Sør- Øst RHF for 2015 

Sunnaas sykehus HF har levert godt på resultatkravene som ble stilt i oppdrag- og 

bestillingsdokumentet for 2015. Sykehuset har oppnådd målsetningene innenfor de aller fleste 

områder, og tilfredshetsundersøkelsene både blant pasienter og ansatte er gode.  
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Helse Sør – Øst RHF sine fem hovedmålsettinger 

1. Ventetiden er redusert og pasienten opplever ikke fristbrudd. 

Gjennom 2015 har Sunnaas sykehus HF jobbet systematisk med å redusere ventetider i 

poliklinikken og i det sengebaserte tilbudet. Det har resultert i en nedgang i ventetider gjennom 

hele året, og gjennomsnittlig ventetid pr. 31.12.2015 var 52 dager. Mål for året ble justert i 

styremøtet i mars 2015 til under 55 dager. Foretaket leverer resultat under målkrav. Styret i 

Sunnaas sykehus HF har fått månedlig rapportering på utvikling og resultater. 

Sunnaas sykehus HF har to fristbrudd i 2015. 

2. Sykehusinfeksjoner er redusert til under tre prosent. 

Det er gjennomført fire prevalensundersøkelser i 2015. Akkumulert andel sykehusinfeksjoner 

for 2015 var 2,9 prosent. Sykehuset jobber aktivt med å forebygge infeksjoner. I forbindelse 

med innflytting i nytt sykehusbygg i juni 2015 tok Sunnaas sykehus HF i bruk egne lokaliteter for 

pasienter med behov for skjerming på grunn av smitte. 

3. Pasienten får timeavtale sammen med bekreftelse på mottatt henvisning. 

I 2015 har 74 prosent av pasientene fått timeavtale sammen med bekreftelse på mottatt 

henvisning. Målet er at alle pasienter får timeavtale i henhold til dette.  Nye tiltak er satt inn for 

å sikre måloppnåelse.  

4. Alle medarbeidere skal involveres i oppfølging av medarbeiderundersøkelsen med 

etablering av forbedringstiltak for egen enhet. 

60 prosent av de ansatte svarer at de har vært involvert i oppfølging av medarbeider-

undersøkelsen 2015. Dette er en nedgang fra forrige år, da 65 prosent svarte at de hadde vært 

involvert. Alle enheter, med unntak av to, har utarbeidet handlingsplaner etter 

medarbeiderundersøkelsen i 2015. Det er derfor vanskelig å forklare nedgangen i årets 

undersøkelse. Tvert i mot har det vært en uttalt forventning, blant annet fra sentralt 

arbeidsmiljøutvalg, at måltallet i årets undersøkelse ville være høyere enn i fjor. 

5. Det er skapt økonomisk handlingsrom som sikrer nødvendige investeringer.  

Sunnaas sykehus HF hadde et resultat for 2015 på kr 16,9 millioner mot budsjett på kr 14 

millioner. Det gir et positivt budsjettavvik på kr 2,9 millioner. De gode resultatene 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. 

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

samtlige krav i oppdrag- og bestillingsdokumentet fra Helse Sør-Øst RHF.  

Virksomhetsstyring - styrets arbeid med mål, intern styring og kontroll 

Sunnaas sykehus HF har som virksomhetsidé å være landets ledende sykehus innen spesialisert 

medisinsk rehabilitering og holde høyt internasjonalt nivå. Samtidig ønsker foretaket å ha et 

http://www.sunnaas.no/
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særlig ansvar for å bidra til utvikling av rehabiliteringsfeltet knyttet til klinikk, forskning, 

samhandling, innovasjon og internasjonal aktivitet. 

Sunnaas sykehus HF ivaretar føringer fra Helse Sør-Øst RHF i sin strategi mot 2020 og i 

langtidsplanen 2015-2018. Gjennom strategier og mål identifiseres fremtidige utviklingslinjer, 

prioriteringer, nødvendige omstillingstiltak og holdningsendringer, slik at dette utgjør et samlet 

målbilde frem mot 2020. Basert på disse måldokumentene og krav i oppdrag- og 

bestillingsdokumentet fra Helse Sør-Øst RHF, utarbeider sykehuset årlige måldokumenter. Mål- 

og strategidokumentene er tilgjengelige på www.sunnaas.no. Målene er lagt inn i malen for 

ledelsens gjennomgåelse, og grad av måloppnåelse risikovurderes hvert tertial. Det utarbeides 

handlingsplaner tilknyttet områder som er vurdert til å ha moderat til høy risiko. Det er 

gjennomført interne prosesser for utarbeidelse og rullering av strategi, langtidsplaner og årsmål. 

Styret er tilfreds med foretakets økonomistyring og revisjonsrapporten bekrefter god kontroll. 

Foretaket har interne og eksterne systemer for kontroller og revisjoner.  

 Sunnaas sykehus HF ble i 2015 reakkreditert for tredje gang i henhold til kvalitetskravene 

fra den amerikanske CARF-organisasjonen. Sykehuset ble første gang akkreditert i 2006. 

 Foretaket gjennomfører årlig en rekke internrevisjoner 

 Oppfølging etter konsernrevisjon er sluttført. 

 Det er gjennomført tre eksterne tilsyn i 2015.  

 Sunnaas sykehus HF er ISO 14001 sertifisert 

 Foretaket følger det nasjonale pasientsikkerhetspirogrammet i trygge hender 24/7. 

Pasientsikkerhetsvisitter gjennomføres to ganger i året i alle enheter som tilbyr 

pasientbehandling.  

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

styrearbeid i helseforetak. 

 Det er klare fullmaktstrukturer mellom de ulike ledernivåer i Sunnaas sykehus HF.  

 Foretaket vurderer risiko av alle mål og krav fra oppdragsdokumentet igjennom 

ledelsens gjennomgåelse som gjennomføres tre ganger i året. Risikovurderingen 

gjennomføres på alle nivå i foretaket, og hele foretaket er involvert i prosessen. Styret 

behandler ledelsens gjennomgåelse hvert tertial. 

 Månedlig statusgjennomgåelsen gis med utgangspunkt i felles styringsverktøy for 

foretaksledelsen. Den enkelte klinikk- og avdelingssjef redegjør regelmessig i 

dialogmøter for situasjonen innenfor eget ansvarsområde med spesielt fokus på tiltak for 

å rette opp eventuelle negative avvik. 

En strategi frem mot 2030 er påbegynt. Strategidokument skal beskrive og drøfte utviklingstrekk 

relevant for foretakets fremtidige virksomhet, og skissere og vurdere mulige 

utviklingsalternativer. Med utgangspunkt i hva som best gagner pasienter med behov for 

http://www.sunnaas.no/
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spesialisert rehabilitering, skal dokumentet beskrive fremtidig virksomhetsmodell for Sunnaas 

sykehus HF og, for utvalgte områder, drøfte ulike scenarier.  

Framtidsutsikter og utfordringer  

Foretaket har god egenkapital (54,8 prosent) og vil fremover tilfredsstille eiers balansekrav.  

Sunnaas sykehus HF 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 Sunnaas sykehus 

HF har store og viktige oppgaver foran seg.  

Regional og nasjonal oppgave – og funksjonsfordeling innen spesialisert rehabilitering: 

Sunnaas sykehus HF har som mål at alle pasienter som har behov for spesialisert medisinsk 

rehabilitering, får tilgang til disse når de trenger dem.  

Finansieringsordningen 

Dagens finansieringsordning av spesialisert rehabilitering er lite differensiert. Sunnaas sykehus 

HF holder i hovedsak på med spesialisert rehabilitering, hvor det kun finnes én DRG-kode for 

kompleks rehabilitering. En DRG-kode reflekterer ikke den varierende kosten til ulike 

behandlingsprogrammer innenfor spesialisert rehabilitering.  

Ressursstyring:  

Sunnaas sykehus HF jobber kontinuerlig med ressursstyring for å skape økonomisk 

handlingsrom, overholde lov- og avtaleverk, ha en aktivitetsstyrt bemanning i tråd med 

foretakets krav til kvalitet og pasientsikkerhet - rett person på rett sted til rett pris. 

Ressursstyring handler også om å gjøre de riktige tingene på en effektiv måte ved å 

standardisere, forenkle og ha tilgjengelig verktøy. Prosjektet “Jobb smartere” ser på mulige 

løsninger. 

Arbeidsmiljø 

Sunnaas sykehus HF 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. Sunnaas sykehus 

HF har utarbeidet HR-handlingsplan, med utgangspunkt i HR-strategi fra Helse Sør- Øst RHF, for 

å møte denne utfordringen.  

Sykefravær, kartlegging av arbeidsmiljø 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. Samlet sykefravær i 2015 er 6, 5 

prosent, mot 6, 2 prosent i 2014.  
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Foretaket jobber systematisk med helse- miljø og sikkerhet (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.  

Foretaket har ikke hatt tilsyn fra Arbeidstilsynet i 2015. Det er meldt 17 personskader internt i 

det elektroniske forbedringssystemet TQM, og sakene er behandlet fortløpende. 10 

personskader er meldt videre til NAV. Av disse er 4 kategorisert som alvorlig, 2 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.  

Sunnaas sykehus HF inngikk i januar 2015 avtale med bedriftshelsetjenesten, Telemark sykehus 

(Telemark BHT) om kjøp av bedriftshelsetjenester. Etter et års erfaring er foretaket godt fornøyd 

med leveransen. 

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.  

Sunnaas sykehus HF 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.  

I alle avdelinger har foretaket en overvekt av kvinnelige arbeidstakere. Pr 31.12.15 var det 17 

prosent menn og 83 prosent kvinner ansatt i foretaket. Dette gjenspeiles også i foretakets 

ledergruppe, hvor 70 prosent er kvinner. Foretakets styre har 50 prosent kvinner.  

Det er p.t. ikke registrert forskjellsbehandling hva gjelder lønnspolitikken, arbeidstid eller 

rekruttering. 

Arbeidet med etikk, verdier og holdninger 

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.  

Sunnaas sykehus HF driver sin virksomhet verdibasert. Med basis i de tre nasjonale verdiene 

kvalitet, trygghet og respekt ønsker foretaket å legge særlig vekt på følgende verdier: 

 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. 



Sunnaas sykehus HF - Styres årsberetning for 2015 
 
 
 Side 6 
 

 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.  

Mislighold og korrupsjon 

I 2014 utarbeidet Helse Sør-Øst RHF i samarbeid med helseforetakene en håndbok til bruk i 

spesialisthelsetjenesten for å unngå mislighold og korrupsjon. Retningslinjene har i 2015 blitt 

delvis implementert i foretaket. Sunnaas sykehus HF følger retningslinjer om etisk handel i 

helseforetakene i Norge.  

Ytre miljø 

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

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

Sunnaas sykehus HF faset ut sin reservekraft oljefyrkjel fra juni 2015. Oljefyringsanlegget er 

erstattet med en 100 prosent fornybar biovarmeanlegg, med grunnlast fra skogsflis, og spisslast 

fra bio-olje. Biovarmeanlegget ble satt i drift september 2015 og leverer fjernvarme til hele 

bygningsmassen. Det forventes at tiltaket vil gi en ca. 25-30 prosent reduksjon i klimafotavtrykk 

i forhold til tidligere påkrevde og innleverte klimaregnskap. 

Årsregnskapet  

Sunnaas sykehus HF 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 577,6 millioner i 2015, mot 511,9 millioner i 2014. 

Foretaket hadde som mål å oppnå et resultat for 2015 på 14 millioner. Resultatet ble 16,9 

millioner som gir et positivt budsjettavvik på 2,9 millioner. 

Sum eiendeler pr 31.12.2015 er 627,6 millioner, mot 531,1 millioner pr 31.12.2014. Sum bokført 

verdi av eiendelene er økt med 96,4 millioner.  Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter 

var -19,4 millioner i 2015, mot 159,9 millioner i 2014. Pr 31.12.2015 var det 48,2 millioner på 

konsernkonto, etter gjeldende regelverk er posten reklassifisert til fordring mot Helse Sør-Øst 

RHF.    
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Finansielle og andre risikoer forbundet med økonomi  

Innestående på konsernkonto er definert som konsernfordring og er av den grunn ikke tatt med 

i utgående beholdning ”Beholdning av bankinnskudd, kontanter og lignende” i 

kontantstrømanalysen.  

Sunnaas sykehus HF har pr 31.12.2015 en samlet brutto pensjonsforpliktelse på 1 337,7 

millioner mot 1 374,4 millioner pr 31.12.2014. Netto pensjonsforpliktelse (brutto 

pensjonsforpliktelser minus midler) er på henholdsvis 250,9 millioner og 360,5 millioner. 

Pensjonsforpliktelsene vil påvirke Sunnaas sykehus HF framtidige likviditet i form av 

innbetalinger til pensjonsordninger. Pr.31.12.2015 utgjør “ikke resultatført estimat- og 

planendringer” 374,9 millioner mot 528,8 millioner pr 31.12.2014. Framtidige resultatføringer 

vil redusere egenkapitalen tilsvarende. 

Sunnaas sykehus HF har en trekkramme på 70 millioner pr 31.12.2015.  Trekkrammen er ikke 

benyttet i 2015.  

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

for noen finansiell risiko av betydning.  

Styret presiserer at det normalt er betydelig usikkerhet knyttet til vurderinger av fremtidige 

forhold. 

Større byggeprosjekter 

I juni 2015 tok Sunnaas sykehus HF i bruk et nytt sykehusbygg på 5000 kvadratmeter. Det er et 

moderne bygg som bedrer pasientfasilitetene betraktelig og som skal dekke befolkningens 

rehabiliteringsbehov i mange år fremover. Sykehusbygget ble ferdig til avtalt tid og levert 

innenfor den økonomiske rammen på 265 millioner. 

Sunnaas sykehus HF har to bygg med lav tilstandsgrad for klinisk virksomhet. Byggene er 

planlagt faset ut og erstattet med nytt bygg i byggetrinn 3. Sykehusets idéfaserapport er sendt 

til behandling i Helse Sør-Øst.     

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 2015. 
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Disponering av årsresultatet 

Årsresultatet for Sunnaas sykehus HF ble et positivt resultat på 16,9 millioner.  

Forslag til disponering av årets overskudd: 

Overføringer til annen egenkapital 
 

16,9 millioner 

Sum overføringer     16,9 millioner 

 

Sum eiendeler pr. 31.12.2015 er 627,6 millioner. 
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