
Kommentarer til økonomisk langtidsplan 2018-2021 (2037)  
 

Foretak/sykehus:  
Sunnaas sykehus HF versjon 27.4.2017 

Hensikt 
Hensikten med denne malen er at foretakene/sykehusene skal gi en mer utfyllende beskrivelse av 
leveransen. Det er ikke krav om styrebehandling av kommentarene. Disse skal supplere den 
tallmessige leveransen.  
 
1. Det skal kommenteres hvordan foretaket i planperioden arbeider målrettet for å 

oppnå foretaksgruppens hovedmål og -krav, og hvordan nødvendige tiltak er 
reflektert i økonomisk langtidsplan. 
 
• Gjennomsnittlig ventetid skal reduseres hvert år og være under 60 dager innen somatikk 

og under 45 dager innen psykisk helsevern og TSB. 
 Foretakets gjennomsnittlige ventetid er 52 dager. Allerede iverksatte tiltak, for å 

holde ventetiden nede/redusere, vil bli videreført i planperioden. Ingen 
budsjettmessige tiltak. 

• Det skal ikke være fristbrudd. 
 Foretaket følger rutiner for at pasienten ikke skal oppleve fristbrudd. Ingen 

budsjettmessige tiltak. 
• Prioriteringsregelen - større vekst innen psykisk helsevern og TSB enn innen somatikk, se 

punkt 3 nedenfor. 
 Ikke aktuelt.  

• Andelen nye kreftpasienter i pakkeforløp skal være minst 70 prosent, og minst 70 prosent 
av pakkeforløpene for kreftpasienter er gjennomført innen standard forløpstid. 
 Ikke aktuelt.  

• Sykehusinfeksjoner er redusert til under 3 prosent. 
 Foretaket har under tre prosent og fortsetter allerede iverksatt tiltaksplan. Ingen 

budsjettmessige tiltak. 
• Det skal ikke være korridorpasienter. 

 Foretaket har ikke korridorpasienter. 
• Sikre god drift og budsjetterte resultat for å kunne gjennomføre investeringer i bygg og 

utstyr. 
 Foretaket har i mange år effektivisert driften for å oppnå resultat som muliggjør 

nødvendige investeringer. I ØLP 2018-2037 er «Byggetrinn 3» lagt inn med 
alternativ på 319 millioner, oppstart 2020 og ferdigstilling desember 2021.  
Foretaket viser til godkjent tretrinns utviklingsplan for bygningsmassen for 
Sunnaas sykehus HF fra 2011. Den beskriver «Byggetrinn 1» ferdigstilt 2010 med 
100 % egenfinansiering, «Byggetrinn 2» ferdigstilt i 2015 med 50 % 
egenfinansiering og «Byggetrinn 3» ca. 2020. 

 
2. Det skal gis en overordnet vurdering av situasjonen i foretaket slik den fremkommer i 

perioden 2018 til 2021, herunder rammebetingelser, resultat- og aktivitetsutvikling: 
 
a. Vesentlige endringer i resultatposter sammenlignet med historisk nivå skal forklares.  

 Utgangen av 2018 
o Foretaket budsjetterer med en aktivitetsvekst i antall utskrivelser og 

polikliniske konsultasjoner på 4 % i 2018 målt mot budsjett 2017.  



o Foretaket budsjetterer med en DRG-vekst 0,4 % i 2018 målt mot budsjett 
2017.  

o Foretaket budsjetterer med en resultatgrad i prosent av inntekter på 3 %. av 
inntektene 

o Andre driftskostnader øker i 2018 med 6,7 millioner.   
 SLA IKT fra Sykehuspartner øker med 1,8 millioner og er lagt inn som 

budsjettert fra SP. 
 Aktivitetsvekst benyttes 60 % til IKT i form av økt SLA og annen 

satsning på IKT/teknologi og 40 % til teknisk personell for å drifte 
teknologi benyttet i klinisk aktivitet. 

 Leiekostnader på 0,5 millioner er lagt inn for treningspoliklinikk på Aker. 
 Vedlikeholdskostnadene er budsjettert med en økning på 1,4 millioner, fra 

2,8 millioner i 2017 til 4,2 millioner i 2018. Forutsetning om 
vedlikeholdskonstnad på 250 kr pr m2 er delvis oppfylt i 2018.  
-Kondemnable bygg ble oppgradert noe i forbindelse med oppføring av 
nytt bygg i 2015. Det er ikke planlagt noe vedlikehold på disse bygg før de 
skal rives i 2022. 
-Nytt bygg ferdigstilt i 2015 er budsjettert med vedlikehold på 1/3 av 250 
kr pr m2, det er fortsatt garanti på bygget. 
- Resterende bygningsmasse er budsjettert med 250 kr pr m2 i 
vedlikeholdskostnader. 

o Det er forutsatt i ØLP at prosjekt Raskere Tilbake går over i vanlig drift med 
samme aktivitet og kostnad som 2016/17 i 2018. 

o Budsjetterte pensjonskostnader er i henhold til siste aktuarberegning fra 
januar 2017. 

o Medikamentkostnader er budsjettert som anslått fra Sykehusapoteket.   
o FoU er lagt på 7,4 % av driftskostnadene. Økningen av FoU finansieres av 

eksterne midler.  
  

 Utgangen av 2021 
o Foretaket budsjetterer med positivt resultat planperioden.  
o Foretaket har lagt inn «Byggetrinn 3». Investering i nytt bygg er på 319 

millioner med oppstart 2020 og ferdigstilling desember 2021.  
o Foretaket har en aktivitetsvekst i antall utskrivelser og polikliniske 

konsultasjoner på 9 % i 2021 målt mot budsjett 2017.  
o Foretaket har en DRG-vekst 1,6 % i 2021 målt mot budsjett 2017.  
o Foretaket budsjetterer med resultatgrad i prosent av inntekter på 2,5 % i 

gjennomsnitt i planperioden. 
o Av årlig aktivitetsvekst benyttes 60 % til IKT, i form av økt SLA og annen 

satsning på IKT/teknologi, og 40 % til digitalt/teknologisk personell for å 
drifte teknologi benyttet i klinisk aktivitet.  

o Foretaket har fra 2017- 2021 gjort en effektivisering av driften med 15-20 
millioner. Reduksjon i kostnadsbasen (spesielt i 2017) gjøres for å gi bærekraft 
i årene som kommer til fremtidige investering i bygningsmasse og økte 
kostnadsøkning på IKT-tjenester fra Sykehuspartner (SP) 

o Betydelig økte driftskostnader i planperioden for IKT kostnader i følge 
budsjettall fra Sykehuspartner.  

o Leiekostnader på 0,5 millioner er lagt inn for treningspoliklinikk på Aker. 
o Medikamentkostnader er budsjettert som anslått fra Sykehusapoteket.   
o Vedlikeholdskostnadene er som 2018 i planperioden. 



o FoU er lagt til 7,4 % av driftskostnadene for hele perioden. Deler av FoU 
finansieres av eksterne midler.  

 Siste 16 år i ØLP 
o Foretaket budsjetterer med positivt resultat i hele langtidsperioden.  
o Av årlig aktivitetsvekst benyttes 60 % til IKT, i form av økt SLA og annen 

satsning på IKT/teknologi, og 40 % til teknisk personell for å drifte teknologi 
benyttet i klinisk aktivitet. (I årene 2022-24 benyttes 50 % av aktivitetsveksten 
til sparing. Over de tre årene utgjør dette 6,3 millioner.) 

o I 2022 og 2023 beregnes foretaket å ha gevinst av salg av eiendom på til 
sammen 36 millioner. Salgssum er estimert til 40 millioner og anslått bokført 
verdi i balansen er 4 millioner. 

o Den aktuelle tomten er syd på sykehusområdet. I dag er det sykehusdrift i to 
bygg og parkanlegg på denne tomten.  
Det har vært godt samarbeid mellom Sunnaas sykehus HF og Nesodden 
kommune vedrørende omregulering av området som frigjøres ved tomtesalg. 
Det legges til grunn at området sør på dagens eiendom kan omreguleres fra 
offentlig virksomhet til boligformål. Tilgjengelig tomteareal for boligbygging 
er i overkant av 15 mål. Dette gir en mulighet til å bygge leiligheter med et 
samlet brutto areal på i overkant av 14 000 m2. Foreløpig anslag tilsier en 
salgsinntekt på 40 millioner kroner. 

o Avskrivninger beregnes å øke markant (fra 21,2 millioner i 2021 til 30,6 
millioner i 2022) pga. aktivering av nytt bygg fra 1.1.2022. I modellen er det 
ikke lagt inn ekstraordinær avskrivning/nedskrivning av bygg som skal rives. 
De ligger med avskrivninger igjennom hele perioden. Pr i dag har ikke 
foretaket tilstrekkelig godt beregnede tall på dette. Resultateffekten i 
langtidsperioden blir den samme. Kontantstrømmen påvirkes ikke.  
Ekstraordinær avskrivning/nedskrivning vil bli innarbeidet i neste års ØLP.  

o Budsjetterte kostnader til vedlikehold er 250 kr for alle bygg pr m2 fra 2027. 
 
Foretaket bes også å kommentere kravet til vedlikehold på kroner 250 kr. per 
kvadratmeter som vedtatt i styresak 021-2017.  
 Foretaket har delvis oppfylt krav om vedlikeholdskostnader på 250 kr pr m2. 

Prinsipper som er benyttet i modellen: 
o Kondemnable bygg: Ingen vedlikehold før de rives i 2022. 
o Nytt bygg ferdigstilt i 2015: Budsjettert med vedlikehold på 1/3 av 250 kr pr 

m2 i perioden 2018-2021, da garantien fortsatt er gjeldende. Deretter 250 kr 
pr m2.  

o Nytt bygg ferdigstilt 2021: Ingen vedlikehold i perioden 2022-2027 pga. 
garanti. Deretter 250 kr pr m2. 

o Resterende bygningsmasse er budsjettert med 250 kr pr m2 i 
vedlikeholdskostnader i hele langtidsperioden. 

 
b. Foretakets vurdering av sammenheng mellom totale lønnskostnader og innleie 

helsepersonell. Herunder informere om forutsetninger ved budsjettering av innleie av 
helsepersonell, overtid og ekstrahjelp samt refusjoner med utgangspunkt i faktiske 
kostnader tidligere år. 
 Utgangen av 2018 

o Foretaket har ikke planlagt innleie av helsepersonell 
o Overtid/ekstrahjelpbudsjettert holdes på 2017 nivå. 2017 er budsjettert under 

2016. Reduksjon av overtid/ekstrahjelp er et av hovedtiltakene for å 
effektivisere driften i 2017.  



o Sykefraværet er budsjettert på 6,5 %.  
o Årlig aktivitetsvekst er budsjettert med en digital/teknologisk stilling knyttet 

til klinisk aktivitet. Dette er gjort kun på linjen fast lønn. Dette er en svakhet 
fordi det også vil påvirke pensjon og AGA.  

o Foretaket effektiviserer driften i 2017og 2018. Store deler av beløpet er 
kostnadsreduksjon og deler av dette er lønn. Månedsverk er derfor redusert i 
2018.  

o Mer effektiv bygningsmasse har gjort det enklere for avdelingene å 
samarbeide på tvers av klinikken. 

 
 Utgangen av 2021 

o Foretaket har ikke planlagt innleie av helsepersonell 
o Overtid/ekstrahjelp opprettholdes på 2017 nivå.  
o Sykefraværet er budsjettert på 6,5 %.  
o Årlig aktivitetsvekst er budsjettert med en digital/teknologisk stilling knyttet 

til klinisk aktivitet. Dette er gjort kun på linjen fast lønn. Dette er en svakhet 
fordi det også vil påvirke pensjon og AGA.  

o Mer effektiv bygningsmasse har gjort det enklere for avdelingene å 
samarbeide på tvers av klinikken. 

o Foretaket vil se på mulighet til å ta ut gevinster igjennom investeringer som 
blant annet digital fornying. 

o Redusert liggetid vil frigjøre ressurser til flere pasienter, i all hovedsak 
polikliniske konsultasjoner.  

o “Jobb smartere” vil være implementert i organisasjonen. 
 

c. Utvikling i stillingskategorier fordelt på tjenesteområder skal kommenteres 
 Sunnaas planlegger alle stillinger innen somatiske tjenester i planperioden. 
 Foretaket har det siste året jobbet med strategisk personalpolitikk. Det er gjort 

simuleringer med tanke på framskriving av behov for kompetanse og eventuell 
kompetanseglidning.   

 Foretaket har opprettet et ansettelsesutvalg som vurderer alle ledige stillinger 
(faste og lange vikariater) beslutter om de skal erstattes med samme kompetanse, 
erstattes med annen kompetanse eller ikke erstattes.  

 Foretaket forventer at det vil være behov for digital og teknologisk kompetanse til 
håndtering av datastyrte tekniske hjelpemidler. 

 Foretaket har valgt å budsjettere årlig økning til aktivitetsvekst med en 
digital/teknologisk stilling for å møte behov for denne type kompetanse knyttet 
til klinisk aktivitet.  
 

d. Andre forhold som skal kommenteres: 
 Hvordan lønnsglidning er hensyntatt. 
 ØLP er et «as is» budsjett og da ligger lønnsglidninger som tidligere år i 

tallmaterialet. Det vi si, vi har ikke gjort noen endringer i håndteringen av 
lønnsglidning. 

 Er prognose for legemiddelkostnader utarbeidet av Sykehusapotekene HF lagt til 
grunn? Hvis ikke, bes det om forklaring til hvilke forutsetninger som er benyttet, se 
punkt 5 nedenfor. 
 Ja 

 Forutsetninger som er lagt til grunn for kostnader/tjenestepriser ved kjøp fra 
Sykehuspartner HF 
 Ja 



 Utfordringer knyttet til rekruttering innen de enkelte tjenesteområder og hvilke 
konsekvenser dette får for aktivitetsutviklingen, jf punkt 3. 
 Det er ikke større utfordringer knyttet til dette i planperioden 

 Utvikling i ISF-produktivitet (ISF-poeng i forhold til månedsverk innen somatikk) 
samt hvordan en eventuell planlagt effektivisering skal oppnås. 
 Produktiviteten er stabil i planperioden.  

 Hvilke forutsetninger som er lagt til grunn ved budsjettering av ISF-poeng innen 
psykisk helsevern og TSB i planperioden. 
 Ikke aktuelt. Sunnaas har kun somatikk 

 Vurdering av merverdiavgiftskompensasjonsordning, og hvordan effekten av denne 
er håndtert. 
 Alle tall er basert på 2017 tall, og dermed er effekt ivaretatt. 

 Bruk av finansiell leasing i perioden 
 Ikke aktuelt.  
 

e. Er det andre spesielle utviklingstrekk som påvirker foretakets resultatutvikling? 
 Største endring i ØLP 2018-37 mot 2017-36 er at «Byggetrinn 3» er lagt inn. 

Tidligere ØLP har tilrettelagt for «Byggetrinn 3» ved å legge inn 
vedlikeholdskostnader i langtidsperioden med beløp som sammenfaller med 
investeringen av «Byggetrinn 3». Sum av resultatet i langtidsplanperioden er 
tilnærmet det samme i de to ØLP hvis vi ser bort i fra salg av tomt med gevinst 
på 36 millioner. 
 

 
 
 Foretaket har en positiv kontantstrøm fra drift i langtidsperioden, og trekker ikke 

på tilgjengelig kassekreditt. 
 

3. Det er gitt føringer om større vekst innen tjenesteområdene psykisk helsevern og 
tverrfaglig spesialisert rusbehandling enn for somatikk. 
 Ikke aktuelt. Sunnaas har kun somatikk 

a) Hvilken utvikling er lagt til grunn mellom de enkelte tjenesteområdene sammenlignet mot 
faktisk realisert 2016 innen områdene: 

• Polikliniske konsultasjoner 
• Bemanning  
• Kostnader per tjenesteområde  

b) Det skal være høyere vekst innen psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert 
rusbehandling enn for somatikk. I hvilken grad er det risiko forbundet med oppfyllelse av 
dette kravet? 

c) Hvilke konsekvenser har foretakets prioriteringer for ventetider og fristbrudd innen de 
enkelte tjenesteområder? 

 
4. Foretaket skal beskrive: 

a) Hovedretning på planlagte tiltak for å oppnå budsjettert resultatutvikling i planperioden. 
 Foretaket har i 2017 lagt opp til ambisiøse sparetiltak. Foretaket har budsjettert med 

en reduksjon i kostnader/økte inntekter på til sammen 15 millioner i 2017 med en 
effekt inneværende år på 7 millioner. Dette fremkommer om man sammenligner 
resultat ØLP 2017-2036 med budsjett 2017, der budsjettert resultat er 7 millioner 
høyere.  

B2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 Tot
(Års)resultat ØLP 2017-20 14,0   14,0   15,0   13,0   7,7    6,7    4,7    5,7    6,7    6,7    5,7    5,7    5,7    5,7    6,7    7,7    8,7    7,7    10,7   9,7    9,7    163,9 
(Års)resultat ØLP 2018-21 21,0   17,0   17,0   13,0   11,0   18,7   20,2   3,2    4,1    4,5    3,6    4,1    4,7    5,2    5,3    5,4    4,3    3,3    3,8    3,3    2,0    153,7 
Diff. Denne ØLP og fjoråret 7,0    3,0    2,0    0,0    3,3    12,0   15,5   (2,5)   (2,6)   (2,2)   (2,1)   (1,6)   (1,0)   (0,5)   (1,4)   (2,3)   (4,4)   (4,4)   (6,9)   (6,4)   (7,7)   (10,2) 



Konkrete tiltak i 2017 er:  
 Ikke lønn til phd når avtalt tid / finansiering utgått 
 Variabel lønn 
 Redusert kost til vann, energi, avfall og renhold 
 Redusert møte- og reisekostnad 
Lykkes foretaket med planlagt kostnadsreduksjon i 2017, er mye av forutsetningene 
for ØLP 2018-2037 ivaretatt. 

b) Hvilke vurderinger som er gjort av utviklingen i planlagt ressursdisponering for drift og 
investeringer. 
 Foretaket har siden 2006 planlagt utvikling av bygningsmassen for å tilfredsstille 

framtidens krav til sykehusbygg for høyspesialisert fysikalsk rehabilitering. Foretaket 
ble anbefalt av Helse Sør-Øst RHF å dele opp innvesteringen i flere byggetrinn.  

o Byggetrinn 1 innebar omfattende rehabilitering av deler av 
bygningsmassen(bygg H) - ferdigstilt i 2010 – 42 millioner - 100 % 
egenfinansiering. 

o Byggetrinn 2 var et nybygg (bygg I) på 5000 kvadratmeter - ferdigstilt juni 
2015 – 264 millioner - 50 % egenfinansiering 

o «Masterplanen»/Omgjøring og tilpassing av resterende bygningsmasse- 
ferdigstilt 2016 – 24 millioner - 100 % egenfinansiert 

o Byggetrinn 3 oppføring av nytt bygg og avhending av 2 kondemnable bygg – 
planlagt ferdigstilt desember 2021 – 319 millioner - 40 % egenfinansiering 

 Utgående kontantbeholdning 2037 er 62 millioner.  
 

c) Hvordan foretakets investeringsbehov planlegges finansiert. 
 Finansiering av investering i «Byggetrinn 3» gjøres med 40 % egenkapital og 60 % lån 

fra Helse Sør-Øst RHF. Plan for investering er godt dokumentert i finanspakken som 
følger ØLP 2018-2037. Egenkapitalen finansieres med gode resultater i perioden og 
salg av tomteareal. 

 Tilstrekkelig investeringer av MTU og inventar ligger i ØLP.  
 

d) Risiko for måloppnåelse, herunder hvilke risikoreduserende tiltak som planlegges 
iverksatt. 
Risikoområder for måloppnåelse 
 Inngående balanse 2018 blir ikke som forventet: 

o Sykefravær kan påvirke driften og resultat 2017. Foretaket har for tiden høyt 
sykefravær.  

o Foretaket har et stramt budsjett som forutsetter økte inntekter og reduserte 
kostnader med 15 millioner i løpet av 2017. Dette medførte at budsjettert 
resultatkravet ble økt med 7 millioner fra forrige ØLP.  

o DRG-aktivitet som budsjettert 2017. 
 Helse Sør-Øst RHF jobber med ny finansieringsløsning for Sunnaas sykehus HF med 

mulig virkning fra 2018. Dette skaper usikkerhet rundt drift på kort og lang sikt.  
 Arbeidet med regionale og nasjonale utviklingsplan for rehabilitering skaper noe 

usikkerhet i hvilke oppgaver Sunnaas sykehus HF skal utføre i fremtiden. Våren 2018 
vil foretakene i Helse Sør-Øst RHF ha lagt frem sine forslag til utviklingsplaner for 
rehabilitering, og kapasitetsberegninger vil bli gjennomført.   

 Foretaket leverer avtalt antall DRG i planperioden 
o Foretaket har utarbeidet rutiner for å følge opp enheter som ikke leverer DRG 

som budsjettert, både innad i klinikken og i dialogmøter med direktør. Dette 
vil bli videreført i 2018-21. 



o Spissing av tilbudet og kostnadskontroll, slik at Sunnaas sykehus HF er en 
attraktiv tjenesteyter for andre HF og kommuner. 

o Andel kompleks rehabilitering må øke til ca. 90 %. 
 Budsjettert bemanning følges 

o Foretaket har utarbeidet rutiner for å følge opp enheter som overskrider 
budsjett for bemanning. Dette gjøres i dialogmøter. Dette vil bli videreført i 
2018-21. 

 Pensjonskostnader 
o Foretaket har lagt inn pensjonskost i følge justerte NRS beregningene for 

2017. Imidlertid viser erfaring at det er risiko for at foretaket kan få økte 
pensjonskostnader. Måloppnåelse er avhengig av at vesentlige endringer i 
pensjon håndteres på HOD eller RHF-nivå  

 Foretaket klarer ikke hente ut gevinster fra investeringer i digital fornying 
 Finansieringssystemet for rehabilitering 
 

 
5. Investeringer 

a) Foretaket bes å omtale sine prioriterte investeringsplaner innenfor bygg, MTU og 
IKT og planlagt finansiering. Det skal fremgå hvordan hver enkelt kategori og 
prosjekt er planlagt finansiert. I tillegg skal vesentlige enkeltprosjekter gis en 
kortfattet kommentar, knyttet til blant annet finansieringsplan og plan for å oppnå 
økonomisk bæreevne i investeringsprosjektene. Konkrete planer for helseforetakets 
resultatutvikling frem til bygget er ferdigstilt skal beskrives. 
 
 Det fremgår av brev av 10.4.2017 at Helse Sør-Øst RHF mener det ikke er 

grunnlag for Sunnaas sykehus HF å gå videre inn i konseptfase før arbeidet med 
utviklingsplaner er sluttført. Dette er begrunnet med behov for å kjenne 
helseforetakenes samlede planer og kapasitet innen rehabiliteringsområdet. Dette 
vil vise regionens samlede «sørge for» -ansvar og derfor være et godt grunnlag for 
dimensjonere et nytt bygg ved Sunnaas sykehus HF.  

 Foretaket har i påvente av aksept for oppstart konseptfase, lagt inn det siste 
byggetrinnet «Byggetrinn 3» som et budsjettmessig innspill, i tråd med 
retningslinjer i epost av 5.4.2017 fra finansdirektør Line Alfarrustad. 

 «Byggetrinn 3» er forventet å koste 319 millioner, med byggestart i 2020 og 
ferdigstilling desember 2021. 

 Det er planlagt finansiert med 40 % egne midler (128 millioner). Foretaket har i 
løpet av flere år spart/opparbeidet seg egne midler og vil fortsatt gjøre det i 
langtidsperioden. I tillegg er det antatt at salg av tomteareal vil innbringe 40 
millioner, hvorav 36 millioner i gevinst. 

 60 % av «Byggetrinn 3» er planlagt finansiert ved opptak lån fra Helse Sør-Øst 
RHF. 60 % er godt innenfor retningslinjer fra Helse Sør-Øst RHF som angir 
maksimalt låneopptak i forbindelse med store byggeprosjekter til 70 %. 

 Innenfor bygg for øvrig er det budsjettert med årlig løpende oppgraderinger og 
endringer på i snitt 9 millioner i året i langtidsperioden. Dette finansieres ved 
tilstrekkelig bærekraftige resultater/årlige kontantstrømmer fra drift.  

 Det er budsjettert med årlige beløp på IKT, MTU og inventar/annet på til 
sammen 2,8 millioner hvert år i hele langtidsperioden. Finansieres ved tilstrekkelig 
bærekraftige resultater/årlige kontantstrømmer fra drift. 

 



b) Foretaket bes beskrive budsjettets innarbeidede investeringer og 
vedlikeholdskostnader i tilknytning til foretakets vedlikeholdsplaner for bygg og 
lokaler i langtidsperioden. 
 Vedlikeholdsplaner for bygg og planer for nye investeringer, er reflektert i 

økonomisk langtidsplan, både i form av investeringer og som resultatført 
vedlikehold. Ad investeringer - se punktet over. 

 Resultatført vedlikehold tilsvarer kr 250 pr m2 for de bygg foretaket skal beholde. 
Det er i tråd med anbefalt vedlikeholdsnivå fra Helse Sør-Øst RHF. Bygg D og 
K, som er planlagt revet i 2021, vil ikke bli vedlikeholdt utover at helt akutte tiltak 
gjennomføres.  

 
c) Foretaket bes beskrive budsjettets innarbeidede investeringer i tilknytning til 

foretakets erstatningsplaner for medisinskteknisk utstyr i langtidsperioden. 
 Innen rehabilitering er mye av utstyret som brukes i behandlingen ikke klassifisert 

som MTU. Mer korrekt klassifisering vil redusere investering i MTU og øke 
investeringer i inventar/annet. Dette er reflektert i ØLP, ved at det er lagt inn 
dobbelt så mye investeringer i inventar (inkl. MTU light) enn MTU.  

 Foretaket følger rutine for årlig rullering av planen ved at avdelinger melder inn 
behov som deretter prioriteres. 
 

d) Foretaket bes bekrefte at nivået på lokale IKT lån og lokale IKT investeringer er 
avklart med Sykehuspartner HF. 
 Usikkert om lokale IKT lån er avklart med Sykehuspartner HF.  

 
 
6. Likviditet 

a) Foretaket bes å omtale likviditetsutviklingen (innenfor drift, investering og 
finansiering), hvordan denne planlegges holdt innenfor tilgjengelig driftskredittramme 
og risiko forbundet med dette. 
 Inngangen til 2018 

o Inngående likviditetsbeholdning på 114 millioner skyldes: 
 Sparing fra tidligere år 
 Foretaket budsjetterer med et positivt resultat på 21 millioner for 2017 

 Utgangen av 2037 
o Utgående likviditetsbeholdning er 62 millioner, som skyldes positive resultater 

og salg av tomteareal (40 millioner). 
 

b) Foretaket bes å omtale budsjetterte salg i perioden og eventuell risiko forbundet med 
realisering. 
 Foretaket planlegger å selge deler av tomtearealet, etter at siste byggetrinn er 

ferdig. 
 

7. På grunnlag av foretakets vurderinger av nødvendig investeringsnivå, hva mener 
foretaket selv at er nødvendig resultatnivå i eget foretak, og hva er planen for å oppnå 
dette?  
 Foretaket mener nødvendig investeringsnivå er lagt til grunn i utarbeidelsen av 

langtidsplan 2018-37. Budsjetterte resultat er realistiske og kontantstrømmen er god.  
 Resultatmarginen er i snitt 2,5 % for i planperioden. I perioden etter investering i 

byggetrinn 3, faller resultatmargin ned mot 0 %, for deretter å stige sakte men sikkert 
opp mot 1 %. 

 



 
8. Foretaket skal opplyse om hvordan kravet til styrebehandling av økonomisk 

langtidsplan er ivaretatt 
 

 Sunnaas har avklart med Helse Sør-Øst RHF ved Martin Sjuls at foretaket kan 
styrebehandle ØLP 8. juni 2017 hvis saken er godt forankret i foretakets ledergruppe. 
Styret ble i møtet 30. mars 2017 orientert om forutsetninger i ØLP. Sykehusets 
foretaksledelse har behandlet ØLP 4. april og 7. april 2017. 

 
9. Eventuelt andre forhold som foretaket vil informere om 

 
 Foretaket har igjennom 1. tertial 2017 jobbet med et innspill som vil bli oversendt 

Helse Sør-Øst RHF medio mail 2017 med fokus på: 
o Finansieringsmodell for Sunnaas sykehus HF 
o Endring av «sørge for» ansvaret til Sunnaas sykehus HF 

 
 
ØLP vil bli oversendt styret i Sunnaas sykehus HF 19.4.2017 med frist for eventuelle 
tilbakemeldinger 24.4.2017 slik at dette eventuelt kan tas opp på møtet med Helse Sør-Øst RHF 
25.5.2017. 
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