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Forslag til vedtak 
 

1. Styret vedtar styrets årsberetning og årsregnskap for Sunnaas sykehus HF 2018 med noter.  
2. Styret er meget tilfreds med et positivt resultat på 27,5 millioner mot et resultatkrav på 17 

millioner, som gir et positivt avvik på 10,5 millioner.  
3. Resultatet overføres i sin helhet til egenkapital og vil benyttes til fremtidige investeringer. 

 
Sammendrag og konklusjoner  
I henhold til regnskapsloven skal styret vedta årsregnskap og styrets beretning.  
 
Resultat for 2018 ble positive 27,5 millioner mot et resultatkrav på 17 millioner. Foretaket er svært 
fornøyd med resultatet og det positive avviket på 10,5 millioner. Resultatet overføres i sin helhet 
til egenkapital og vil benyttes til fremtidige investeringer i bygningsmassen.  
 
Sykehuset har 177,2 millioner på konsernkonto og vurderer likviditeten til å være meget god. 
 
Sunnaas sykehus HF leverer godt og stabilt i henhold til oppdragsdokumentet og mål fra Helse Sør-
Øst RHF. I 2018 har: 

o Ventetid til behandling blitt redusert sammenlignet med 2017. Ingen fristbrudd. 
o Andel sykehusinfeksjoner blitt redusert sammenlignet med 2017 
o 91 prosent av alle ansatte svarte på undersøkelsen ForBedring 
o Foretaket har et positivt avvik mot resultatkrav på 10,5 millioner 

 
Bakgrunn for saken 
I henhold til regnskapsloven skal styret vedta årsregnskap og styrets beretning.  
 
Årsregnskapet er oppbygd i henhold til mal gitt av Helse Sør-Øst RHF, og i samsvar med 
regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk. 
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Årsregnskapet 
Resultat for 2018 ble positive 27,5 millioner mot et resultatkrav på 17 millioner. Foretaket er svært 
fornøyd med resultatet og det positive avviket på 10,5 millioner. Resultatet overføres i sin helhet 
til egenkapital og vil benyttes til fremtidige investeringer.  
 
Sykehuset har 177,2 millioner på konsernkonto og vurderer likviditeten til å være meget god. 
 
Totale driftsinntekter for foretaket ble 577 millioner i 2018 mot 579,6 millioner i 2017. 
Reduksjonen skyldes hovedsakelig reduksjon i basis på 13 millioner grunnet reduserte 
pensjonskostnader, noe motvirket av økning som følge av pris og lønnsvekst. 
 
Totale driftskostnader ble 550,6 millioner i 2018 mot 543,5 i 2017. Økningen skyldes høyere 
varekostnader samt andre driftskostnader. 
 
Sum eiendeler pr 31.12.2018 er 735,4 millioner, mot 704,8 pr 31.12.2017. Økningen i eiendeler på 
30,6 millioner kan i all hovedsak forklares med en økning i fordringer på 26,5 millioner, en økning i 
pensjonsmidler på 17,2 millioner samt delvis motvirket av en reduksjon i varige driftsmidler på 
14,6 millioner, som i det vesentlige skyldes avskrivninger. 
 
Foretaket benytter NRS 6 pensjonsberegning for 2018 som grunnlag for rapportering av 
pensjonskostnader og sammenstilling av pensjonsnoten. Netto bokførte pensjonskostnader i 2018 
er 45,2 millioner og det er ca. 13,5 millioner lavere enn opprinnelig budsjettert for 2018. Som følge 
av dette ble 13 millioner trukket fra basis finansiering. Betalbar pensjonspremie i 2018 utgjør ca. 
89,2 millioner, hvorav 26,2 millioner er dekket gjennom premiefond.  
 
Avsetning for tariffestet utdanningspermisjon utgjør 6,8 millioner pr 31.12.2018. Avsetningen 
omfatter 26,7 overlegeårsverk samt 16,4 årsverk psykologspesialister. 
 
Sum egenkapital pr 31.12.2018 er 434,7 millioner, mot 407,2 millioner pr 31.12.2017. 
Egenkapitalandelen pr 31.12.2018 er 59 %, mot 58 % pr 31.12.2017. 
 
Eierforhold og organisasjon 
Sunnaas sykehus HF er Norges ledende spesialsykehus innen fysikalsk medisin og høyspesialisert 
rehabilitering og er et av elleve helseforetak i Helse Sør-Øst RHF. Sykehuset er 100 % eid av Helse 
Sør-Øst RHF.  
 
Brukernes kompetanse er sentral for utvikling av en god, kvalitativ behandling innen spesialisert 
rehabilitering.  Helse Sør-Østs 13 prinsipper legges til grunn for brukermedvirkningen. Dette er 
formalisert gjennom et eget brukerutvalg og ungdomsråd.  
 
Sunnaas sykehus HF jobber kontinuerlig for å forbedre samarbeidsarenaer for medvirkning av 
ansatte og deres tillitsvalgte. Helse Sør-Østs 12 prinsipper for medvirkning i omstilling legges til 
grunn. 
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Resultatkravene og mål fra Helse Sør- Øst RHF for 2018 
Sunnaas sykehus HF har levert godt på resultatkravene som ble stilt i oppdrag- og 
bestillingsdokumentet for 2018. Sykehuset har oppnådd målsetningene innenfor de aller fleste 
områder. Tilfredshet blant pasienter er god.  
 
 

 
o Ventetiden er, fra 2017 til 2018 redusert fra 55 til 53 dager og det var ingen pasienter som 

opplevde fristbrudd.  
o Sykehusinfeksjoner er under tre prosent og redusert fra 2017 til 2018 fra tre prosent til 1,5 

prosent. 
o Andel pasienter som mottar timeavtale sammen med bekreftelse på mottatt henvisning er 

økt fra 88 prosent i 2017 til 92 prosent i 2018. 
o Hele 91 prosent av alle ansatte svarte i 2017 på undersøkelsen ForBedring. Våren 2019 

gjennomføres på nytt ForBedring og den vil gi svar på om alle medarbeidere har vært 
involvert i oppfølging av medarbeiderundersøkelsen med etablering av forbedringstiltak 
for egen enhet. 

o Det er i 2018 skapt økonomisk handlingsrom som for å sikrer nødvendige investeringer 
med et resultat på kr 27,5 millioner mot budsjett på kr 17 millioner. Det gir et positivt 
budsjettavvik på kr 10,5 millioner.  

 
Virksomhetsstyring - styrets arbeid med mål, intern styring og kontroll 
Basert på måldokumenter og krav i oppdrag- og bestillingsdokumentet fra Helse Sør-Øst RHF, 
utarbeider sykehuset årlige måldokumenter. 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 årlige 
handlingsplaner.  
 
Sykehuset har interne og eksterne systemer for kontroller og revisjoner. Dette gjennomføres ved: 

o Sunnaas sykehus HF er akkreditert i henhold til kvalitetskravene fra Commission on 
Accreditation of Rehabilitation Facilities (CARF).  

o Sykehusets internrevisjoner for 2018 
o Tilsyn i regi Follo Brannvesen IKS i sykehuset i 2018.  
o Sunnaas sykehus HF er ISO 14001 sertifisert. 
o Sykehuset følger det nasjonale pasientsikkerhetsprogrammet «I trygge hender 24/7».  
o Sykehusets styre har gjennomført sitt arbeid i tråd med føringer gitt i veileder for 

styrearbeid i helseforetak. 
o Det er klare fullmaktstrukturer mellom de ulike ledernivåer i sykehuset.  
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o Sykehuset vurderer risiko av alle mål og krav fra oppdragsdokumentet.  
o Månedlig statusgjennomgåelse gis med utgangspunkt i felles styringsverktøy for 

foretaksledelsen.  

Arbeidsmiljø, likestilling og etikk 
Sunnaas sykehus HF er en attraktiv, verdibasert og høyt faglig kompetent arbeidsplass med et godt 
og utviklingsorientert arbeidsmiljø. Det er p.t. ikke registrert forskjellsbehandling hva gjelder 
lønnspolitikken, arbeidstid eller rekruttering. 
 
Gjennom mange år har sykehuset jobbet systematisk for å redusere sykefraværet. Sykehuset 
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 2018 er 6,3 
prosent, mot 8,3 prosent i 2017. 
 
Sykehuset driver sin virksomhet basert på de til enhver tid gjeldende lovpålagte etiske krav, 
etablerte «Etiske retningslinjer i Helse Sør-Øst» samt de ulike profesjonenes egne profesjonsetiske 
retningslinjer. Helse Sør-Øst gruppen følger et antikorrupsjonsprogram for å forebygge og 
forhindre misligheter og korrupsjon. Retningslinjer for varsling av kritikkverdige forhold er lett 
tilgjengelige for alle ansatte. 
 
Forskning og utvikling 
Antall årsverk til forskning og utvikling er økt med 0,7 fra 2017 til 2018. Det er en nedgang på 1,3 
forskerårsverk og en økning på 2,6 stillinger til utvikling. Det er avlagt fire doktorgrader og 63 
artikler er publisert.   
 
 
 
Einar Magnus Strand 
Administrerende direktør  
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