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Styrets beretning 2018 for Sunnaas sykehus HF 

Om sykehuset 
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 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 rehabiliteringsprogrammene 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. Sykehuset har i 2018 videreført ansvaret som spesialistsykehus med 

universitetsoppgaver, i den medisinske spesialiteten fysikalsk medisin og rehabilitering. 

Eierforhold og organisasjon 
Sykehuset er 100 % eid av Helse Sør-Øst RHF. Sunnaas sykehus HF ble etablert som eget 

helseforetak 5.12.2001.  

Styret for Sunnaas sykehus HF har åtte medlemmer. Fem er oppnevnt av Helse Sør-Øst RHF og 

tre representanter er valgt av og blant de ansatte.  

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

rehabilitering.  Helse Sør-Øst 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 sykehuset. Utvalget er representert med to 
observatører på sykehusets styremøter. I 2018 hadde brukerutvalget syv ordinære møter og to 

arbeidsmøter. 

Sunnaas sykehus HF har også et ungdomsråd, i tråd med nasjonale føringer. I mandatet heter 

det at brukerkompetansen i et ungdomsråd skal benyttes som grunnlag for planlegging, 

gjennomføring og evaluering av tjenestetilbudet til barn, unge og deres pårørende i sykehuset.  

Sunnaas sykehus HF jobber kontinuerlig for å forbedre samarbeidsarenaer for medvirkning av 
ansatte og deres tillitsvalgte. Helse Sør-Øst 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. 
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Resultatkravene 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, og tilfredsheten til pasienter er gode.  

Helse Sør – Øst RHF sine fem hovedmålsettinger 

1. Ventetiden er redusert og pasienten opplever ikke fristbrudd. 

Sunnaas sykehus HF har jobbet systematisk med å redusere ventetider i poliklinikken og i det 
sengebaserte tilbudet. For 2018 er gjennomsnittlig ventetid på 53 dager som er 2 dager lavere 

enn 2017 da det var 55 dager.  

Sunnaas sykehus HF hadde ingen fristbrudd i 2018.   

2. Sykehusinfeksjoner er redusert til under tre prosent. 

Sunnaas sykehus HF gjennomfører fire årlige prevalensregistreringer. I 2018 ble egenoppståtte 

sykehusinfeksjoner på de fire registreringstidspunktene målt til 0 prosent, 1,3 prosent, 1,4 
prosent og 3,3 prosent. Sammenstilt tilsvarer dette 1,5 prosent som er en halvering siden 2017 
da resultatet var 3 prosent. Enkelte avdelinger har sjelden egenoppståtte infeksjoner, mens 

andre avdelinger har høyere prevalens knyttet til ulik pasientgrupper. Smittevernpersonell tilbyr 
ledere og leger i avdelinger med høy prevalens gjennomgang av resultatene, hva som kan være 

årsak til infeksjonene og smitteverntiltak. Hensikten med registreringen er forbedring. Målet er 

at ingen pasienter skal rammes av helsetjenesteassosierte infeksjoner som kan forhindres. 

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

I 2018 fikk 92 prosent av pasientene timeavtale sammen med bekreftelse på mottatt 
henvisning. Dette er en fremgang fra 2017 da 88 prosent av pasientene mottok dette. Målet er 

at alle pasienter får timeavtale sammen med bekreftelse på mottatt henvisning.  

4. Alle medarbeidere skal involveres i oppfølging av medarbeiderundersøkelsen med 

etablering av forbedringstiltak for egen enhet. 

Sunnaas sykehus HF gjennomførte undersøkelsen ForBedring våren 2018. Totalt svarte 91 

prosent av ansatte på undersøkelsen. Alle enheter oppnådde en svarprosent på 70 prosent eller 
høyere. Sykehuset oppnådde en skår på 80-90 på alle temaer, med unntak av arbeidsforhold, 
det hadde en score på 50 overordnet. Resultatet er presentert i alle enheter, og alle enheter har 

utarbeidet egne handlingsplaner som ledd i oppfølgingsarbeidet. Resultatet av ForBedring 2019 
vil gi svar på om handlingsplanene som ble utarbeidet og jobbet med i 2018 har medført bedre 

skår på den enkelte enhet.  

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

Sunnaas sykehus HF hadde et resultat for 2018 på kr 27,5 millioner mot budsjett på kr 17 
millioner. Det gir et positivt budsjettavvik på kr 10,5 millioner. De gode resultatene er med på å 
legge til rette for en robust klinisk virksomhet som klarer å tilpasse seg endringer innenfor 
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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 tilby og utvikle høyspesialisert rehabilitering som 

pasient og samfunn har nytte av, samt å gjøre andre bedre ved å videreutvikle 
rehabiliteringsfeltet i Norge og internasjonalt gjennom samarbeid med pasienter, pårørende, 

helsepersonell og andre med oppgaver i å sikre pasientenes helse og velferd. 

I juni 2016 vedtok styret strategisk plan Sunnaas 2030. Den beskriver og drøfter utviklingstrekk 

relevant for sykehusets fremtidige virksomhet, og skisserer og vurderer mulige 

utviklingsalternativer som best gagner pasienter med behov for spesialisert rehabilitering. 

Fremtidige utviklingslinjer, prioriteringer, nødvendige omstillingstiltak og holdningsendringer 
ble identifisert og vurdert. På bakgrunn av dette bestemte man strategiske målsettinger og 
beskrev operasjonalisering av målene samt interne og eksterne forutsetninger. I april 2018 

vedtok styret utviklingsplan for Sunnaas sykehus HF. Planen ble utarbeidet basert på bestilling 
og føringer fra HSØ, samt strategisk plan Sunnaas 2030. Utviklingsplan 2035 beskriver et samlet 

målbilde mot 2035,  og skisserer de viktigste utviklingstrekkene.  

Basert på måldokumenter 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 årlige handlingsplaner.  

Styret er tilfreds med sykehusets økonomistyring og revisjonsrapportene fra de siste år 

bekrefter god kontroll. 

Sykehuset har interne og eksterne systemer for kontroller og revisjoner.  

x Sunnaas sykehus HF er akkreditert i henhold til kvalitetskravene fra Commission on 
Accreditation of Rehabilitation Facilities (CARF). Sykehuset ble første gang akkreditert i 

2006. 

x Sykehusets internrevisjoner 2018 
9 Pasientsikkerhet – Istandgjøring og utdeling av legemidler 
9 HMS – Arbeidsantrekk: prosess for bruk og håndtering av arbeidstøy 

9 Miljøledelse - Anskaffelser: Etterlevelse av lov- og forskrifts- og eierkrav til 
miljøhensyn ved anskaffelser 

http://www.sunnaas.no/
http://www.sunnaas.no/
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9 Pasientsikkerhet – Diagnosekoding av innlagte pasienter – oppfølging av 
prosedyrer for setting av hoveddiagnoser og bidiagnoser i elektronisk 

pasientjournal 
9 Pasientsikkerhet – Antall åpne dokumenter i elektronisk pasientjournal som er 

mer enn 14 dager gamle 

9 Pasientsikkerhet – Bruk av skjema for «Informasjon til pasient» 
9 HMS – Vold og trusler rettet moe helsepersonell – oppfølging av skade på ansatt 

x Det er gjennomført tilsyn i regi Follo Brannvesen IKS i sykehuset i 2018. Tilsynet avdekket 
2 avvik. Det er utarbeidet handlingsplan med tiltak for lukking av avvikene, som er 

oversendt tilsynsmyndigheten. Alle avvik fra tidligere eksterne tilsyn er lukket.   

x Sunnaas sykehus HF er ISO 14001 sertifisert. 

x Sykehuset følger det nasjonale pasientsikkerhetsprogrammet i trygge hender 24/7. 
Pasientsikkerhetsvisitter gjennomføres to ganger i året i alle enheter som tilbyr 

pasientbehandling.  

x Sykehusets styre har gjennomført arbeidet sitt i tråd med føringer gitt i veileder for 
styrearbeid i helseforetak. 

x Det er klare fullmaktstrukturer mellom de ulike ledernivåer i sykehuset. Dette beskrives 
detaljert i  «Rollefordeling, fullmakter og fullmaktsstruktur» som oppdateres årlig. 

x Sykehuset vurderer risiko av alle mål og krav fra oppdragsdokumentet igjennom 
ledelsens gjennomgåelse som gjennomføres tre ganger i året. Risikovurderingen 
gjennomføres på alle nivåer i sykehuset, og hele sykehuset er involvert i prosessen. 

Styret behandler ledelsens gjennomgåelse hvert tertial. 

x Månedlig statusgjennomgåelse 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. 

Framtidsutsikter og utfordringer  
Sunnaas sykehus HF dekker en viktig del av Helse Sør- Øst RHF sitt tilbud innen fysikalsk medisin 
og høyspesialisert 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 sammfunsoppgaver foran seg. Dette innebærer at 

sykehuset må fortsette å være pådrivere for forskning, utvikling og innovasjon slik at blant annet 

ny teknologi blir implementert i fysikalsk medisin og høyspesialisert rehabilitering. 

Regional og nasjonal oppgave – og funksjonsfordeling innen spesialisert rehabilitering: 

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

rehabilitering, får tilgang til disse når de trenger dem.  
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Finansieringsordningen 

Finansieringen av Sunnaas sykehus HF består hovedsakelig av to elementer – en basistildeling 

fra Helse Sør-Øst og en aktivitetsbasert del (innsatsstyrt finansiering). Dagens ordning for 
innsatsstyrt finansiering av rehabilitering er lite differensiert. Det er kun to DRG-koder for 
rehabilitering, en for kompleks rehabilitering og en for enkel rehabilitering. Disse to DRG-

kodene reflekterer ikke godt nok, den store variasjonen i kompleksitet og kostnad, til 

behandling av rehabilitering i spesialisthelsetjenesten.  

Ressurs- og kompetansestyring 

Sunnaas sykehus HF jobber kontinuerlig med ressurs- og kompetansestyring for å skape 

økonomisk handlingsrom, overholde lov- og avtaleverk, samt ha en aktivitetsstyrt bemanning i 
tråd med sykehusets krav til kvalitet og pasientsikkerhet - rett person på rett sted. Ressurs- og 
kompetansestyring handler også om at den rette personen gjør de riktige tingene på en effektiv 

måte ved å standardisere, forenkle og ha tilgjengelig verktøy.  

Arbeidsmiljø, sykefravær og HMS-avvik 
Sunnaas sykehus HF er en attraktiv, verdibasert og høyt faglig kompetent arbeidsplass med et 
godt og utviklingsorientert arbeidsmiljø. Sykehuset har fokus på faglig utvikling og pasientens 

beste, og at sykehuset skal fremstå som landets fremste rehabiliteringsinstitusjon. Sunnaas 
sykehus HF har utarbeidet HR-handlingsplan, med utgangspunkt i HR-strategi fra Helse Sør-Øst 

RHF.  

Sykehuset jobber systematisk med helse, miljø og sikkerhet (HMS), herunder årlig 
vedlikeholdsopplæring av ledere og verneombud. Det gjøres kartlegginger av arbeidsmiljøet 

gjennom medarbeiderundersøkelser, medarbeidersamtaler og vernerunder. Sykehuset har et 
godt organisert samarbeid med de tillitsvalgte. Brudd på arbeidsmiljøloven er underlagt 

systematisk rapportering og oppfølging.  

Sunnaas sykehus HF har gjennom mange år 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 har ikke hatt tilsyn fra Arbeidstilsynet i 2018. Det er meldt 14 personskader internt i 
det elektroniske forbedringssystemet TQM. Syv er meldt til NAV og av disse førte tre til fravær. 

De ansatte er nå tilbake i arbeid. Tre er kategorisert som alvorlig. Fire av de fjorten 

personskadene er ikke ferdig saksbehandlet.  

Sunnaas sykehus HF kjøper bedriftshelsetjenester av Telemark sykehus HF. 

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, 
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seksuell orientering, religion og livssyn. Sykehuset arbeider aktivt, målrettet og planmessig for å 
fremme lovenes formål innenfor sykehusets virksomhet. Aktivitetene omfatter blant annet 

rekruttering, lønns- og arbeidsvilkår, karriere, utviklingsmuligheter og beskyttelse mot 
trakassering og gode varslingsrutiner. Sykehuset har i 2018 utarbeidet en rekrutteringspolicy og 
tatt i bruk arbeidspsykologiske tester for å sikre rettferdig rekruttering og at 

rekrutteringsansvarlige rekrutterer på en effektiv, enhetlig og profesjonell måte.  

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 2018 besto foretaksledergruppen av åtte kvinner og fire menn. Blant øvrige ledere er 
fordelingen 79 prosent kvinner og 21 prosent menn. Sykehusets styre har 63 prosent kvinner og 
37 prosent menn. Kjønnsfordelingen i sykehuset som helhet i 2018 var 81 prosent kvinner og 19 
prosent menn. Andelen menn har økt med ett prosentpoeng fra 2017.  

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

Arbeidet med etikk, verdier og holdninger 

Sykehusets 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 sykehuset å legge særlig vekt på følgende verdier: 

x 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. 

x Engasjement - vise en sterk interesse for arbeidsoppgavene, la seg utfordre og forplikte 
gjennom aktiv deltagelse i faglige utfordringer og arbeidsmiljø. 

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

for pasienter, medarbeidere og brukere. 

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.  

Ved sykehuset er det etablert klinisk etikk-komité (KEK) som skal arbeide for å utdype 

forståelsen av etiske dilemmaer i den kliniske hverdag.  

Antikorrupsjonsarbeid  
Det er en prioritert oppgave å sørge for at sykehusets ressurser brukes på en effektiv måte, slik 

at ingen tilegner seg urettmessige goder som kunne ha vært brukt til pasientbehandling.  
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Helse Sør-Øst gruppen følger et antikorrupsjonsprogram for å forebygge og forhindre 
misligheter og korrupsjon. Programmet er bygget etter klassisk modell for forbedring og består 

av å gjennomføre kontroll, kartlegge risiko, utarbeide kontrolltiltak, implementere tiltak og 
overvåke organisasjonen. De anbefalte momentene i antikorrupsjonsprogram følges i all 
hovedsak av Sunnaas sykehus HF. Sykehuset vil, systematisere og dokumentere arbeidet som 

gjennomføres for å forebygge og forhindre misligheter og korrupsjon. 

Retningslinjer for varsling av kritikkverdige forhold er lett tilgjengelige for alle ansatte. 

Sunnaas sykehus HF stiller etiske krav til leverandørene i alle anskaffelser. Etiske retningslinjer 
følger enhver avtale som en del av kontraktsbestemmelsene. I 2019 starter sykehuset arbeidet  

for å følge opp at leverandøren leverer på de krav som stilles i henhold til gjeldende lov, forskrift 

og retningslinjer.  

Ytre miljø  
Sunnaas sykehus HF er miljøsertifisert i henhold til ISO 14001 standarden for miljøledelse. 

Periodisk ekstern revisjon av miljøledelsen i oktober 2018 avdekket null avvik og en høy grad av 
modenhet.  Sykehusets vesentligste miljøaspekter er bruk av energi, transport, og forbruk av 
varer og tjenester.  

 
Foretaksledelsens miljøpolicy har satt redusert utslipp av klimagass som sykehusets 

overordnede miljømål. Arbeidet med omlegging til bioenergi og energisparing har ført til en 
reduksjon av sykehusets klimaregnskap på 46,2 prosent sammenlignet med 2013. 
Klimaregnskapet ble redusert med ca. 11,5 prosent i 2018 sammenlignet med 2017.  

 

Sunnaas sykehus HF har vært faglig ledende i miljøarbeidet innenfor helbredende omgivelser og 

forbruksbasert klimafotavtrykk. Sykehuset har også bidratt med faglige innlegg på konferanser 

og arrangert et seminar om helbredende omgivelser og grønn infrastruktur.  

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 

Sum eiendeler pr 31.12.2018 er 735,4 millioner, mot 704,8 millioner pr 31.12.2017.  

Sum egenkapital pr 31.12.2018 er 434,7 millioner, mot 407,2 millioner pr 31.12.2017. 

Egenkapital andelen pr 31.12.2018 er 59 %, mot 58 % pr. 31.12.2017. 
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Totale driftsinntekter for sykehuset ble 577,2 millioner i 2018, mot 579,6 millioner i 2017. 
Sykehuset hadde som mål å oppnå et resultat for 2018 på 17 millioner. Resultatet ble 27,5 

millioner som gir et positivt budsjettavvik på 10,5 millioner. 

Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter var 9,7 millioner i 2018, mot 22,9 millioner i 

2017. Pr 31.12.2018 var det 177,2 millioner på konsernkonto, en økning på 19,8 millioner fra 
2017. Posten er klassifisert som kortsiktig fordring mot Helse Sør-Øst RHF hvilket påvirker 
endring omløpsmidler og fører til en negativ kontantstrøm på 19,8 millioner. Justert for dette 

ville netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter blitt positive 29,5 millioner. Netto endring 

likvidetsbeholdning ville da blitt 20,5 millioner. 

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. Sykehuset har 177,2 millioner på konsernkonto og vurderer likviditeten 

til å være meget god. 

Sunnaas sykehus HF har pr 31.12.2018 en samlet brutto pensjonsforpliktelse på 1 469,5 
millioner mot 1 396,4 millioner pr 31.12.2017. Netto pensjonsforpliktelse (brutto 

pensjonsforpliktelser minus midler) er på henholdsvis 111,4 millioner og 127 millioner pr 
31.12.2018 og 31.12.2017. Pensjonsforpliktelsene vil påvirke Sunnaas sykehus HF sin framtidige 

likviditet i form av innbetalinger til pensjonsordninger. Pr 31.12.2018 utgjør “ikke resultatførte 
estimat- og planendringer” 232,2 millioner, mot 232,9 millioner pr 31.12.2017. Eventuelle 

framtidige resultatføringer vil redusere egenkapitalen tilsvarende. 

Sunnaas sykehus HF har en trekkramme på 53 millioner pr 31.12.2018.  Trekkrammen er ikke 

benyttet i 2018.  

Sykehuset har ved utgangen av året, ingen engasjement i aksjemarkedet. 

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

forhold. 

Større byggeprosjekter 

Det har ikke vært større byggeprosjekter i 2018.  

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. I 2018 ble reguleringsplanene 

ferdigstilt og vedtatt i kommunestyret. Idéfaserapporten forventes behandlet av Helse Sør-Øst 

RHF i 2019.  
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Takk for innsats og samarbeid 
Styret berømmer ledelse og medarbeidere for god innsats og stort engasjement. Styret 
berømmer også brukerutvalgets representanter for positivt og konstruktivt arbeid i styret 
gjennom 2018. 

Disponering av årsresultatet 
Årsresultatet for Sunnaas sykehus HF ble et positivt resultat på 27,5 millioner.  

Forslag til disponering av årets overskudd: 

Overføringer til annen egenkapital   27,5 millioner 

Sum overføringer     27,5 millioner 

 

Sum eiendeler pr. 31.12.2018 er 735,4 millioner. 

 
 
Nesodden, 27. mars 2019 

 

 
Toril B. Ressem 
Styreleder 

 
Anders Hennum  
Nestleder 

 
Eva Bjørstad 
Styremedlem 
 
 
 

 
Tor Åm 
Styremedlem 

  
Karen Junker 
Styremedlem 
 
 
 

 
Tormod Eid Mediås 
Styremedlem 

 
 Linn Næsland 
 Styremedlem 

 
 Marianne Skjellerud 
 Styremedlem 

   
  

 
 
Einar Magnus Strand  
Adm. dir.  

 
 
 

 

 



Årsregnskap

Resultatregnskap 01.01 - 31.12
Sunnaas sykehus HF
(Alle tall i NOK 1000)

Note 2018 2017

DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER

Basisramme 2 368 943 375 904
Aktivitetsbasert inntekt 2 149 696 141 819
Annen driftsinntekt 2 58 344 61 851
Sum driftsinntekter 576 983 579 574

Kjøp av helsetjenester 3 1 368 1 511
Varekostnad 4 23 892 21 929
Lønn og annen personalkostnad 5 417 889 417 566
Ordinære avskrivninger 9,10 21 976 21 765
Annen driftskostnad 6 85 473 80 681
Sum driftskostnader 550 598 543 453
Driftsresultat 26 385 36 122

FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER

Finansinntekt 7 2 781 2 231
Finanskostnad 7 1 680 1 675
Netto finansposter 1 101 555
ÅRSRESULTAT 27 486 36 677

OVERFØRINGER

Overføringer til/fra annen egenkapital 27 486 36 677
Sum overføringer 27 486 36 677



Årsregnskap

Balanse per 31.12
Sunnaas sykehus HF
(Alle tall i NOK 1000)

Note 2018 2017

EIENDELER

Anleggsmidler
Immatrielle eiendeler
Immaterielle eiendeler 9 18 73
Sum immaterielle eiendeler 18 73

Varige driftsmidler
Tomter, bygninger og annen fast eiendom 10 370 596 386 071
Medisinskteknisk utstyr, Inventar, transportmidler og lignende 10 30 989 30 157
Sum varige driftsmidler 401 585 416 228

Finansielle anleggsmidler
Investeringer i andre aksjer og andeler 11 14 649 13 596
Andre finansielle anleggsmidler 12 1 820 2 065
Pensjonsmidler 16 105 141 87 957
Sum finansielle anleggsmidler 121 611 103 617
Sum anleggsmidler 523 214 519 918

Omløpsmidler
Varer 4 508 553

Fordringer
Fordringer 13 197 691 171 150
Sum fordringer 197 691 171 150

Bankinnskudd, kontanter o.l. 14 13 950 13 207
Sum omløpsmidler 212 149 184 911
SUM EIENDELER 735 363 704 829

EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital
Innskutt egenkapital
Foretakskapital 100 100
Annen innskutt egenkapital 276 650 276 650
Sum innskutt egenkapital 15 276 750 276 750

Opptjent egenkapital
Annen egenkapital 157 941 130 455
Sum opptjent egenkapital 15 157 941 130 455
Sum egenkapital 434 691 407 205



Gjeld   
Avsetning for forpliktelser
Andre avsetninger for forpliktelser 17 13 709 12 664
Sum avsetninger for forpliktelser 13 709 12 664

Annen langsiktig gjeld
Øvrig langsiktig gjeld 12 170 805 173 983
Sum annen langsiktig gjeld 170 805 173 983

Kortsiktig gjeld
Skyldige offentlige avgifter 27 002 24 249
Annen kortsiktig gjeld 18 89 155 86 727
Sum kortsiktig gjeld 116 157 110 976
Sum gjeld 300 671 297 623
SUM EGENKAPITAL OG GJELD 735 362 704 829

Nesodden, 27. mars 2019 

 

 

 

 
Toril B. Ressem 
Styreleder 

 
Anders Hennum  
Nestleder 

 
Eva Bjørstad 
Styremedlem 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tor Åm 
Styremedlem 

  
Karen Junker 
Styremedlem 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tormod Eid Mediås 
Styremedlem 

 
 Linn Næsland 
 Styremedlem 

 
 Marianne Skjellerud 
 Styremedlem 

   
  

 
 
 
 

 
Einar Magnus Strand  
Adm. dir.  
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Kontantstrømoppstilling
Sunnaas sykehus HF
(Alle tall i NOK 1000)

2018 2017

KONTANTSTRØMMER FRA OPERASJONELLE AKTIVITETER:

Årsresultat 27 486 36 677
Ordinære avskrivninger 21 976 21 765
Endring i omløpsmidler * -26 496 -60 302
Endring i kortsiktig gjeld 5 181 3 999
Forskjell mellom kostnadsført pensjon og inn-/utbetalinger i -17 185 21 940
Inntektsført investeringstilskudd -1 306 -1 181
Netto kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter 9 656 22 898

KONTANTSTRØMMER FRA INVESTERINGSAKTIVITETER:

Utbetalinger ved kjøp av driftsmidler -7 279 -14 019
Utbetalinger ved kjøp av andre finansielle eiendeler -1 053 -1 559
Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter -8 332 -15 577

KONTANTSTRØMMER FRA FINANSIERINGSAKTIVITETER:

Innbetalinger ved opptak av ny langsiktig gjeld 8 400 0
Utbetalinger ved nedbetaling av langsiktig gjeld -11 578 -7 047
Langsiktige utlån IKT 245 -303
Innbetaling av investeringstilskudd 1 440 0
Endring øvrige langsiktige forpliktelser 911 191
Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter -582 -7 159

Netto endring i likviditetsbeholdning 742 162
Likviditetsbeholdning pr 01.01. 13 208 13 045
Beholdning av bankinnskudd, kontanter og lignende pr 31.12 13 950 13 207

Ubenyttet trekkramme 31.12 53 000 45 000

Likviditetsreserve 31.12 66 950 58 207

Innvilget trekkramme 31.12. 53 000 45 000

Bankinnskudd, kontanter o.l. 13 950 13 207

* Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter var 9,7 millioner i 2018 mot 22,9 millioner i 2017. Pr. 31.12.2018 var det 177,2
millioner på konsernkonto, en økning på 19,8 millioner fra 2017. Posten er klassifisert som kortsiktig fordring mot Helse Sør-Øst RHF,
hvilket påvirker endring omløpsmidler og fører til en negativ kontantstrøm på 19,8 millioner. Justert for dette ville netto kontantstrøm
fra operasjonelle aktiviteter blitt positive 29,5 millioner. Netto endring likviditetsbeholdning ville da blitt 20,5 millioner.



Årsregnskap 

Regnskapsprinsipper 
 
Sunnaas sykehus HF 
 
 
Generelt om regnskapet 
 
Årsregnskapet er avlagt i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk. 
 
Sunnaas sykehus HF ble stiftet i forbindelse med at staten overtok ansvaret for spesialisthelsetjenesten fra 
fylkeskommunene. 1.1.2002 overførte staten formuesposisjonene knyttet til spesialisthelsetjenesten i 
daværende Helse Sør RHF og Helse Øst RHF. Virksomheten fra tidligere Sunnaas sykehus ble samme dag 
overført til Sunnaas sykehus HF. 
Sunnaas sykehus HF reguleres av lov om helseforetak av 17.08.01. 
 
Det følger av Helseforetakslovens § 31- 33 at det er restriksjoner med hensyn til foretakets muligheter til å 
avhende faste eiendommer, avhende sykehusvirksomhet samt mulighet for opptak av lån, garantier og 
pantstillelser. 
 
Generelt om inntektsførings– og kostnadsføringsprinsipper 
 
Inntektsførings- og kostnadsføringsprinsippene bygger på de grunnleggende regnskapsprinsippene om 
transaksjon, opptjening, sammenstilling og forsiktighet. I den grad regnskapet inneholder usikre poster bygger 
disse på beste estimat, basert på tilgjengelig informasjon på balansedagen. 
 
Prinsipper for inntektsføring 
 
Driftsinntektene til helseforetakene kan deles i tre: Fast grunnfinansiering (basis) fra eier, aktivitetsbaserte 
inntekter og andre driftsinntekter. Inntekter fra Helse- og omsorgsdepartementet som går via det regionale 
helseforetaket er bruttoført i Helse Sør-Øst RHF. 
 
Grunnfinansiering 
 
Grunnfinansieringen består av basisramme drift og avskrivningstilskudd. Grunnfinansieringen tildeles 
foretakene fra Helse Sør-Øst RHF som fast bevilgning til drift av foretaket. Grunnfinansieringen inntektsføres i 
den perioden midlene tildeles. 
 
Aktivitetsbaserte inntekter 
 
Aktivitetsbaserte inntekter består av innsatsstyrt finansiering (ISF), refusjoner fra HELFO og egenandeler, 
gjestepasientinntekter samt inntekter fra selvbetalende pasienter. Oppførte ISF-inntekter er basert på koding i 
melding til Norsk Pasient Register (NPR). Gjestepasientoppgjør føres brutto, dvs. kostnadsføring for kjøp av 
helsetjenester med tilhørende ISF-refusjon innen somatisk virksomhet, og inntektsføring for salg av 
helsetjenester.  ISF inntektsføres i den perioden aktiviteten er utført. 
 
Andre inntekter 
 
Andre inntekter tilknyttet kjernevirksomheten er leieinntekter fra utleie av ledige lokaler og utleie av personell. 
Andre inntekter inntektsføres i den perioden varen/tjenesten er levert. 
 
I tillegg gis det driftstilskudd som øremerket tilskudd. Øremerkede tilskudd inntektsføres når aktivitetene 
gjennomføres og i takt med kostnadene som er knyttet til gjennomføringen av de aktiviteter som tilskuddet er 
knyttet til. Disse tilskuddene kan overføres til fremtidige år. 
 
 
 



 
Prinsipper for kostnadsføring 
 
Utgifter sammenstilles med og kostnadsføres samtidig med de inntekter utgiftene kan henføres til. Utgifter 
som ikke kan henføres direkte til inntekter, kostnadsføres når de påløper. 
 
Klassifisering og vurdering av balanseposter 
 
Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år. Første års avdrag på 
langsiktig gjeld vises sammen med øvrig langsiktig gjeld. Langsiktig gjeld balanseføres til gjenværende saldo 
pr 31.12. 
 
Varige driftsmidler 
 
Varige driftsmidler balanseføres til anskaffelseskost og avskrives over driftsmidlets forventede levetid. 
Generelt anses et driftsmiddel som varig dersom det har en økonomisk levetid på over tre år samt en kostpris 
på over kr. 100.000,-. Driftsmidler avskrives fra det tidspunkt de tas i bruk eller er ferdigstilt. Varige driftsmidler 
utrangeres dersom de ikke lenger vil være i bruk. Renter som knytter seg til anlegg under oppføring blir 
aktivert som en del av kostprisen. 
 
Tomter avskrives ikke da disse anses å ha ubegrenset økonomisk levetid. 
 
Utgifter forbundet med normalt vedlikehold og reparasjoner blir løpende kostnadsført. Utgifter ved større 
utskiftninger og fornyelser som øker driftsmidlenes verdi og funksjonalitet utover opprinnelig standard, 
balanseføres. Restverdi på driftsmidler som erstattes, blir utgiftsført.  
 
Usikre forpliktelser 
 
Dersom det etter selskapets oppfatning er sannsynlig at en usikker forpliktelse vil komme til oppgjør, og 
verdien av oppgjøret kan estimeres pålitelig, kostnadsføres forpliktelsen i resultatregnskapet og tas inn som 
en avsetning for forpliktelser i balansen. 
 
 
Egenkapitalinnskudd KLP og PKH 
 
Egenkapitalinnskudd i KLP og PKH er verdsatt til kostpris. 
 
Pensjoner 
 
Regnskapsføring av pensjonskostnader skjer i samsvar med Norsk Regnskapsstandard, NRS 6 
Pensjonskostnader.  Selskapets pensjonsforpliktelser, både sikret og usikret, beregnes som den 
neddiskonterte verdi av de fremtidige pensjonsytelser som anses påløpt på balansedagen. Det forutsettes at 
arbeidstakerne opparbeider sine pensjonsrettigheter lineært over den yrkesaktive perioden.  
Pensjonsmidlene i balansen er vurdert til virkelig verdi og fratrukket i netto pensjonsforpliktelse. Eventuell 
overfinansiering balanseføres i den grad overfinansieringen kan utnyttes eller tilbakebetales. Den enkelte 
pensjonsordning vurderes for seg, men verdi av overfinansiering i en ordning og underfinansiering i andre 
ordninger nettoføres i balansen såfremt pensjonsmidlene kan overføres mellom ordningene. Netto 
pensjonsmidler presenteres som andre langsiktige fordringer, mens netto pensjonsforpliktelser presenteres 
som avsetning for forpliktelser.  
 
Endringer i forpliktelsen som skyldes planendringer resultatføres i den perioden planendringen skjer. 
Endringer i forpliktelsen og pensjonsmidlene som skyldes endringer i beregningsforutsetningene 
(estimatendringer), fordeles over antatt gjennomsnittlig gjenværende opptjeningstid for den del av avvikene 
som overstiger 10% av det største av brutto pensjonsforpliktelser eller pensjonsmidler. 
 
Periodens netto pensjonskostnad er inkludert i lønn og sosiale kostnader, og består av periodens 
pensjonsopptjening, rentekostnad på den beregnede pensjonsforpliktelsen, forventet avkastning av 
pensjonsmidlene, resultatført virkning av endringer i estimater og pensjonsplaner, resultatført virkning av avvik 
mellom faktisk og forventet avkastning, samt arbeidsgiveravgift. 



 
Arbeidstakers andel av pensjonspremien er kommet til fradrag i lønnskostnaden. 
 
 
Fordringer 
 
Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til tap. 
Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene.  
 
Varebeholdninger 
 
Lager av innkjøpte varer er verdsatt til gjennomsnittlig anskaffelseskost. 
 
Valuta 
 
Anskaffelser i utenlandsk valuta er vurdert til kursen ved anskaffelsestidspunktet. 
 
Kontantstrømoppstilling 
 
Kontantstrømoppstillingen er utarbeidet etter direkte metode. Innskudd på konsernkontoordningen 
klassifiseres som kortsiktig fordring og presenteres som en del av endring omløpsmidler i 
kontantstrømoppstillingen. Likviditetsbeholdningen består av bundne midler og kontanter utenfor 
konsernkontoordningen. 
 
Konsernkontoordning 
 
Innskudd eller trekk på konsernkontoen klassifiseres som henholdsvis kortsiktig fordring eller kortsiktig gjeld 
mot Helse Sør-Øst RHF i det enkelte helseforetak. Renteinntekter-/kostnader er behandlet som 
konserninterne renter i helseforetaket. 
                                                                                                                                                                                                          
Skatt  
 
Foretakets virksomhet, sykehusdrift er ikke skattepliktig.  
 
Nøytral merverdiavgift 
 
Gjennom Stortingets behandling av Prop. 1 S (2016-2017) for Helse- og omsorgsdepartementet ble det fra 
1.januar 2017 innført en ordning med nøytral merverdiavgift for helseforetakene. Ordningen innebærer at 
helseforetakene får kompensert merverdiavgiftsutgifter på en rekke varer og tjenester som inngår i driften av 
virksomheten.  
 
 



Årsregnskap

Note 1 - Virksomhetsområder
Sunnaas sykehus HF
(Alle tall i NOK 1000)

2018 2017

Driftsinntekter pr virksomhetsområde
Somatiske tjenester 576 983 579 574
Driftsinntekter pr virksomhetsområde 576 983 579 574

Driftskostnader pr virksomhetsområde
Somatiske tjenester -550 598 -543 453
Driftskostnader pr virksomhetsområde -550 598 -543 453

Driftsinntekter fordelt på geografi
Pasienter hjemmehørende i Helse Sør-Øst RHF sitt opptaksomr 551 987 553 847
Pasienter hjemmehørende i resten av landet 23 777 25 087
Pasienter hjemmehørende i utlandet 1 219 641
Driftsinntekter fordelt på geografi 576 983 579 574



Årsregnskap

Note 2 - Inntekter
Sunnaas sykehus HF
(Alle tall i NOK 1000)

2018 2017

DRIFTSINNTEKTER
Basisramme
Basisramme 368 943 375 904
Basisramme 368 943 375 904

Aktivitetsbasert inntekt
Behandling av egne pasienter i egen region 1) 124 234 116 209
Behandling av andre pasienter i egen region 2) 23 777 25 087
Poliklinikk, laboratorie og radiologi 948 928
Andre aktivitetsbaserte inntekter 737 -404
Aktivitetsbasert inntekt 149 696 141 819

Annen driftsinntekt
Øremerket tilskudd til "Raskere tilbake" 10 348 12 359
Øremerkede tilskudd til andre formål 33 112 31 106
Inntektsføring av investeringstilskudd 3) 1 306 1 181
Andre driftsinntekter 13 578 17 206
Annen driftsinntekt 58 344 61 851

Sum driftsinntekter 576 983 579 574

1) Innsatasstyrt finansiering (ISF) for diagnostikk og behandling i egen helseregion av pasienter
    innenfor Helse Sør-Øst RHF sitt "sørge for"-ansvar 
2) Inntekter for diagnostikk og behandling av pasienter tilhørende andre regionale helseforetak (gjestepasienter)
3) Inntektsføring av del av balanseført investeringstilskudd

Aktivitetstall

Aktivitetstall somatikk
Antall ISF-poeng iht. "sørge for" ansvaret 5 654 5 436
Antall ISF-poeng iht. eieransvaret 6 355 6 179
Antall inntektsgivende polikliniske konsultasjoner 5 182 3 692

Aktiviteten innen somatikk er delvis finansiert med basisbevilgning og delvis med inntekter koblet til
behandlingsaktivitet. Ved sammenligning av foretakenes inntekter over tid må det hensyntas at 
andelen av inntektene som er koblet til behandlingsaktivitet og basisramme kan variere.

Diagnoserelaterte grupper (DRG-systemet) klassifiserer sykehusopphold i grupper som er medisinsk og ressursmessig tilnærmet homogene.
Inntektene i DRG-systemet omregnes i ISF-poeng i henhold til ISF-regelverket. 
For 2018 er verdien for et ISF-poeng satt til 50 % av full ISF-pris, det vil si kr 21.714.

Aktivitetstallene inkluderer aktivitet fra "Raskere tilbake" som ble inkludert i ISF-regelverket  fra 2018.



Årsregnskap

Note 3 - Kjøp av helsetjenester
Sunnaas sykehus HF
(Alle tall i NOK 1000)

2018 2017

KJØP AV HELSETJENESTER
Kjøp av offentlige helsetjenester somatikk eksternt 0 9
Kjøp av offentlige helsetjenester somatikk internt i foretaksgruppen 1 016 1 421
Sum gjestepasientkostnader 1 016 1 430
Andre kjøp av helsetjenester 352 80
Sum kjøp av andre helsetjenester 352 80
Sum kjøp av helsetjenester 1 368 1 510



Årsregnskap

Note 4 - Varer
Sunnaas sykehus HF
(Alle tall i NOK 1000)

2018 2017

VAREBEHOLDNING
Annet medisinsk forbruksmateriell (eget bruk) 508 475
Andre varebeholdninger (eget bruk) 0 78
Sum lager til eget bruk 508 553
Sum varebeholdning 508 553

Anskaffelseskost 508 553
Bokført verdi 31.12 508 553

VAREKOSTNAD
Legemidler 2 569 1 953
Medisinske forbruksvarer 3 217 2 631
Andre varekostnader til eget forbruk 17 838 17 345
Innkjøpte varer for videresalg 268 0
Sum varekostnad 23 892 21 929
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Note 5 - Lønnskostn., antall ansatte, godtgjørelser mm.
Sunnaas sykehus HF
(Alle tall i NOK 1000)

2018 2017

LØNNSKOSTNADER
Lønnskostnader 322 751 303 187
Arbeidsgiveravgift 44 639 43 642
Pensjonskostnader inkl arbeidsgiveravgift 45 430 65 954
Andre ytelser 5 069 4 782
Sum lønn og andre personalkostnader 417 889 417 566

Gjennomsnittlig antall ansatte 764 764

Gjennomsnittlig antall årsverk 567 561

(Tall i kroner)
Lønn til ledende ansatte

Andre Tjeneste- Ansettelses-
Navn Tittel Lønn Pensjon Godtgjørelser Sum periode periode
Einar Magnus Strand Admin. direktør 1 588 623 258 850 4 392 1 851 865 2018 2018
Marianne Jørstad HR-direktør 918 456 232 859 4 392 1 155 707 2018 2018
Hilde Westlie Økonomidirektør 1 194 145 287 751 4 392 1 486 289 2018 2018
Kirsten Sæther Avd.leder Samhandling 918 456 186 771 4 392 1 109 619 2018 2018
Kirsti Bjune Fagdirektør 1 487 106 271 538 9 392 1 768 036 2018 2018
Kathi Sørvig Klinikksjef 1 293 694 235 786 4 392 1 533 872 2018 2018
Johan K. Stanghelle 1)* Forskningsdirektør 860 410 0 4 392 864 802 Jan-aug 2018 2018
Inger Nitteberg Avd.leder Serviceavdeling 929 981 134 618 4 392 1 068 991 2018 2018
Frank Becker Klinikkoverlege 1 182 377 185 681 4 392 1 372 450 2018 2018
Kim Hannisdal Kommunikasjonsdirektør 830 045 205 195 2 928 1 038 168 Jan-aug 2018 Jan-aug 2018
Sveinung Tornås Innovasjonssjef 1 179 412 187 598 6 336 1 373 346 2018 2018
Trude Gjeldvik Foretaksjurist / prosjektleder bygg 1 024 197 240 660 4 392 1 269 248 2018 2018
Anne Daae Sæle Konst. kommunikasjonsdirektør 813 242 100 661 4 392 918 295 Aug-des 2018 2018
Vegard Strøm Forskningssjef 868 916 205 806 0 1 074 723 Aug-des 2018 2018

15 089 061 2 733 775 62 576 17 885 411

Tillegsopplysninger pensjonsavtale ledende ansatte
Sunnaas sykehus HF

1)* 60 % stilling

Det er ikke gitt lån/sikkerhetsstillelse til adm.dir/styreleder eller andre nærstående parter

Godtgjørelse til styrets medlemmer                                                    
Annen Tjeneste-

Navn Tittel Styrehonorar Lønn godtgjørelse Sum periode
Toril Bariusdotter Ressem Styreleder 177 588 0 0 177 588 2018
Siri Vedeld Hammer Medlem 37 300 0 0 37 300 Jan-feb 2018
Tor Åm Medlem 88 775 0 0 88 775 2018
Anders Hennum Medlem 115 200 0 0 115 200 2018
Karen Junker Medlem 88 775 0 0 88 775 2018
Eva Bjørstad Medlem 0 0 0 0 Jun-des 2018
Aud Kristin Overen Medlem 88 775 486 163 0 574 938 2018
Helene Høye Varamedlem 4 700 812 739 0 817 439 2018
Tor Haugstad Medlem 88 775 1 222 708 0 1 311 483 2018
Linn Næsland Medlem 88 775 537 269 4 392 630 436 2018

778 663 3 058 879 4 392 3 841 933

(Tall i kroner)
Revisjonshonorar fordeler seg på følgende tjenestekategorier:
Lovpålagt revisjon 71 043 50 000
Utvidet revisjon
Andre attestasjonstjenester 12 500 42 950
Skatte-og avgiftsrådgivning
Andre tjenester utenfor revisjon 15 000 15 000
Sum godtgjørelse til revisor 98 543 107 950
Honorar til revisor i henhold til inngåtte avtale 85 000 50 000

Spesifikasjon av andre tjenester utenfor revisjon
Tilstedeværelse på styremøte 15 000 15 000
Spesifikasjon av andre tjenester utenfor revisjon 15 000 15 000

_________ ______________
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Note 5b Erklæring om fastsettelse av lønn og godtgjørelse   
      
Erklæringen behandles i foretaksmøtene som en integrert del av årsregnskapet.  

      

Lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte i 2018      

Erklæring om fastsettelse av lønn og godtgjørelse til ledende ansatte ved Sunnaas sykehus HF 

Sunnaas sykehus HF definerer personer som inngår i administrerende direktørs ledergruppe som ledende ansatte. Det innebærer 
følgende stillinger i 2018: Administrerende direktør, fagdirektør, økonomidirektør, forskningsdirektør, klinikksjef, avdelingsleder 
Samhandling, avdelingsleder for Serviceavdeling, kommunikasjonsdirektør, HR-direktør, innovasjonssjef, klinikkoverlege og foretaksjurist.  

Sunnaas sykehus HF følger de nye "Retningslinjer for lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte i foretak og selskaper med statlig 
eierandel", fastsatt med virkning fra 13. februar 2015, hvor hovedprinsippet er at lederlønningene i selskaper med helt eller delvis statlig 
eierskap skal være konkurransedyktige, men ikke lønnsledende sammenlignet med tilsvarende selskaper. Selskapene skal bidra til 
moderasjon i lederlønningene. 

 

Redegjørelse for lederlønnspolitikken i 2018 

 

Sunnaas sykehus styre vedtok i sak 64/10 - Retningslinjer for statlig eierskap – holdninger til lønn. Vedtektenes § 16a ble vedtatt endret 
for Helse Sør-Øst RHF 31. januar 2012, jf. aksjelovens § 6-16a med virkning for regnskapsåret 2011. Lønn og godtgjørelse til adm. 
direktør behandles og fastsettes av Sunnaas sykehus styre. Lønn og godtgjørelse for øvrige ledende ansatte fastsettes administrativt.  

Lønn for ledende ansatte er i hovedsak fast lønn, men det er også rom for at adm. direktør inngår avtaler om opptjening av permisjon, 
bistillinger ved universitet eller helseforetak og kostnader til pendling. Sunnaas sykehus HF har i 2018 hatt som målsetting å tilby ledende 
ansatte konkurranse-dyktige arbeidsvilkår. Lederlønnspolitikken i det foregående regnskapsår har i hovedsak bygget på de samme 
prinsipper som beskrevet i punktene ovenfor.  

Lønn og godtgjørelse til administrerende direktør er behandlet og fastsatt av styret i styresak 5218. Lønn og godtgjørelse til øvrige 
ledende ansatte er fastsatt administrativt. 

Lønningene til ledergruppens medlemmer ble i 2018 justert med 3,79 prosent, med en variasjon blant lederne fra 2,8 til 5,85 prosent. 

I tillegg til lønn har alle medlemmene i ledergruppen fri mobiltelefon og internett. Administrerende direktør og kommunikasjonsdirektør har 
også avisabonnement i tillegg til lønn. Lønnsjusteringer gjennomføres etter øvrige lønnsforhandlinger i foretaket, men er gjort gjeldende 
fra 1. januar for administrerende direktør og klinikkoverlege, og for ledende ansatte fra 1. mai 2018.  

Sunnaas sykehus HF har i foregående år hatt som målsetting å tilby ledende ansatte konkurransedyktige arbeidsvilkår, men samtidig 
bidra til moderasjon i lederlønningene. 

I hht. til gjeldende prinsipper for sluttvederlag, har adm.dir. en avtale om 12 måneders etterlønn fra fratredelsesdato dersom direktør 
velger å si opp sin stilling etter anmodning fra styret og det ikke foreligger saklig grunn til oppsigelse eller avskjed. Evt. lønn i 
oppsigelsestiden/ lønn i ny stilling kommer til fratrekk.           

Det er ikke inngått særskilte sluttavtaler med ledende ansatte. 

 



Årsregnskap

Note 6 - Andre driftskostnader
Sunnaas sykehus HF
(Alle tall i NOK 1000)

2018 2017

Transport av pasienter 449 1 954
Bygninger og kontorlokaler inkl energi og forsikring 18 171 15 852
Kjøp og leie av medisinskteknisk utstyr, IKT, inventar mv. 4 704 3 623
Konsulenttjenester 7 411 6 291
Annen ekstern tjeneste 32 553 31 244
Reparasjon vedlikehold og service 9 252 9 158
Kontor og kommunikasjonskostnader 5 391 4 831
Kostnader forbundet med transportmidler 131 118
Reisekostnader 4 367 3 866
Forsikringskostnader 260 271
Pasientskadeerstatning 82 0
Øvrige driftskostnader 2 703 3 472
Andre driftskostnader 85 473 80 681



Årsregnskap

Note 7 - Finansinntekter- og kostnader
Sunnaas sykehus HF
(Alle tall i NOK 1000)

2018 2017

Finansinntekter
Resultatandel FKV og TS
Konserninterne renteinntekter 2 573 2 230
Andre renteinntekter 185 -1
Andre finansinntekter 24 2
Finansinntekter 2 781 2 231

Finanskostnader
Resultatandel FKV og TS
Konserninterne rentekostnader 1 660 1 659
Andre rentekostnader 1 3
Andre finanskostnader 19 14
Finanskostnader 1 680 1 675



Årsregnskap

Note 8 - Forskning og utvikling
Sunnaas sykehus HF
(Alle tall i NOK 1000)

2 018 2017

Øremerket tilskudd fra eier til forskning 3 461 2 042
Andre inntekter  til forskning 1 631 3 194
Basisramme til  forskning 24 092 24 596
Sum inntekter  til forskning 29 184 29 832
Øremerkede tilskudd fra eier til utvikling 0 10

Andre inntekter  til utvikling 3 232 607

Basisramme til utvikling 8 727 9 942

Sum inntekter til utvikling 11 959 10 549
Sum inntekter til forskning og utvikling 41 144 40 380

Kostnader til forskning :
- somatikk 29 184 29 832
Sum kostnader til forskning 29 184 29 832
Kostnader til utvikling :
- somatikk 11 959 10 559
Sum kostnader til utvikling 11 959 10 559
Sumkostnader Forskning og utvikling 41 144 40 391

Ant avlagte doktorgrader 4 4
Ant publiserte artikler 63 50
Ant årsverk forskning 20,78 22,1
Ant årsverk utvikling 12,65 10,1



Årsregnskap

Note 9 - Immaterielle driftsmidler
Sunnaas sykehus HF
(Alle tall i NOK 1000)

Sum
Forskning og EDB Anlegg under Immatrielle

2018 utvikling programvare utførelse eiendeler

Anskaffelseskost 1.1 0 274 0 274
Åpningsbalanse 0 274 0 274
Anskaffelseskost 31.12.18 0 274 0 274
Akkumulerte avskrivninger 1.1 0 -201 0 -201
Årets avskrivning 0 -55 0 -55
Akkumulerte avskrivninger 31.12.18 0 -256 0 -256
Bokført verdi 31.12.18 0 18 0 18



Årsregnskap

Note 10 - Varige driftsmidler
Sunnaas sykehus HF
(Alle tall i NOK 1000)

Tomter og Anlegg under Medisinsk- Transportmidl. Sum varige
2018 boliger Bygninger utførelse teknisk utstyr og annet driftsmidler

Anskaffelseskost 1.1 14 686 664 312 0 25 404 67 222 771 624
Åpningsbalanse 14 686 664 312 0 25 404 67 222 771 624
Tilgang ekstern 0 2 117 0 2 512 2 650 7 279
Anskaffelseskost 31.12.18 14 686 666 430 0 27 916 69 871 778 902
Akkumulerte avskrivninger 1.1 0 -292 928 0 -20 090 -42 378 -355 396
Årets avskrivning 0 -17 591 0 -1 003 -3 327 -21 921
Akkumulerte avskrivninger 31.12.18 0 -310 519 0 -21 093 -45 705 -377 317
Bokført verdi 31.12.18 14 686 355 910 0 6 823 24 166 401 585



Årsregnskap

Note 11 - Eierandel i datter- og tilkn. foretak
Sunnaas sykehus HF
(Alle tall i NOK 1000)

Disposisjonsretten til medlemsinnskudd KLP er begrenset. Verdien av tilskuddet vil først kunne bli utbetalt dersom
foretaket går ut av KLP (slik KLP er organisert p.t.). Ved en eventuell omdanning eller annen omorganisering av KLP
antas det at medlemmene får tildelt aksjer.

2018 2017

Investeringer i andre aksjer og andeler
Egenkapitalinnskudd i pensjonskasser/KLP 14 649 13 596
Sum investeringer i andre aksjer og andeler 14 649 13 596



Årsregnskap

Note 12 - Finansielle anleggsmidler og gjeld
Sunnaas sykehus HF
(Alle tall i NOK 1000)

2018 2017

Finansielle anleggsmidler
Lån til foretak i samme foretaksgruppe 1 820 2 065
Sum finansielle anleggsmidler 1 820 2 065

Langsiktig gjeld
Langsiktig gjeld til foretak i samme gruppe 170 805 173 983
Sum langsiktig gjeld 170 805 173 983



Årsregnskap

Note 13 - Kundefordringer og andre fordringer
Sunnaas sykehus HF
(Alle tall i NOK 1000)

2018 2017

Fordringer
Kundefordringer 6 015 5 468
Fordringer på foretak i foretaksgruppen Helse Sør-Øst 187 500 160 694
Opptjente inntekter (inkl pasienter under behandl.) 2 217 2 733
Øvrige kortsiktige fordringer 1 959 2 255
Fordringer 197 691 171 150

Avsetning for tap på fordringer 31.12
Avsetning for tap på kundefordringer 1.1. 0 -496
Årets endring i avsetning til tap på krav 0 496
Avsetning for tap på fordringer 31.12 0 0

Kundefordringer pålydende 31.12
Ikke forfalte fordringer 4 997 5 120
Forfalte fordringer 1-30 dager 563 1
Forfalte fordringer 30-60 dager 43 24
Forfalte fordringer 60-90 dager 195 11
Forfalte fordringer over 90 dager 216 314
Kundefordringer pålydende 31.12 6 015 5 469



Årsregnskap

Note 14 - Kontanter og bankinnskudd
Sunnaas sykehus HF
(Alle tall i NOK 1000)

2018 2017

Innestående skattetrekksmidler 13 940 13 195

Sum bundne bankinnskudd 13 940 13 195

Bankinnskudd og kontanter som ikke er bundet 9 12
Sum bankinnskudd og kontanter 13 950 13 207

Sunnaas sykehus HF har en kredittramme på 53 mill. kroner tilknyttet konsernkontoordningen.
Av trekkrammen er det benyttet 0 mill. kroner.

Trekk på konsernkontoordning er klassifisert som kortsiktig gjeld i Helse Sør-Øst RHF og i foretaksgruppen.



Årsregnskap

Note 15 - Egenkapital
Sunnaas sykehus HF
(Alle tall i NOK 1000)

Annen
Foretaks- innskutt Annen Total

kapital egenkapital egenkapital Egenkapital

EGENKAPITAL 31.12.18
Inngående balanse 1.1 100 276 650 130 455 407 205
Årets resultat 0 0 27 486 27 486
Egenkapital 31.12.18              100 276 650 157 941 434 691



Årsregnskap

Note 16 - Pensjoner
Sunnaas sykehus HF
(Alle tall i NOK 1000)

2018 2017

Pensjonsforpliktelse
Brutto påløpte pensjonsforpliktelse 1 469 540 1 396 363
Pensjonsmidler -1 358 164 -1 269 319
Netto pensjonsforpliktelse 111 375 127 045
Arbeidsgiveravgift på netto pensjonsforpliktelse 15 704 17 913
Ikke resultatført tap/(gev) av estimat- og planavvik inkl ag -232 221 -232 915
Netto balanseførte forpliktelse inkl arbeidsgiveravgift -105 142 -87 957

Herav balanseført netto pensjonsforpliktelser inkl aga
Herav balanseført netto pensjonsmidler inkl aga 105 142 87 957

Spesifikasjon av pensjonskostnad
Nåverdi av opptjente pensjonsrettigheter i året 49 342 50 249
Rentekostnad på pensjonsforpliktelsen 34 313 35 341
Årets brutto pensjonskostnad 83 655 85 590
Forventet avkastning på pensjonsmidler -54 527 -43 370

Administrasjonskostnad 4 781 5 284

Netto pensjonskostnad inkl adm.kost 33 910 47 504
Aga netto pensjonskostnad inkl adm kost 8 725 5 858
Resultatført aktuarielt tap/(gevinst) 6 148 10 898
Resultatført aga av aktuarielt tap/(gevinst) -3 585 1 368
Resultatført planendring 232 326
Årets netto pensjonskostnad 45 430 65 954

Pensjosnmidler - premiefond
Brutto pensjonsmidler inkluderer premiefond med følgende beløp og bevegelser i løpet av regnskapsåret: 

Premiefond 01.01. 37 638 57 106

Tilførte premiefond 13 594 10 191

Uttak fra premiefond -26 158 -29 659

Saldo per 31.12. 25 074 37 638

Økonomiske forutsetninger
Diskonteringsrente 2,6 2,4
Forventet avkastning på pensjonsmidler 4,3 4,1
Årlig lønnsregulering 2,75 2,5
Årets pensjonsregulering 1,75 1,48
Regulering av folketrygdens grunnbeløp 2,5 2,25

Pensjonskostnaden for 2018 er basert på forutsetninger i veiledning om pensjonsforpliktelser utarbeidet av Norsk regnskapsstiftelse.
Det er utarbeidet et beste estimat for pensjonsforpliktelser pr. 31.12.2018 basert på de økonomiske forutsetningene som er 
angitt for 2018. Basert på avkastningen i pensjonskassene for 2018 er det også vist et beste estimat for
pensjonsmidlene pr. 31.12.2018. Pensjonsordningen tilfredsstiller kravene i Lov om offentlig tjenestepensjon.

Demografiske forutsetninger
Med hensyn på dødelighet og uførhet mv. er det i beregningene benyttet forutsetninger som i pensjonskassens
forsikringstekniske beregningsgrunnlag.

2018 2017
Anvendt dødlighetstabell K2013BE K2013BE

Forventet uttakshyppighet AFP 15-46% 15-46%

Frivillig avgang for sykepleiere (i %)
Alder i år <20 20-25 26-30 31-40 41-49 50-55 >55

Sykepleiere 25 15 10 6 4 3 0

Frivillig avgang for sykehusleger og fellesordning (i %)
Alder i år <24 24-29 30-39 40-49 50-55 >55

Sykehusleger og fellesordning 25 15 7,5 5 3 0

Sunnaas sykehus HF har pensjonsordninger som omfatter i alt 3365 personer, hvorav  er 605 yrkesaktive, 
2034 er oppsatte og 726 er pensjonister. Ordningene gir rett til definerte fremtidige ytelser etter sluttlønnprinsippet. Disse er
i hovedsak avhengige av antall opptjeningsår, stillingsfaktor og lønnsnivå ved nådd pensjonsalder. Pensjonsytelsene samordnes
med folketrygdens ytelser. Foretakets pensjonsansvar i forhold til den ordinære tariffestede tjenestepensjonsordningen er dekket 
gjennom pensjonsordningene Felles kommunal pensjonsordning, pensjonsordningen for sykehusleger og pensjonsordningen for 
sykepleiere i Kommunal Landspensjonskasse.
I tillegg til den ordinære tjenestepensjonsordningen kommer ytelser i form av Avtalefestet pensjon (AFP) til aldersgruppen 62 til og med 66 år.
AFP etter 65 år er dekket med tilskudd og utjevnet på risikofellesskapet i den enkelte "multiemployer plan". AFP før 65 år er dekket på ”Pay-as-you-go” basis, 
og dekkes direkte for egen regning.



Årsregnskap

Note 17 - Andre avsetninger for forpliktelser
Sunnaas sykehus HF
(Alle tall i NOK 1000)

2018 2017

Tariffestet utdanningspermisjon 6 764 5 853
Investeringstilskudd 6 945 6 811
Sum avsetning for forpliktelser 13 709 12 664

Avsetning for overlegepermisjoner omfatter overlege- og psykologspesialistårsverk.
Enkelte funksjoner er unntatt ordningen. Dette er ledere, personer som rapporterer direkte til direktør,
funksjoner med virksomhetssomfattende oppgaver og klinikkoverlege. Ovennevnte er spesifisert i overenskomstene.
Uttakstilbøyeligheten er satt til  89% for overlegestillingene og 99% for psykologspesialister.

Overleger i Sunnaas sykehus HF har avtalefestet rett til fire måneders studiepermisjon hvert 5. år. Avsetning for overlegepermisjoner 
omfatter ca. 26,7 årsverk.
Psykologspesialister fikk fra 1.5.2014 rett til 2 måneders avtalefestet permisjon hvert 5. år. Avsetningen omfatter ca. 16,4 årsverk.
Under permisjonen mottar overlegene og psykologspesialistene lønn.  Lønnen kostnadsføres og avsettes som en langsiktig 
forpliktelse etter hvert som retten opparbeides.  Uttakstilbøyeligheten kan variere mellom foretak i Helse Sør-Øst og internt mellom de 

_________enkelte avdelinger i foretakene. ______________



Årsregnskap

Note 18 - Kortsiktig gjeld
Sunnaas sykehus HF
(Alle tall i NOK 1000)

2018 2017

Annen kortsiktig gjeld
Leverandørgjeld 13 570 18 962
Kortsiktig gjeld til foretak i foretaksgruppen Helse Sør-Øst 14 775 8 747
Påløpte feriepenger 36 642 35 099
Påløpte lønnskostnader 4 987 4 502
Annen kortsiktig gjeld 19 182 19 418
Annen kortsiktig gjeld 89 156 86 727



Årsregnskap

Note 19 - Eiers styringsmål
Sunnaas sykehus HF
(Alle tall i NOK 1000)

2018 2017

Årsresultat 27 486 36 677
Korrigert resultat 27 486 36 677
Resultat jf økonomiske krav fra HOD 27 486 36 677
Resultatkrav fra HOD 17 000 21 000
Avvik fra resultatkrav 10 486 15 677



Årsregnskap

Note 20 - Pantstillelser og garantiansvar
Sunnaas sykehus HF

Foretaket har ikke stilt pant eller garantier.

_________



Årsregnskap

Note 21 - Foretakets transaksjoner med nærstående parter
Sunnaas sykehus HF

Sunnaas sykehus HF er 100 % eid av Helse Sør-Øst RHF. Sunnaas sykehus HF er datterforetak og inngår i 
konsernregnskapet til Helse Sør-Øst RHF. Helse Sør-Øst RHF har forretningsadresse Parkgata 36, 2317 Hamar.
Konsernregnskapet kan lastes ned elektronisk fra www.helse-sorost.no

Transaksjoner med andre helseforetak er i hovedsak knyttet til oppgjør for gjestepasienter, det vil si pasienter som er 
innlagt på Sunnaas sykehus HF på grunn av manglende kompetanse eller kapasitet i eget foretak får behandling i et annet 
helseforetak innen annet helseforetak innen regionen, i annen region eller private sykehus vår eller andre helseregioner 
har avtale med.
Sunnaas sykehus HFs kjøp fra andre innen dette området utgjorde 1,016 mill kroner i 2018 mot 1,421 mill kroner i 2017, 
tilsvarende salg utgjorde 23,777 mill kroner i 2018 mot 25,087 mill kroner i 2017. 

Utover dette er det ordinære kjøp av medikamenter fra Sykehusapotekene HF, ordinære kjøp av medisinsk 
forbruksmateriell fra den regionale leverandøren Forsyningssenteret, leie av lokaler på tidligere Aker sykehus, kjøp av IKT 
tjenester av den regionale tjenesteleverandøren Digital Fornying og kjøp av IKT- og HR tjenester av den regionale 
tjenesteleverandøren Sykehuspartner HF. Forsyningssenteret og Digital Fornying er avdelinger innunder Helse Sør-Øst 
RHF. Videre kjøper foretaket bedriftshelsetjenester av Sykehuset Telemark HF.

Det er gjennomført en kartlegging og dokumentasjon av styremedlemmers og ledende ansattes verv som kan
tenkes å komme i konflikt med relasjoner foretaket har til andre aktører.

Johan K. Stanghelle er ansatt som Forskningsdirektør ved Sunnaas sykehus HF i 60% stilling. Han er aksjonær i selskap 
Kvalvik rehabilitering AS som er en leverandør til Sunnaas sykehus HF. 
Transaksjoner med leverandør Kvalvik rehabilitering AS er knyttet til kjøp av forskningstjenester og beløper seg til 598 
393,56 NOK i 2018 mot 631 592,05 NOK i 2017. Transaksjoner er gjennomført på ordinære vilkår.

Ingen øvrige ledende ansatte/styremedlemmer i Sunnaas sykehus HF har roller, ansvar og/eller verv som vurderes å
komme i konflikt med relasjoner foretaket har til andre aktører.

_________



Årsregnskap

Note 22 - Universiteter og høyskolers rettigheter til arealer i helseforetak
Sunnaas sykehus HF

_________

Foretaket har iht vedtekter og tilhørende instruks inngått avtale som gir Universitet i Oslo rett til å benytte lokaler til 
undervisning og forskning. Dette omfatter ca 544 kvadratmeter. Foretaket kan ikke selge, pantsette eller på annen måte 
disponere over faste eiendommer hvor Universitet i Oslo har rettigheter, uten skriftlig samtykke fra Utdannings- og 
forskningsdepartementet, eller det departementet som gir slik myndighet.



Årsregnskap

Note 23 -Eierinformasjon
Sunnaas sykehus HF

Sunnaas sykehus HF er 100 % eid av Helse Sør-Øst RHF

_________


