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Sak 0030-2019 
 
Økonomisk langtidsplan 2020-2023 for Sunnaas sykehus HF 
 
Forslag til vedtak 
 

1. Styret vedtar Økonomisk langtidsplan 2020 – 2023 for Sunnaas sykehus HF. 
 

2. Styret uttrykker bekymring for konsekvensene av bortfall av aktivitetsmidler og 
ber administrerende direktør følge opp saken mot Helse Sør – Øst RHF for å få til 
en endring som reduserer de langsiktige store konsekvensene for Sunnaas 
sykehus HF. 

 
3. Styret ber administrerende direktør arbeide videre med realistiske og konkrete 

risikoreduserende tiltak som anses nødvendig for å oppnå tilstrekkelig 
resultatutvikling slik at investeringsplanene i byggetrinn 3 kan realiseres som 
forutsatt. Styret har registrert at en arbeidsgruppe er opprettet i foretaket for å 
jobbe med nettopp dette, og ber om å få en sak tilbake til styremøte 24. 
september 2019 om planlagt prosess for å finne nødvendige tiltak for 
måloppnåelse. 

 
 
Nesodden, 27.5.2019 
 
 
 
Einar Magnus Strand 
Administrerende direktør 
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1. Hva saken gjelder 
 
Sunnaas sykehus HF har utarbeidet en økonomisk langtidsplan som strekker seg fra 2020-
2039. Det er spesielt fokusert på årene 2020-2023, såkalt planperioden.  
 
Den økonomiske langtidsplanen er basert på; 

• forutsetninger som styret i Helse Sør-Øst RHF har gitt i sak nr. 016-2019: Økonomisk 
langtidsplan 2020-2023 planforutsetninger 
 

• forutsetninger utarbeidet av eget foretak, bl.a. gjennomføring av byggetrinn 3 
 
 
Styret ble på styremøte 27.3.19 (sak 20/19) orientert om planforutsetninger og prosess gitt 
av Helse Sør-Øst RHF vedrørende Økonomisk langtidsplan 2020-2023(39). Det henvises til 
sak 20/19 for å få en oversikt over alle planforutsetningene. For øvrig gis det også en 
vurdering av flere av de viktigste planforutsetninger i kommentarene vedlegg 2.  
 
Det er lagt opp til at økonomisk langtidsplan i størst mulig grad skal være førende for 
planperioden, med størst binding mot utarbeidelse av årsbudsjett 2020. 
 
Det er et krav fra Helse Sør-Øst RHF at økonomisk langtidsplan behandles i 
helseforetaksstyrene, noe som innebærer en formalisert forankring av de vurderinger som 
gjøres i det enkelte helseforetak.  
 
Krav fra Helse Sør-Øst over hva styrebehandlingen skal omfatte; 
 

 
 
Saksdokumentet med vedlegg, er ment å gi styret tilstrekkelig informasjon til å innfri krav fra 
eier vedrørende styrebehandling. Innhold saksdokument med vedlegg:   
 

• Vedlagte presentasjon fremstiller drifts- og investeringsbudsjett, samt samlet 
vurdering av foretakets bæreevne og likviditetssituasjon. (vedlegg 1) 

 
• Vedlagte kommentarer utdyper tallmaterialet og forutsetninger som er lagt til grunn. 

(vedlegg 2). Det er ikke krav til styrebehandling av kommentarene, men 
kommentarene inneholder nyttig informasjon. 
 

• Saksdokumentet oppsummer hovedpunkter i årets økonomiske langtidsplan 
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2. Hovedpunkter og vurdering av handlingsalternativer  
 
Sunnaas sykehus HF har utarbeidet økonomisk langtidsplan på grunnlag av forutsetninger som 
styret i Helse Sør-Øst RHF har gitt i sak nr. 016-2019 Økonomisk langtidsplan 2020-2023 
planforutsetninger. I tillegg er det lagt til grunn forutsetninger gitt av eget foretak. 
 
Hovedpunkter: 
• Byggetrinn 3 er lagt inn med en totalramme på 349 millioner, oppstart 2021 og fullføring 

2022 
• Krav til aktivitetsvekst i planperioden er imøtekommet og lagt inn, uten tilførsel av midler 

til økt aktivitet 
 
• Foretaket har positive resultater i hele perioden 2020 til 2039 
 
• Foretaket har positiv likviditetsbeholdning i hele perioden 2020 til 2039 
 
• Det er identifisert og lagt inn et sparebehov på 16 millioner, for å kompensere for 

bortfallet av aktivitetsmidler i planperioden. Sykehuset har nedsatt en arbeidsgruppe 
som i første omgang skal se på når beløpene bør spares og hvilken prosess sykehuset skal 
velge for å finne tiltak. Noen av tiltakene må virke allerede fra 2020.  

 
 
Handlingsalternativer er aktuelt i forbindelse med hvordan foretaket skal spare inn bortfall av 
aktivitetsmidler. Foretaket vil komme tilbake med handlingsalternativer i forbindelse med sak 
om «Planlagt prosess for å finne nødvendige tiltak for måloppnåelse».  
 
Sunnaas sykehus fremstår i hele perioden som et foretak med tilstrekkelig likviditet og 
tilstrekkelig økonomisk bæreevne, basert på de forutsetninger som styret i Helse Sør-Øst RHF 
har lagt til grunn og foretakets egne forutsetninger. 
 
 
2.1.Produktivitet 
 
Sykehuset budsjetterer med en ISF-vekst på 0,5 % i 2020 målt mot estimat pr mars 2019. 
Årsaken til at veksten ikke er høyere, er lav finansiering for polikliniske konsultasjoner. Sykehuset 
øker den polikliniske aktiviteten målt i antall konsultasjoner med 2,76 % og antall heldøgn med 
0,5 %, til sammen en økning på 2 % fra estimat pr mars 2019 til 2020.  
Sykehuset øker den polikliniske aktiviteten målt i antall konsultasjoner med 8,04 % og antall 
heldøgn med 1,77 % til sammen en økning på 2,06 % fra estimat pr mars 2019 til 2023.  
 
Sykehuset budsjetterer økt ISF-inntekt på ca. 3 millioner. Det er en ISF-vekst på 2,06 % i 2023 
målt mot estimat pr mars 2019. Årsaken til at veksten ikke er høyere, er lav finansiering for 
polikliniske konsultasjoner.  
  
Aktivitet Helse og arbeid forutsettes videreføres på sammen nivå som 2019. 
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Forutsetningen i budsjett 2019 om økt aktivitet uten tildeling av midler til aktivitetsvekst 
videreføres i planleggingsrammene for 2020 og i økonomisk langtidsplan 2020-2023. 
Bortfall av aktivitetsmidler vill utgjøre 209 mill. for planperioden isolert sett og 397 mill. for hele 
langtidsplanen ut 2039. HSØ RHF vil gjøre nye vurderinger av behovet for vekstmidler når den 
samlede vurderingen av rehabiliteringsområdet i Helse Sør-Øst er avsluttet, senest i forbindelse 
med budsjett 2020. 
 
 
2.2 Tilgjengelighet og ventetider 
Sykehuset følger rutiner for at pasienten ikke skal oppleve fristbrudd.  
Sunnaas sykehus HF hadde gjennomsnittlig ventetid i 2018 på 53 dager.   
Allerede iverksatte tiltak for å holde ventetiden nede og redusere den, vil bli videreført i 
planperioden slik at ventetid i 2021 blir under 50 dager. 
 
 
2.3 Bemanning 
Som konsekvens av bortfall av midler til aktivitetsvekst i ØLP 2020-2023 budsjetteres det med 16 
årsverk mindre i forhold til budsjett 2019.  
 
Foreløpige tiltak som er tenkt å gjennomføre:  
• Naturlig avgang og annen turnover (til sammen ca. 5 %) gir sykehuset et handlingsrom til 
å erstatte seniorer med spesialkoder med juniorer uten spesialkoder. Sykehuset har en stor 
andel spesialister innen flere faggrupper, og vurderer at andelen spesialister kan erstattes med 
yngre generalister uten risiko for dårligere kvalitet på pasientbehandlingen. Yngre generalister 
kommer dessuten med ny fagkunnskap og en generell god digital kompetanse. En slik endring av 
kompetanse/ aldersprofilen vil medføre lavere lønnskostnader, og vil kunne dekke inn kostnaden 
med økte overlegeårsverk. 
• Det gjennomføres prosjekter som skal se på arbeidsprosesser i pasientbehandlingen opp 
mot oppgaveglidning og/eller støttefunksjoner. Herunder vurdere bedre utnyttelse av nye 
digitale løsninger. 
• Kartlegge sluttårsak for sykepleiere for å vurdere tiltak som kan hindre uønsket turnover 
– må også sees i sammenheng med punktet over. 
• Sykehuset har opprettet et ansettelsesutvalg som vurderer alle ledige stillinger (faste og 
lange vikariater). Formålet er å ha kontroll på bemanningsutviklingen i sykehuset; at den er ihht 
til kartlagt kompetansebehov ref. punkter over. 
• Fra 2024 -2039 har sykehuset budsjettert med en økning på 0,5 årsverk årlig innen 
data/teknologi for å møte behov for denne type kompetanse knyttet til klinisk aktivitet.  
 
De 16 årsverkene det er behov for å ta ned, er foreløpig tatt ned proporsjonalt på alle 
yrkesgrupper, da sykehuset enda ikke vet hvordan tiltakene vil ramme. 
 
2.4 Forskning 
 
Foretaket ligger allerede på en forskningsandel på minst 5 % av kostnadene. 
Utfordringen er at foretaket har for lav andel av ekstern finansiering av forskningen.  
Målet fra eier er at forskningsandelen på 5 %, «skal oppnås hovedsakelig gjennom vekst i de 
eksterne midlene som i dag utgjør cirka 20 % av forskningsfinansieringen.» 
Ettersom Helse Sør-Øst ikke teller med midler gitt fra dem selv til forskning i helseforetakene 
som eksterne midler, så har Sunnaas sykehus en utfordring i å oppnå målet.  
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Sykehuset viderefører dagens forskningsbudsjett i ØLP 2020-2023.  
 
2.5 Resultatutvikling 
 
Helse Sør-øst har blitt mer fleksibel når det gjelder resultatmarginer for hvert enkelt år. 
Resultatmarginer tillates å variere med hvilken fase et foretak er i. Et foretak som sparer til 
bygging forventes å ha langt høyere resultatmarginer frem til byggestart, enn etter byggestart.  
 
Sunnaas sykehus har de senere årene og frem til byggestart i økonomisk langtidsplan meget 
høye resultatmarginer.  
 
Etter planlagt utbygning budsjetterer foretaket med resultater som går i 0 fra år 2025-2028. Fra 
2029 budsjetteres det igjen med positive resultater med en resultatmargin som ligger på 0,2% til 
2,9% på slutten av planperioden.  
 
Budsjettert gevinst ved planlagt salg av eiendommen er hovedårsaken til det positive resultatet i 
årene 2021-2024. 
 
2.6 Investeringer i økonomisk langtidsplan 
 
Sykehuset viser økonomisk bæreevne i kommende 20-årsperiode.  
Sykehuset har god soliditet og egenkapitalen ved utgangen av 2018 var MNOK 435, hvilket 
tilsvarer en egenkapitalandel på 59 %. Likviditeten er god og bankbeholdning var ved utgangen 
av 2018, på 177,2 millioner kroner. 
 
Sunnaas sykehus HF har over tid opparbeidet rettigheter til investeringer i Helse Sør-øst RHF 
gjennom sparing og salg av eiendom. Opparbeidete rettigheter gjør at sykehuset kan budsjettere 
investeringer i ØLP 202-2023 mer enn rammen fra HSØ tilsier. 
 
2.6.1 «Byggetrinn 3» 
«Byggetrinn 3» planlegges i tråd med vedtatt plan (2011) for utvikling av eiendomsmassen ved 
Sunnaas sykehus HF, gjennomført med tentativ ferdigstillelse 2022 som et investeringsprosjekt 
med totalramme 346 millioner (eksklusiv 3 mill. i byggelånsrenter).  
 
I ØLP 2020-2039 er «Byggetrinn 3» lagt inn med det dyreste alternativet på 346 millioner. 
Oppstart er satt til 2021, etter anmodning fra Helse Sør-Øst RHF. Planlagt ferdigstilling er 2022. 
«Byggetrinn 3» er finansiert med egenkapitalandel på 50 prosent. 
 
Sykehuset hadde ved inngangen til 2019 hele 195 millioner i opparbeidet rettigheter, hvilket gjør 
sykehuset i stand til å finansiere prosjektet med en egenkapitalandel på 50 % (173 millioner). 
 
Utløsning av lånemidler er i henhold til tentativ fremdriftsplan ikke aktuelt før i 2022. Sykehuset 
har gjennom flerårig effektivisering og kostnadsreduksjon etablert en økonomisk bærekraft for 
et lån på 173 millioner. Pga. mulig realisering av kapital ved avhending av eiendom, vil lånet 
nedbetales ekstraordinært raskt. 
 
Sykehuset har som mål om å komme i gang med konseptfaseutredning i løpet av 2019. Dette for 
å sikre fremdrift med ferdigstillelse i 2022 slik at Sunnaas sykehus HF mot 2035 kan utvikles i tråd 
med vedtatt utviklingsplan og langtidsmål.  
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Oppstart konseptfase 2. halvår 2019 vil ikke medføre økt risiko eller tidligere belastning av 
regional likviditet i Helse Sør-Øst RHF, men sikre en effektiv prosess videre relatert til pågående 
reguleringsprosess og fullføring av konseptfase mot B2 – beslutning. 
 
Sykehuset har stor tro at byggetrinn 3 skal komplettere sykehuset til det beste for fremtidens 
pasienter med tanke på teknologi, innovasjon, forskning og kliniske arealer. 
 
 
2.6.2 Vedlikehold av bygg  
Innenfor bygg er det budsjettert med årlig løpende vedlikehold og utskiftninger på i snitt 10-12 
millioner i året i langtidsperioden. 
Sykehuset oppfyller kravet fra Helse Sør-Øst RHF om minst 250 kroner per kvadratmeter, da 
budsjetterer vedlikehold av bygg med gjennomsnitt 282 kroner per kvadratmeter for hele 
bygningsmassen.  
Bygningsmassen som skal erstattes gjennom byggetrinn 3 er ifølge teknisk tilstandsrapport 
(Multiconsult/HSØ RHF 2017) ikke egnet for klinisk aktivitet i fremtiden. Beregninger viser at 
vedlikehold av gammel bygningsmasse ikke er hensiktsmessig. Grunnet det, blir vedlikehold av 
de bygninger minimert. 
 
 
2.6.3 MTU, inventar og IKT 
Sykehuset budsjetterer med nødvendige investeringer i MTU og inventar i ØLP 2020-2023 
(2039). 
Som spesialisert aktør innen rehabilitering er det viktig at Sunnaas sykehus HF har tilgjengelig og 
oppdatert medisinsk-teknisk utstyr for funksjonsdiagnostikk, behandling og målrettet trening. 
Sykehuset har i dag et etterslep som må dekkes for at sykehuset skal oppfylle faglige standarder 
og kunne utnytte de mulighetene fagområdets utvikling gir.  
 
Telerehabilitering og videokonferanser setter nye krav til teknologi og utstyr, ikke minst til 
informasjonssikkerhet, men kan gi store gevinster for pasientene og for samfunnsøkonomien.  
 
Hvis sykehuset skal nå sine strategiske mål vil det være behov for store investeringer i MTU. 
Dette er knyttet til for eksempel etablering av teknologisk intervensjonssenter, herunder 
robotikk (målrettet trening).  
 
 
2.6.4. Utfordringer i økonomisk langtidsplan 
Foretaket ser forutsetningen om «videreføring av krav om økt aktivitet uten tildeling av midler til 
aktivitetsvekst», som den største utfordring i ØLP 2020-2023. Med vedtak om bortfall av midler 
til økt aktivitet for 3. året på rad, har foretaket i det langsiktige økonomiske bilde mistet 
anslagsvis 210 millioner i perioden ut 2039.  
 
For øvrig er de fleste forutsetninger kjent og på linje med tidligere planperioder. Det er bl.a. en 
utfordring at IKT-kostnader og vedlikeholdskostnader bygg øker mye. Det er også en utfordring å 
implementere mer effektive arbeidsmetoder. Det å ta i bruk ny teknologi og utnytte 
eksisterende teknologi bedre, ser ut til å være avgjørende for å lykkes med nye arbeidsmetoder. 
Det krever økt IKT-kompetanse hos ansatte og hos nyansatte. Erfaringsmessig er det vanskelig å 
øke IKT-kompetansen hos allerede ansatte og det er kamp om å få rekruttert riktig IKT-
kompetanse. 
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Det er ekstra utfordrende å bli fratatt midler til aktivitetsvekst, som eneste helseforetak i 
konsernet. For å kompensere for bortfall av aktivitetsmidler i 2019, og i planperioden, må 
sykehuset redusere kostnadene tilsvarende beløp som bortfallet, ca. 16 millioner. 
 
I planperioden 2020-2023 er det lagt inn reduksjon av kostnader med drøye 3 millioner årlig, til 
sammen ca. 13 millioner. De siste drøye 3 mill. som må spares, er lagt i 2024.  
Det vil i løpet av 2019 bl.a. vurderes om det er mer hensiktsmessig å fordele sparing på en annen 
måte, f.eks. spare et større beløp tidligere i planperioden.  
Sykehuset har nedsatt en arbeidsgruppe som i første omgang skal se på når beløpene bør spares 
og hvilken prosess sykehuset skal velge for å finne tiltak. Noen av tiltakene må virke allerede fra 
2020. 
 
 

3. Administrerende direktørs anbefaling 
 
Økonomisk langtidsplan 2020-2023 er et nyttig virkemiddel i sykehusets planprosesser for å 
kunne realisere en resultatutvikling som gir rom for realisering av byggetrinn 3.  
 
Kravet om større vekst i aktivitet innenfor somatikk i planperioden er innfridd, til tross at 
foretaket for ikke midler til økt aktivitet. Det krever imidlertid at foretaket finner tiltak for å 
redusere kostnadene. 
 
Administrerende direktør vil understreke at arbeidet med å finne konkrete risikoreduserende 
tiltak, som anses nødvendig for å oppnå tilstrekkelig resultatutvikling slik at investeringsplanene i 
byggetrinn 3 kan realiseres, vil skje ved prosesser i samarbeid og dialog med ansatte og deres 
organisasjoner samt brukerorganisasjoner.  
 
Sunnaas sykehus fremstår i økonomisk langtidsplan som et foretak med tilstrekkelig likviditet og 
tilstrekkelig økonomisk bæreevne, basert på de forutsetninger som styret i Helse Sør-Øst RHF 
har lagt til grunn og foretakets egne forutsetninger. 
 
Basert på ovenstående konklusjon anbefaler administrerende direktør at styret vedtar saken slik 
den fremkommer i saksdokument med vedlegg og av vedtaket i saken 
 
 
 
Trykte vedlegg 

• 1. ØLP 2020-2023 Presentasjon  
• 2. ØLP 2020-2023 Kommentarer 

 
Utrykte vedlegg 

• Ingen 
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