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Kommentarer til økonomisk langtidsplan 2020-2023  
 

Foretak/sykehus: Sunnaas sykehus HF V1 - 25.4.2019 

 
 
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.  
 
Oppsummering: 

 Positivt eller null i resultater i hele perioden 2020 til 2039. 
 Positiv likviditetsbeholdning i hele perioden 2020 til 2039. 
 Byggetrinn 3 lagt inn med oppstart 2021 og fullføring 2022. 
 Krav til aktivitetsvekst i planperioden er imøtekommet og lagt inn, uten tilførsel 

av midler til økt aktivitet. Det er i den sammenheng påvist 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.  

 Forutsatt at Helse og arbeid blir som budsjett 2019 i hele ØLP, uavhengig av hvor 
inntektene kommer ifra. 

 
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 i henhold til krav i årets 

oppdragsdokument. 
 Sykehusets gjennomsnittlige ventetid i 2018 var 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. 
Ingen budsjettmessige tiltak. 

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

Ingen budsjettmessige tiltak. 
• Prioriteringsregelen - større vekst innen BUP, VOP 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 skal være gjennomført innen standard 
forløpstid. 
 Ikke aktuelt.  

• Andelen pakkeforløp innen VOP og BUP skal være minst 80%.  
 Ikke aktuelt.  
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• Andel pakkeforløp innen TSB skal være minst 60% fra avsluttet avrusning til påbegynt 
behandling i døgnenhet og 80% for evaluering av behandling i poliklinikk  
 Ikke aktuelt.  

• Sykehusinfeksjoner er redusert til under 3 prosent. 
 Sykehuset har under tre prosent infeksjoner som er oppstått i eget 

helseforetak. Sykehuset fortsetter allerede iverksatt tiltaksplan for å redusere 
dette ytterligere. Ingen budsjettmessige tiltak. 

• Det skal ikke være korridorpasienter. 
 Ikke aktuelt.  

• Beskrive utviklingen innen passert tentativ tid. 
 Sykehuset har det siste året hatt ca. 500 henvisninger med passert planlagt 

tid. Årsaken er, i all hovedsak knyttet til etterslep på to 
rehabiliteringsprogram. Dette er kontrollprogram for ryggmargsskade og 
vurdering videofluroskopi. Sykehuset har klart å tilpasse kapasiteten til behov, 
men det er imidlertid utfordrende å ta igjen de i underkant av 500 passert 
planlagt tid som ligger inne i dag.  

  Tiltak: 
1. Øke kapasitet til kontroll av ryggmargsskader. 
2. Overføre videofluroskopitilbudet fra avdeling for oppfølging til 

avdeling for vurdering fra september 2019. 
3. Forbedre rutiner ventelister ved avdeling for oppfølging. 

Effekt av tiltak: 
Antall pasienter med passert planlagt tid er redusert. 

 
• Sikre god drift og budsjetterte resultat for å kunne gjennomføre investeringer i bygg 

og utstyr, jf kommentarmalens punkt 4. 
 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. 

 Alle helseforetak har noen felles utfordringer for å oppnå økonomisk 
bærekraft: 
o Nye byggeprosjekter 
o Økte IKT kostnader  
o Økt vedlikehold bygg 
o Kostbar vekst (vridning mot dag og poliklinikk) 
o Mer ressurskrevende pasienter 
o Ny LIS ordning 
o ABE-reformen 
o Ikke full kompensasjon pris- og lønnsvekst  
o Vanskelig å øke inntekter, uten at kostnader øker med minst det samme 

 
Listen over utgjør store utfordringer, som må løses med innsparinger på andre 
områder, nedprioriteringer, effektivisering og reduserte resultater. Det er 
dermed ekstra utfordrende å bli fratatt midler til aktivitetsvekst, som eneste 
helseforetak i konsernet. 
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 Sykehuset gjennomførte en effektivisering i 2017 noe som reduserte bruken 
av årsverk fra ca. 575 til 560. Denne reduksjonen sammen med noe reduksjon 
på andre driftskostnader, la et godt grunnlag for ØLP 2019-2038 og 
videreføres i ØLP 2020 -2039. For å kompensere for bortfall av 
aktivitetsmidler i 2019, og i planperioden, må sykehuset redusere kostnadene 
tilsvarende beløp som bortfallet, ca. 16 millioner. 
Tiltak for effektivisering: 

1. 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.  

2. Sykehuset vil i tillegg videreføre interne kontrollrutiner med 
hyppige dialogmøter med avdelingene, opprettholde 
ansettelsesutvalget, og lederstøtte i forhold til analyse av kritiske 
KPI`er som for eksempel pasientaktivitet, bruk av månedsverk, 
sykefravær og økonomisk resultat.  

Ønsket effekt av tiltak i ØLP 2020-2023: 
I planperioden 2020-23 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.  

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

2020 til 2023, herunder utvikling i resultat og aktivitet/pasientbehandling: 
 

a. Vesentlige endringer i resultatposter sammenlignet med historisk nivå skal 
forklares.  
 Utgangen av 2020 

Kommentarer på linjenivå 
o Sykehuset budsjetterer med et resultat på 12 millioner som gir en 

resultatmargin på 2,0 %. 
o Aktivitet Helse og arbeid videreføres på samme nivå som 2019 både på 

kostnads- og inntektssiden. Hvor inntektene kommer ifra er ikke definert. 
Det kan være fra andre helseforetak som kjøper tjenester, eller fra 
ekstraordinære tildelinger. Dette gir dermed ikke noe resultateffekt. Det 
ble i dialogmøtet 28.3.2019 avtalt at Helse Sør-Øst RHF skal innkalle til 
møtet med helseforetakene som benytter tilbudet. I møtet skal det 
avklares om helseforetakene ønsker å kjøpe tjenester av Sunnaas sykehus 
HF, om tilbudet skal avvikles eller evt. overdras til andre. Det er viktig at 
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sykehuset får avklaring på dette snarest mulig for å ha tid til å tilpasse 
aktivitetsnivå og kostnader. 

o 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. Økningen er 
knyttet til flere av avdelingene i sykehuset. Det er en liten økning i antall 
utskrivelser heldøgn og derav en økning i ISF-heldøgn. 

o Andre driftskostnader øker i 2020 mot budsjett 2019 med 5,1 millioner.   
 SLA IKT fra Sykehuspartner øker med 2,8 millioner og er lagt inn som 

budsjettert fra SP. 
 Økte IKT-kostnader knyttet til økt aktivitet er lagt inn med 1,7 

millioner. 
 Vedlikehold bygg er lagt inn som budsjettert 2019. 
 0,6 millioner er diverse småposter. 

o Lønnskostnader reduseres i 2020 mot budsjett 2019 med 1,6 millioner.  
 Økte lønnskostnader knyttet til økt aktivitet er lagt inn med 1,7 

millioner. 
 Estimert effekt av tiltak utarbeidet høsten 2019 er lagt inn med en 

reduksjon av lønnskostnadene med 3,3 millioner. 
 Sykefravær er som budsjett 2019. 

o Varekjøp og kjøp av private er i 2020 totalt sett uendret for 2019. 
 Økte kostnader knyttet til Sykehusapoteket er 0,4 millioner.   
 Lavere kostnader knyttet til kjøp fra private er 0,4 millioner.    

o Netto finans øker i 2020 mot budsjett 2019 med 0,6 millioner.   
 Økningen er i all hovedsak økte renteinntekter.   

o Avskrivninger øker i 2020 mot budsjett 2019 med 0,3 millioner.   
 Økte kostnader knyttet investeringer 

 
 Utgangen av 2023 

Kommentarer på linjenivå 
o Sykehuset budsjetterer med et resultat på 12 millioner som gir en 

resultatmargin på 2 % %. Årsaken til det høye resultatet er salg av 
eiendom.  

o Andre driftsinntekter er 42 millioner i 2023. Årsaken til økning er 
budsjettert salg av tomt til 18 millioner. 

o Aktivitet Helse og arbeid forutsettes videreføres på sammen nivå som 
2019.  

o 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 
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veksten ikke er høyere, er lav finansiering for polikliniske konsultasjoner. 
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.  

 
b. Foretakets vurdering av sammenheng mellom totale lønnskostnader og innleie av 

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 2020 

o Sykehuset har ikke planlagt innleie av helsepersonell. 
o Overtid/ekstrahjelp opprettholdes på 2019 nivå.  
o Sykefraværet er budsjettert som 2019 altså med ca. 7 %.  
o Månedsverk budsjetteres med 4 årsverk mindre i forhold til 2019. 

 
 Utgangen av 2023 

o Sykehuset har ikke planlagt innleie av helsepersonell. 
o Overtid/ekstrahjelp opprettholdes på 2019 nivå.  
o Sykefraværet er budsjettert med ca. 7 %.  
o Månedsverk budsjetteres med 16 årsverk mindre i forhold til budsjett 

2019.  
 

c. Utvikling i stillingskategorier fordelt på yrkesgruppe og tjenesteområder, samt 
den generelle utviklingen av månedsverk skal kommenteres. 
 Sunnaas sykehus HF planlegger alle stillinger innen somatiske tjenester i 

planperioden. 
 Som ledd i å utarbeide bemanningsanalyser ble det som i 2017 gjennomført 

en kompetansekartlegging ultimo 2018. Det ble sendt ut en questsback til alle 
ledere i sykehuset. Det ble vurdert hvilke kompetanser det ønskes mer eller 
mindre av på kort og lang sikt: 
o Behov for en generell økning i digital og teknologisk kompetanse 
o Behov for digital og teknologisk kompetanse på ingeniørnivå innen 

området innovasjon og teknologiske intervensjoner 
o Prosjektlederkompetanse 
o Generelt behov for å rekruttere/beholde sykepleiere og rekruttere 

overleger i spesialiteten fysikalskmedisin og rehabilitering og/ eller 
nevrologi 

Tiltak:  
1. 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 
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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. 

2. Det gjennomføres prosjekter som skal se på arbeidsprosesser i 
pasientbehandlingen opp mot oppgaveglidning og/eller 
støttefunksjoner. Herunder vurdere bedre utnyttelse av nye digitale 
løsninger. 

3. Kartlegge sluttårsak for sykepleiere for å vurdere tiltak som kan hindre 
uønsket turnover – må også sees i sammenheng med punktet over. 

4. 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. 

5. 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 tatt ned proporsjonalt på alle 

yrkesgrupper, da sykehuset enda ikke vet hvordan tiltakene vil ramme. 
 

d. Andre forhold som skal kommenteres: 
 Er prognose for legemiddelkostnader utarbeidet av Sykehusapotekene HF lagt til 

grunn? Hvis ikke, bes det om forklaring til hvilke forutsetninger som er benyttet. 
 Ja. 

 Forutsetninger som er lagt til grunn for 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. 
 ISF-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. 

 
e. Er det andre spesielle utviklingstrekk som påvirker foretakets resultatutvikling? 
 Aktivitetsvekst 
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Helse Sør-Øst RHF forutsetter at Sunnaas sykehus HF skal øke aktiviteten uten 
tildeling av midler til aktivitetsvekst i planperioden 2020- 2023. Sykehuset har 
anslått at bortfall av aktivitetsmidler i størrelsesorden 3,5 millioner årlig i 4 år, 
vill utgjøre nærmere 240 millioner for hele langtidsplanen ut 2039.  

 «Byggetrinn 3»  
I ØLP for 2020- 2023 er det innarbeidet ferdigstilling av «Byggetrinn 3» i 2022.  

 Salg av eiendom 
I ØLP for 2020- 2024 er det innarbeidet salg av eiendom. 

 Økt kompleksitet i pasientgruppen 
Sykehuset ser en forskyving av pasienter mot kortere opphold og poliklinikk 
for å møte pågang med nye og mer komplekse skader. Finansieringen 
understøtter ikke denne utviklingen. 

 
3. Det er gitt føringer om større vekst innen tjenesteområdene voksenpsykiatri, barne- og 

ungdomspsykiatri og tverrfaglig spesialisert rusbehandling hver for seg enn innen 
somatikk. 

 Ikke aktuelt. Sunnaas sykehus HF har kun somatikk. 
a) Hvilken utvikling er lagt til grunn mellom de enkelte tjenesteområdene 

sammenlignet mot faktisk realisert i 2018 innen områdene: 
• Polikliniske konsultasjoner 
• Kostnader per tjenesteområde  

b) Hvilke tiltak planlegges/er iverksatt for å oppfylle prioriteringsregelen og hvilke 
tiltak er det størst usikkerhet forbundet med? 

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. 
 Sykehuset gjennomførte en effektivisering i 2017 noe som reduserte bruken 

av årsverk fra ca. 575 til 560. Denne reduksjonen sammen med noe reduksjon 
på andre driftskostnader, la et godt grunnlag for ØLP 2019-2038 og 
videreføres i ØLP 2020 -2039. For å kompensere for bortfall av 
aktivitetsmidler i 2019, og i planperioden, må sykehuset redusere kostnadene 
tilsvarende beløp som bortfallet, ca. 16 millioner. 
Tiltak for effektivisering: 

1. 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.  

2. Sykehuset vil i tillegg videreføre interne kontrollrutiner med 
hyppige dialogmøter med avdelingene, opprettholde 
ansettelsesutvalget, og lederstøtte i forhold til analyse av kritiske 
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KPI`er som for eksempel pasientaktivitet, bruk av månedsverk, 
sykefravær og økonomisk resultat.  
 

Ønsket effekt av tiltak i ØLP 2020-2023: 
I planperioden 2020-23 er det lagt inn reduksjon av kostnader med 
drøye 3 millioner årlig, til sammen ca. 13 millioner. De siste drøye 3 
millioner det er behov for av sparing, er lagt til 2024. 
Det vil i løpet av 2019 vurderes om det er mer hensiktsmessig å fordele 
sparing på en annen måte, f.eks. spare et større beløp tidligere i 
planperioden. 

 
b) Hvilke vurderinger som er lagt til grunn ved utviklingen i ressursdisponering for 

drift og investeringer. 
 Sykehuset anser det som nødvendig med nytt bygg og prioriterer «Byggetrinn 

3» i ressursdisponering for drift og investeringer.   
 Nødvendige investeringer i MTU, inventar og eksisterende bygg er 

implementert i ØLP 2020-2023 (2039). 
 Sykehuset jobber løpende og langsiktig for å skape tilstrekkelig økonomisk 

bærekraft til å finansiere forsvarlig drift, investeringer i bygg og nødvendig 
utstyr. Sykehuset lager langsiktige effektiviseringsplaner som er forankret hos 
de ansatte, eier og eget styre. Planlagte tiltak følges nøye. 

 Utviklingen i samfunnet tilsier at det vil bli lite rom for økning i bemanning.  
 Sykehuset har planlagt en beskjeden årlig økning på 2 årsverk i 2025-2039. 
 Sykehuset forventer at halvparten av midlene til aktivitetsvekst (2024-2039) 

vil bli benyttet til ny teknologi, utvikling og vedlikehold av dette. Den andre 
halvparten til økte personalressurser.  

 Sykehuset har i tidligere oversendt idefaserapport beskrevet behov for å 
gjennomføre siste del av de tre planlagte byggetrinn. Sykehuset avventer 
resultat fra styrebehandling i juni 2019 i Helse Sør-Øst RHF om å få gå over i 
konseptfase. 

 Med forutsetningene som er inkludert i foretakets ØLP er utgående 
bankbeholdning estimert til 62 millioner i 2039.  

 
c) Risiko for måloppnåelse, herunder hvilke risikoreduserende tiltak som planlegges 

iverksatt. 
 
Risikoområder for måloppnåelse: 
 
 Helse Sør-Øst RHF forutsetter at Sunnaas sykehus HF skal øke aktiviteten uten 

tildeling av midler til aktivitetsvekst i planperioden 2020-2023.  
Risikoreduserende tiltak: 

1. Sykehuset vil høsten 2019 kartlegge områder for effektivisering og 
utarbeide en handlingsplan for reduksjon av kostnader. Sykehuset har 
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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. Sykehuset har lagt inn en 
kostnadsreduksjon i planperioden 2020-2023, på samme beløp som 
bortfall av midler til økt aktivitet.  

 Inngående balanse 2020 blir ikke som forventet: 
Risikoreduserende tiltak: 

1. Sykehuset vil videreføre interne kontrollrutiner med hyppige 
dialogmøter med avdelingene, opprettholde ansettelsesutvalget og 
lederstøtte i forhold til analyse av kritiske KPI`er som for eksempel 
pasientaktivitet, bruk av månedsverk, sykefravær og økonomisk 
resultat. 

 Helse og Arbeid har i mange år vært et usikkerhetsfaktor. Videre forløp blir 
ikke avklart før leveranse av ØLP. I mangel av annen informasjon, har 
sykehuset lagt inn Helse og Arbeid på nivå med 2019 i alle årene ut 2039. 
Risikoreduserende tiltak: 

1. Det ble i dialogmøtet 28.3.2019 avtalt at Helse Sør-Øst RHF skal 
innkalle til møtet med helseforetakene som benytter tilbudet. I møtet 
skal det avklares om helseforetakene ønsker å kjøpe tjenester av 
Sunnaas sykehus HF, om tilbudet skal avvikles eller evt. overdras til 
andre. Det er viktig at sykehuset får avklaring på dette snarest mulig 
for å ha tid til å tilpasse aktivitetsnivå og kostnader. 

 Arbeidet med regionale og nasjonale utviklingsplaner for rehabilitering skaper 
noe usikkerhet i hvilke oppgaver Sunnaas sykehus HF skal utføre i fremtiden. 
Sykehuset opplever en forskyving av pasienter mot kortere opphold og 
poliklinikk for å møte pågang med nye og mer komplekse skader. 
Finansieringen understøtter ikke denne utviklingen. I ØLP 2020-23 (39) er 
aktiviteten lagt inn som «as is» og har ikke tatt høyde for denne vridningen.  

 Sykehuset leverer avtalt antall ISF-poeng og følger lønnsbudsjett i 
planperioden. 
Risikoreduserende tiltak: 

1. Foretaket vil videreføre interne kontrollrutiner med hyppige 
dialogmøter med avdelingene, opprettholde ansettelsesutvalget og 
lederstøtte i forhold til analyse av kritiske KPI`er som for eksempel 
pasientaktivitet, bruk av månedsverk, sykefravær og økonomisk 
resultat. 

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

 Sykehuset opplever at det kan være store endringer i beregnede 
pensjonskostnader fra år til år. Sykehuset har lagt inn pensjonskost i henhold 
til justerte NRS beregninger for 2019. Måloppnåelse er avhengig av at 
vesentlige endringer i pensjon håndteres av departementet. 

 Sykehuset klarer ikke hente ut gevinster fra investeringer i digital fornying 
Risikoreduserende tiltak: 
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1. Sykehuset har diverse effektiviseringsprosjekter for uthenting av 
gevinster (jobbs smartere) pågående. 

 Sykehuset klarer ikke å realisere gevinster som fremskaffes ved 
effektiviseringsprosjekter. Gevinstene blir disponert til ny aktivitet før 
sykehuset klarer å hente dem og disponere dem i henhold til strategi.  
Risikoreduserende tiltak: 

1. Øke fokus på prosjektstyring gir større mulighet til å ikke iverksette og 
stoppe prosjekter som ikke er lønnsomme. 

2. Øke kompetanse prosjekt og rollene som prosjekt eier og 
prosjektleder 

3. Prosjekter inn i CAPPM gir bedre oversikt over pågående prosjekter. 
 ISF-finansieringssystemet for rehabilitering er basert på en sammensetning 

(casemix) i pasientgruppen og de rehabiliteringsprogram som gjennomføres 
ved sykehuset. Endres sykehusets sammensetning, der sykehuset forventes å 
behandle mer kompliserte skader, vil dette få stor konsekvens for ISF-
inntjeningen og produktivitetsindikatoren. I ØLP 2020-23 (39) er aktiviteten 
lagt inn som «as is». 

 
5. Investeringer 

a) Foretaket bes omtale sine prioriterte investeringsplaner innenfor bygg, MTU og 
IKT. Det skal fremgå hvordan hver enkelt kategori og prosjekt er planlagt 
finansiert. I tillegg skal vesentlige enkeltprosjekter kommenteres, minimum 
knyttet til finansieringsplan og plan for å oppnå økonomisk bæreevne i 
investeringsprosjektene.  
 «Byggetrinn 3» er finansiert med egenkapitalandel på 50 prosent. 
 Innenfor bygg forøvrig er det budsjettert med årlig løpende vedlikehold og 

utskiftninger på i snitt 10-12 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 4-5 millioner hvert år i hele langtidsperioden. Dette finansieres ved 
tilstrekkelig bærekraftige resultater/årlige kontantstrømmer fra drift. Se 
utdypende kommentarer om MTU i punkt 5d. 

 Tilnærmet all investering i IKT skal gjennomføres via Sykehuspartner hvorav 
regionale prosjekter tar det meste av investeringsmidlene. 

 
b) Foretaket bes beskrive konkrete planer for helseforetakets resultatutvikling frem 

til store byggeprosjekter er ferdigstilt. Herunder hvordan fremtidige 
resultatgrader og bemanningsutvikling planlegges og tiltakene som skal 
gjennomføres. Det skal legges særlig vekt på eventuelle endringer i vurderingen 
av helseforetakets bæreevne, fremtidig utvikling og risiko, sammenlignet med 
forutsetningene benyttet ved siste faseovergang. 
 ØLP for 2020- 2023 (2039) har positive eller null som resultat i hele perioden. 
 ØLP for 2020- 2023 (2039) har positivt utgående likviditetsbeholdning 
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 Resultatgraden ligger rundt 2 % i perioden frem til bygget er ferdig, deretter 
h.h.v. 2 % og 3% for 2023 og 2024 pga. gevinster ved tomtesalg. Marginen 
ligger rundt 0% i noen år, før den øker gradvis til minst 2 % fra 2036 

 Bemanningen planlegges redusert med 20 årsverk fra 2019 til 2025, som følge 
av bortfall av aktivitetsmidler. Deretter stiger antall månedsverk med 2 
årsverk årlig ut 2039. 

 Tiltak for effektivisere driften er omtalt i pk. 4a). 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.  

 Generelle risikoer er omtalt i pk. 4c).   
 

c) Foretaket bes beskrive langtidsplanens innarbeidede investeringer og 
vedlikeholdskostnader som følge av foretakets vedlikeholdsplaner for bygg og 
lokaler. Foretakene bes å kommentere særskilt om kravet til vedlikehold på 250 
kroner pr kvadratmeter som vedtatt i sak 021-2017 er oppfylt. 
 Vedlikeholdsplaner for bygg og planer for nye investeringer, er reflektert i 

ØLP, både i form av investeringer og som resultatført vedlikehold. Angående 
investeringer - se punktet over. 

 Resultatført vedlikehold tilsvarer over kr 250 pr m2 for de bygg sykehuset skal 
beholde. Det er i tråd med anbefalt vedlikeholdsnivå fra HSØ RHF. Bygg D og 
K, som er planlagt revet i 2022, vil ikke bli vedlikeholdt utover at helt akutte 
tiltak må gjennomføres. En million er lagt inn som ekstraordinært vedlikehold 
i tråd med krav fra HSØ RHF. 
 

d) Foretaket bes å beskrive langtidsplanens innarbeidede erstatningsplaner for 
medisinskteknisk utstyr i langtidsperioden og hvordan dette bidrar til ønsket 
snittalder på utstyrsparken. 
 Sykehuset følger rutine for årlig rullering av planen ved at avdelinger melder 

inn behov som deretter prioriteres. Behovet som meldes er større en det 
sykehuset kan prioritere til investeringer på området. Det helt nødvendige blir 
prioritert. 

 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. Blant annet mangler 
dagens Sunnaas sykehus HF moderne radiologisk utstyr (CT eller MR). Som del 
av diagnostisk avklaring og prognostisering er det stort behov for etablering 
av en mer avansert radiologisk tjeneste ved sykehuset.  

 Telerehabilitering og videokonferanser er etablerte arbeidsmetoder ved 
Sunnaas sykehus HF i pasientkontakt, forskning og i samhandling med og 
veiledning og undervisning av helsepersonell utenfor sykehuset. 
Telerehabilitering gjør undervisning, kompetanse og behandling ved Sunnaas 
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sykehus HF tilgjengelig for pasienter og helsepersonell utenfor sykehuset. Det 
setter nye krav til teknologi og utstyr, ikke minst til informasjonssikkerhet, 
men kan gi store gevinster for pasientene og for samfunnsøkonomien. I 
helseforetakets langtidsplan for IKT forutsettes det at informasjonsteknologi 
skal være en fullstendig integrert del av hverdagen for både klinikere og 
pasienter i løpet av få år. 

 En del oppgradering av MTU og inventar er implementert i «Byggetrinn 3». 
 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). 
 

e) Foretaket bes bekrefte at nivået på lokale IKT lån og lokale IKT investeringer er 
avklart med Sykehuspartner HF. 
 Ja dette er avklart med Sykehuspartner og er inntil 1 million i året.  

 
6. Likviditet 

a) Foretaket bes å omtale likviditetsutviklingen innenfor drift, investering og 
finansiering, hvordan likviditeten planlegges holdt innenfor tilgjengelig 
driftskredittramme og risiko forbundet med dette.  
Sykehuset har en tilstrekkelig kontantstrøm fra drift i langtidsperioden, og trekker 
ikke på tilgjengelig kassekreditt. 
 Inngangen til 2020 

o Inngående likviditetsbeholdning på 162,4 millioner skyldes: 
 Sparing fra tidligere år og salg av Askim og Drøbak. 
 Sykehuset budsjetterer med et positivt resultat på 14 millioner for 

2019. 
 Utgangen av 2023 

o Utgående likviditetsbeholdning er positiv i alle år, også de 2 årene som det 
bygges og leverandører betales. 

o Det er lagt inn salg av tomter, i perioden 2021-2024, på 72,5 millioner som 
tilsvarer takst fra 2018. Det gir en bokført gevinst på 54 millioner fordelt 
over samme periode. 

o Bygg oppstart 2021, fullføring 2022. 
o Sykehuset låner 50 prosent av investeringsbeløpet, det vil si 173 millioner 

i 2022. 
 Utgangen av 2039 

o Utgående likviditetsbeholdning er 63 millioner, den store reduksjonen 
skyldes investering i nytt bygg. Opplåning, god årlig kontantstrøm og salg 
av tomter, gjør at kontantbeholdning i 2039 fremdeles er solid, til tross for 
at det er lagt inn en investering på 346 millioner i et nytt bygg  

 
Generell risiko er omtalt under punkt 4c. 
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b) Foretaket bes gjøre greie for planlagt bruk av finansiell leasing i perioden. 
 Sykehuset planlegger ikke bruk av finansiell leasing i perioden. 

 
c) Foretaket bes å omtale utviklingen i netto fordringsposisjon mot morselskapet 

(netto av bank/driftskreditt og langsiktig konsernfordring) 
 Sykehuset er nto. gjeldfri mot morselskapet i 2019. Etter oppgjør Byggetrinn 

3, har sykehuset en gjeld til morselskapet på 300 millioner. Tomtesalg og 
meget gode kontantstrømmer resten av ØLP, gjør at sykehuset på nytt er nto. 
gjeldfri i 2034. 
 

d) Foretaket bes å omtale budsjetterte salg i perioden og eventuell risiko forbundet 
med realisering. 
 Sykehuset planlegger å selge deler av tomtearealet, for å finansiere 

«Byggetrinn 3».  
 Det er lagt inn i ØLP at alle salgbare tomter selges for 72,5 millioner 

tilsvarende takst, i perioden 2021-2024. Det gir en bokført gevinst på 54 
millioner fordelt over samme periode.  

 Risiko for at eiendomsmarkedet faller før sykehuset får solgt.  
 

7. På grunnlag av foretakets vurderinger av nødvendig investeringsnivå, hva mener 
foretaket selv at er nødvendig resultatnivå i eget foretak, eventuelt vurdert opp mot 
hva som faktisk er budsjettert? Foretaket skal også beskrive hovedtrekkene av tiltak 
for å oppnå nødvendig resultatnivå.  
 Budsjetterte resultat er realistiske og kontantstrømmen er god.  
 Sykehuset mener at budsjettert resultatnivå i ØLP 2020-2023 er tilstrekkelig for 

prioriterte investeringer i perioden som er Byggetrinn 3. Andre investeringer er 
lagt på tilsvarende nivå som foregående år. 

 Sykehuset vil høsten 2019 kartlegge områder for effektivisering og utarbeide en 
handlingsplan for reduksjon av kostnader. 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. 

 Sykehuset vil i tillegg videreføre interne kontrollrutiner med hyppige dialogmøter 
med avdelingene, opprettholde ansettelsesutvalget, og lederstøtte i forhold til 
analyse av kritiske KPI`er som for eksempel pasientaktivitet, bruk av månedsverk, 
sykefravær og økonomisk resultat.  

 Risikoer og risikoreduserende tiltak er beskrevet i avsnitt 4c. 
 

8. Foretaket skal opplyse om hvordan kravet til styrebehandling av økonomisk 
langtidsplan er ivaretatt 
 Styret i Sunnaas sykehus HF skal behandle ØLP 2020-2039 i styremøtet 27.5.2019. 
 ØLP 2020-2039 er godt forankret i foretakets ledergruppe.  
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9. Eventuelt andre forhold som foretaket vil informere om 
 «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. 
Sunnaas sykehus HF har over tid opparbeidet rettigheter til investeringer i Helse 
Sør-øst RHF gjennom sparing og salg av eiendom. Sykehuset hadde ved 
inngangen til 2019 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 kunne betjenes med 
ekstraordinære nedbetalinger. 
 
Sykehuset har historisk god lønnsomhet og leverer gjennomgående på, eller 
bedre enn budsjett. 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.  
 
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 sett opp mot nytt bygg i kost-/nytteberegninger. Byggetrinn 1 og 
2 er gjennomført med avhengigheter mot byggetrinn 3, og byggetrinn 3 skal 
komplettere sykehuset til det beste for fremtidens pasienter med tanke på 
teknologi, innovasjon, forskning og kliniske arealer.  
 
Sunnaas sykehus HF har ikke eget opptaksområde og således ikke egne 
«Sunnaaspasienter». Pasientene kommer fra hele regionen og ved ledig kapasitet 
også fra de andre regionene. Fullført utviklingsplan for bygningsmassen på 
Sunnaas sykehus HF vil komme alle regionens pasienter til gode, samt at 
nasjonale oppgaver vil kunne utvikles til det beste for pasienter fra alle 
helseregioner. Fleksibilitet i forhold til regional utviklingsplan for rehabilitering i 
Helse Sør-Øst er godt ivaretatt både relatert til kapasitetsutredninger, og 
fremtidig samfunnsoppdrag for Sunnaas sykehus HF. Dette begrunnet med at det 
i konseptfasen vil bli utredet flere alternativer inn mot nevnte forhold. 
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Det er behov for et 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. 
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. 

 Aktivitetsvekst 
Helse Sør-Øst RHF forutsetter at Sunnaas sykehus HF skal øke aktiviteten uten 
tildeling av midler til aktivitetsvekst i planperioden 2020- 2023. Sykehuset har 
anslått at bortfall av aktivitetsmidler i størrelsesorden 3,5 millioner årlig i 4 år, vil 
utgjøre nærmere 240 millioner for hele langtidsplanen ut 2039.  
Det er spesielt uheldig å miste aktivitetsmidler de nærmeste årene, da det 
sammenfaller sykehusets forpliktende spareplan for å sikre økonomisk bærekraft 
til «Byggetrinn 3». 

 
 Sykehuset gjennomførte en effektivisering i 2017 noe som reduserte bruken 

av årsverk fra ca. 575 til 560. Denne reduksjonen sammen med noe reduksjon 
på andre driftskostnader, la et godt grunnlag for ØLP 2019-2038 og 
videreføres i ØLP 2020 -2039. For å kompensere for bortfall av 
aktivitetsmidler i 2019, og i planperioden, må sykehuset redusere kostnadene 
tilsvarende beløp som bortfallet, ca. 16 millioner. 
Tiltak for effektivisering: 

1. 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.  

2. Sykehuset vil i tillegg videreføre interne kontrollrutiner med 
hyppige dialogmøter med avdelingene, opprettholde 
ansettelsesutvalget, og lederstøtte i forhold til analyse av kritiske 
KPI`er som for eksempel pasientaktivitet, bruk av månedsverk, 
sykefravær og økonomisk resultat.  
 

Ønsket effekt av tiltak i ØLP 2020-2023: 
I planperioden 2020-23 er det lagt inn reduksjon av kostnader med drøye 
3 millioner årlig, til sammen ca. 13 millioner. De siste drøye 3 millioner det 
er behov for av sparing, er lagt til 2024. 
Det vil i løpet av 2019 vurderes om det er mer hensiktsmessig å fordele 
sparing på en annen måte, f.eks. spare et større beløp tidligere i 
planperioden. 

 
 Aktiviteten knyttet til Helse og Arbeid har i mange år vært en usikkerhetsfaktor. 

Aktivitet Helse og arbeid videreføres på samme nivå som 2019 både på kostnads-  
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og inntektssiden i ØLP 2020-23 (2039). Hvor inntektene kommer ifra er ikke 
definert. Det kan være fra andre helseforetak som kjøper tjenester, eller fra 
ekstraordinære tildelinger. Dette gir dermed ikke noe resultateffekt. Det ble i 
dialogmøtet 28.3.2019 avtalt at Helse Sør-Øst RHF skal innkalle til møtet med 
helseforetakene som benytter tilbudet. I møtet skal det avklares om 
helseforetakene ønsker å kjøpe tjenester av Sunnaas sykehus HF, om tilbudet skal 
avvikles eller evt. overdras til andre. Det er viktig at sykehuset får avklaring på 
dette snarest mulig for å ha tid til å tilpasse aktivitetsnivå og kostnader. 

 
 Usikkerhet knyttet til fremtidig finansiering og oppdrag   

o Det er noe usikkerhet knyttet til hvilke oppgaver Sunnaas sykehus HF i 
fremtiden skal ha for befolkningen i Helse Sør-Øst. Helse Sør- Øst RHF vil før 
sommeren legger frem resultatet av utviklingsplanen for rehabilitering. Det 
ble i oppfølgingsmøtet i mars 2019 informert om at det trolig ikke blir større 
endringer fra dagens aktivitet. 

o ISF for rehabilitering 
 Avkortning ved høy andel kompleks rehabilitering. 
 Utfordringer knyttet til casemix innen kompleks rehabilitering for å 

sikre tilstrekkelig finansiering for de mest kompliserte pasienten. Ved 
en evt. overføring av de minst ressurskrevende pasienten innen 
gruppen kompleks rehabilitering vil ikke dagens finansiering være 
tilstrekkelig. 

 Utfordring med lave ISF-vekter på polikliniske konsultasjoner. 
o Forskyving av pasienter mot kortere opphold og poliklinikk for å møte pågang 

med nye skader. Finansieringen understøtter ikke denne utviklingen 
 
 
 


	 Gjennomsnittlig ventetid skal reduseres hvert år og være i henhold til krav i årets oppdragsdokument.
	 Andelen nye kreftpasienter i pakkeforløp skal være minst 70 prosent, og minst 70 prosent av pakkeforløpene for kreftpasienter skal være gjennomført innen standard forløpstid.
	 Andelen pakkeforløp innen VOP og BUP skal være minst 80%.
	 Andel pakkeforløp innen TSB skal være minst 60% fra avsluttet avrusning til påbegynt behandling i døgnenhet og 80% for evaluering av behandling i poliklinikk
	 Sikre god drift og budsjetterte resultat for å kunne gjennomføre investeringer i bygg og utstyr, jf kommentarmalens punkt 4.

