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Saksgang Møtedato 
Styret Sunnaas sykehus HF 29.5.2020 
Foretaksledelsen Sunnaas sykehus HF 17.4.2020 
 
 
 

Sak 2020 

Økonomisk langtidsplan (ØLP) 2021-2024  

 
 
Forslag til vedtak 
 

1. Styret vedtar Økonomisk langtidsplan 2021-2024 for Sunnaas sykehus HF. 
 

2. Styret har behandlet drifts- og investeringsbudsjettet og vurderer foretaket til å ha 
tilstrekkelig økonomisk bæreevne og tilfredsstillende likviditetssituasjon. 

 
3. Styret uttrykker bekymring for konsekvensene av lavere tildeling av midler til økt 

aktivitet i pasientbehandling innen spesialisert rehabilitering, enn til andre 
fagområder. Styret ber administrerende direktør følge opp saken mot Helse Sør – Øst 
RHF for å få til en endring som reduserer de langsiktige negative konsekvensene for 
Sunnaas sykehus HF og dermed også for fagfeltet spesialisert rehabilitering. 

 
4. Styret har registrert at sykehuset vil få aksept for oppstart konseptfase byggetrinn 3. 

Styret ber i den anledning administrerende direktør arbeide videre med realistiske og 
konkrete risikoreduserende tiltak som anses nødvendig for å oppnå tilstrekkelig 
økonomisk bærekraft, slik at investeringsplanene i byggetrinn 3 kan realiseres som 
forutsatt.  

 
 
 
Nesodden, 29.5.2020 
 
 
 
Einar Magnus Strand 
Administrerende direktør  
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• Hva saken gjelder 
 
Sunnaas sykehus HF har utarbeidet en økonomisk langtidsplan som strekker seg fra 2021- 
2040. Foretaksledelsen behandlet og vedtok Økonomisk langtidsplan 2021-2024 17.4.2020. 
Sykehuset utgjør 1 % av konsernet Helse Sør-Øst RHF, noe som er en fordel å vite når tallene 
som presenteres skal vurderes i en større sammenheng.  
 
Den økonomiske langtidsplanen er basert på; 

• forutsetninger styret i Helse Sør-Øst RHF har gitt i sak nr. 017-2020 Økonomisk 
 langtidsplan 2021-2024 - planforutsetninger 
 
• forutsetninger gitt av eget foretak, bl.a. gjennomføring av byggetrinn 3 
 

Styret ble 31.3.20 (Sak 18/20 2020-03-31 Økonomisk langtidsplan 2021-2024 - 
planforutsetninger), orientert om planforutsetninger og prosess gitt av Helse Sør-Øst RHF 
vedrørende Økonomisk langtidsplan 2021-2024.  
 
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 (HSØ) 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; 
 

Det forutsettes at økonomisk langtidsplan behandles av foretaksstyrene, senest før 
31.5.2020. Styrebehandlingen skal omfatte både drifts- og investeringsbudsjettet, samt 
en samlet vurdering av foretakets bæreevne og likviditetssituasjon. Denne vurderingen 
skal være basert på de forutsetninger som styret i Helse Sør-Øst RHF har lagt til grunn i 
styrebehandling 12.3.20 sak 017-2020 Økonomisk langtidsplan 2021-2024 - 
planforutsetninger 

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

• Saksdokumentet oppsummer hovedpunkter i årets økonomiske langtidsplan.  
 

• Vedlagte presentasjon (vedlegg 1) inneholder et rikt tallmateriale som gir grunnlag for 
å vurdere drifts- og investeringsbudsjett, samt samlet vurdering av foretakets bæreevne 
og likviditetssituasjon. Presentasjonen følger i hovedsak rekkefølgen til teksten i punkt 
2.1 og utover i dette dokument. 
 
• 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. 
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Helse Sør-øst RHF har foreløpig ikke har gjort særskilte vurderinger av mulige konsekvenser av 
koronaviruset i sammenheng med forestående økonomisk langtidsplan. Det er stor usikkerhet 
rundt hvor lenge koronaviruset vil påvirke pasientbehandlingen, ansatte og økonomien til 
foretakene og samfunnet. I økonomisk langtidsplan for 2021-2024 er det foreløpig forutsatt at 
situasjonen igjen er normalisert i 2021 og utover.  

 
 

• Hovedpunkter og vurdering av handlingsalternativer  
 
2.1 Hovedpunkter 
 
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 353 millioner og fullføring i 2024. 
 
• Økning i aktivitet i pasientbehandling er lagt til polikliniske konsultasjoner. 

 
• Foretaket har positive resultater i hele perioden 2021 til 2040. 

 
• Foretaket har positiv likviditetsbeholdning i hele perioden 2021 til 2040. 

 
• Aktivitetsmidler er redusert med 158 millioner, sammenliknet med forrige ØLP.  

 
• Det er identifisert og lagt inn et sparebehov på 17 millioner.  

 
• All sparing er lagt på lønn og det planlegges en reduksjon på 20 årsverk. 

 
 
2.1.1. Aktivitet og ISF-poeng 
Antall behandlede pasienter i løpet av et år, består av antall heldøgnpasienter som skrives ut 
pluss antall polikliniske konsultasjoner som utføres. 
 

• Sykehuset har en vekst i antall behandlede pasienter på 1,4 % fra 2020 til 2021. Det er litt 
lavere en krav til samlet vekst for alle foretak i konsernet på 2 %. Veksten er lavere enn 
tidligere år, som følge av at budsjett 2020 var ekspansivt. 
 

• Sykehuset har en vekst i antall behandlede pasienter på 12,5 % fra 2020 til 2024. Det er 
langt høyere enn krav til samlet vekst for alle foretak i konsernet på 6 %. Som tidligere år 
legger sykehuset all vekst i pasientaktivitet på poliklinikk, i tråd med strategi 2035 og 
langsiktige mål. 

  
• ISF-poeng er på nivå med ØLP 2020-2039. Ettersom budsjett 2020 også var ekspansivt på 

dette området, så fremkommer en negativ vekst fra 2020 til 2021 og en beskjeden vekst 
på 0,3% fra 2020 til 20204.  
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2.1.2 Månedsverk 
Som følge av identifisert sparebehov i størrelsesorden 17 millioner over en 5-årsperiode, er det 
lagt inn en reduksjon av 20 månedsverk i samme periode. 
Sykefravær på nivå med 2019. 
Overtid og ekstravakter på nivå med tidligere år. 
Økning i antall personale med teknologi/IKT kompetanse i 20 års perioden. 
 
2.1.3 Produktivitet 
Produktiviteten er negativ fra 2020 til 2021, igjen som følge av et ekspansivt budsjett 2020. 
Det er i tillegg ressurskrevende og gir lite ISF-inntekter å vri aktivitet i retning av reduksjon 
heldøgn og økning i poliklinikk. 
Det at produktiviteten fra 2020 til 2024 likevel øker med 3,7 %, skyldes i hovedsak sparetiltakene 
som vil redusere antall årsverk med 18 i samme periode. 
 
2.1.4 Resultatutvikling 
• Det er positive resultater i alle 20 årene. 
• Avskrivinger og netto finanskostnader øker kraftig i byggeperioden 2023-2024 og 

kapitalkostnadene øker med til sammen 14 millioner på årsbasis på sitt verste. 
• Det planlegges solgt tomter for 72,5 millioner og med gevinst 58 millioner i perioden 2024-

2027 hvilket forbedrer resultatene betydelig i samme periode. 
• Resultatene og EBITDA (driftsresultat før avskrivninger) er bra, men lavere enn forrige ØLP, 

som følge av lavere tildeling av midler til økt aktivitet enn ventet. 
• Resultatmarginen er lavere enn forventet resultatmargin på 2,5 %, da det ikke er lenge siden 

sykehuset fullførte Bygg I (November 2015). HSØ har beskrevet at krav til nivå på 
resultatmargin kan variere etter hvilken fase foretaket er i. Kravet er høyere til de foretak 
som skal bygge og lavere til foretak som har bygget. Sunnaas sykehus har både bygget og 
skal bygge igjen. 

• Sykehuset tildeles langt lavere midler til økt aktivitet enn den proporsjonale andelen skulle 
tilsi. Differansen mellom tildelte midler og midler sykehuset skulle hatt etter størrelse, utgjør 
700-800 millioner i hele ØLP perioden, et betydelig tap for fagfeltet.  

• Det er etter at ØLP 2021-2024 ble fullført og levert, blitt kjent at foretaket kommer til å få 
starte opp med konseptfase høsten 2020. Det er svært gledelig, men vil fordre langt mer 
konkrete og detaljerte sparetiltak enn det som ligger til grunn i denne ØLP. Også i dette ØLP 
er det forutsatt at foretaket kun utarbeider konkrete sparetiltak for et år av gangen, i 
påvente av endelig beslutning om oppstart konseptfase. 

 
2.1.5 Investeringer 
Byggetrinn 3 er lagt inn med 351 millioner. Byggeperiode for BT3 er lagt til 2023 og 2024 og 
midler til fortetting av eksisterende areal er lagt inn med 23 millioner.  
Øvrige investeringer på samme nivå som i ØLP 2020-2039 
Investeringsrammen foretaket er gitt av HSØ, er nå bare 9 millioner årlig. Opparbeidete 
rettigheter gjør at foretaket kan og planlegger med investeringer utover rammen. 
 
2.1.6 Balanse 
• Anleggsmidler øker med nesten 350 millioner i 2023 og 2024 som følge av byggetrinn 3 
• Bankinnskudd reduseres til nærmere 0,- i 2023, da egenkapitalen i byggetrinn 3 på 150 

millioner benyttes i 2023.  
• Egenkapitalen øker fra 460 millioner i 2021 til 500 millioner i 2024, i takt med gode 

resultater.  
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• Egenandelen ligger på drøye 60 % i planperioden. 
 
2.1.7 Kontantstrømmer og likviditets 
Positiv likviditetsbeholdning i alle år.  
Inngående beløp i banken i 2021 er estimert til 161 millioner. I 2023 tømmes banken i.f.m. 
byggetrinn 3.  Foretaket låner i tillegg 200 millioner fra eier i slutten av 2023 og i løpet av 2024.  
Gradvis bygges likviditetsbeholdningen opp igjen årene etter, ved salg av eiendom og solide 
kontantstrømmer fra drift i alle år. 
 
 
2.2 Vurdering av handlingsalternativer 
Det er blitt kjent etter leveranse av ØLP 2021-2024 til HSØ 21.4.20, at foretaket nå vil få aksept 
for å starte med konseptfasen for byggetrinn3 fra høsten 2020.  
Mange viktige valg må tas og gode grunnlag for å ta de riktige valgene må arbeides frem. Det er 
for tidlig å skrive noe mer konkret. 
 
2.3. Samlet vurdering av foretakets bæreevne og likviditetssituasjon 
Foretaket har positive resultater og god kontantstrøm fra drift i alle år. 
 
Egenkapitalen ligger rundt 500 millioner i planperioden og egenkapitalandel ligger på drøye  
60 %. Foretaket kan betegnes som meget solid. 
 
I tillegg er likviditeten meget god, som et resultat av historisk gode resultater og salg av 
eiendom.  
 
Sunnaas sykehus HF fremstår som et solid og veldrevet foretak, med økonomisk bærekraft til å 
håndtere både forpliktelser gitt av eier og forpliktelser fra eget HF   - ikke minst gjennomføring 
av byggetrinn 3.  
 
 

3. Administrerende direktørs anbefaling 
 
Administrerende direktør anser foretakets bæreevne og likviditetssituasjon som meget god.  
 
Administrerende direktør mener foretaket har svart opp forutsetninger styret i Helse Sør-Øst 
RHF har lagt til grunn. 
 
De blir krevende å spare 17 millioner de kommende 5 årene, men håndterbart. 
 
En stor utfordring er den langt lavere tildeling av aktivitetsmidler de siste årene, enn det 
størrelsen på foretaket skulle tilsi. Det går utover utviklingen av spesialisert rehabilitering, da 
beløpene som ikke fordeles til fagfeltet, etter hvert er meget store. 
 
 
Vedlegg 

1. Presentasjon av tallmateriale i form av grafer og tabeller  
2. Kommentarer som utdyper tallmateriale  
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