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VEDLEGG 2) Kommentarer til økonomisk langtidsplan 2021-2024  
 

Foretak/sykehus: Sunnaas sykehus HF 
 

Oppsummering  
- Byggetrinn 3 (BT3) er lagt inn med oppstart 2023 og fullføring 2024. 
- Det er positive resultater i hele perioden 2021 til 2040.  
- Likviditetsbeholdningen er positiv i alle år og solide kontantstrømmer fra drift i hele 

perioden. 
- Aktivitetsmidler er redusert med 158 millioner i dette ØLP sammenliknet med forrige, 

som følge av lavere tildeling fra Helse Sør-Øst RHF enn forventet. 
- Foretaket må spare 17 millioner i perioden 2021-2025, tilsvarende en nedgang på 23 

årsverk 
 

1. Drift: 
 

1.1. Hvilke forutsetninger er lagt til grunn i økonomisk langtidsplan 2021-2024? 
- Mulige konsekvenser av Koronaepidemien er ikke hensyntatt i ØLP-perioden 
- Kronekursen er på samme nivå som før koronaepidemien 
- Alle tall er i 2020 kroner 
- Byggeperiode for BT3 er lagt til 2023 og 2024 
- Investeringer for forøvrig på samme nivå som i ØLP 2020-2039 
- Sykefravær på nivå med 2019 
- Overtid og ekstra på nivå med tidligere år 
- Prognose fra Sykehusapotekene HF er lagt til grunn 
- Tjenestepriser fra Sykehuspartner HF er lagt til grunn 
- ISF-poeng er på nivå med ØLP 2020-2039 
- Vekst i poliklinisk aktivitet og noe reduksjon i heldøgnsaktivitet 
- Pensjonskostnader i budsjett 2020 er lagt til grunn i ØLP 2021-2024(40). 
- Inntekter til Helse og arbeid er satt til 8 millioner, lik bevilgning for 2020 
- Trenings- og Rådgivningssenteret (TRS) for sjeldne diagnoser og Regional 

Kompetanse Rehabilitering (RKR) lagt inn lik bevilgning som for 2020 
 

1.2. Hvilke endringer er gjort i forhold til fjorårets leveranse av økonomisk langtidsplan? 
 
ØLP 2021-2040 og ØLP 2020-2039 fremstår som relativt like. Det er gjort enkelte 
endringer.  
- Ferdigstilling av Byggetrinn 3 er flyttet fra 2022 til 2024. Dette påvirker flere 

forhold for eksempel 
o Kontantstrømmer, resultater og avskrivninger 
o Salg av eiendom er flyttet fra 2021-2024 til 2024-2027 
o Gevinst ved en effektiv pasientbehandling ny bygningsmasse er forsinket 

til 2024 
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- Midler til økt aktivitetsvekst er lagt inn som økning av basisrammen med 1,5 
millioner årlig i 2021-2040. Summert over hele ØLP perioden er det 160 millioner 
mindre enn i forrige ØLP. 

- Avbyråkratiserings- og effektivitetsreformen (ABE-reformen) er lagt inn med 
reduksjon av basisramme på -737.000 i planperioden. Det er en reduksjon i 
basisramme på 50 millioner, sammenliknet med forrige ØLP. 

- Økning i basisramme etter tillegg av vekstmidler og fratrekk av ABE reformen, 
blir da 767.000 i planperioden og 1,5 millioner etter planperioden   

- Pensjon er som i budsjett 2020 
- Svakere resultater i denne ØLP-perioden enn forrige ØLP, som følge av mindre 

økning i midler til økt aktivitet/basisrammen i dette ØLP enn forutsatt i forrige 
ØLP. 

 
 

1.3. Hvilke utfordringer opplever dere som de største for å innfri de krav som er stilt for 
helseforetakets drift i forhold til leveransen? 
 
Alle helseforetak har felles utfordringer for å oppnå økonomisk bærekraft. Listen 
under utgjør store felles utfordringer, som må løses med innsparinger på andre 
områder, nedprioriteringer, effektivisering og reduserte resultater. Eksempler på 
felles utfordringer er: 
- Nye byggeprosjekter 
- Økte IKT kostnader uten at foretaket klarer å ta i bruk ny teknologi og hente 

gevinster 
- Økt beredskap og datasikkerhet 
- Økt vedlikehold bygg 
- Kostbar vekst (vridning mot dag og poliklinikk) 
- Mer ressurskrevende pasienter 
- Ny LIS ordning 
- ABE-reformen 
- Ikke full kompensasjon pris- og lønnsvekst  
- Vanskelig å øke inntekter, uten at kostnader øker med minst det samme  
- Svekket likviditet pga. langt høyere betalbar pensjonspremie, enn bokført 

pensjonskost 
 

 
De største utfordringene for Sunnaas sykehus HF spesielt er: 
- Langt lavere økning av basis (midler til vekst i pasientaktivitet), enn det 

proporsjonal andel av vekstmidler HSØ viderefordeler skulle tilsi. I løpet av 20 
årsperioden utgjør forskjellen på tildelte vekstmidler og vekstmidler dersom 
fordelt etter proporsjonal andel, anslagsvis 700-800 millioner. Det rammer 
spesialisert rehabilitering i Norge, da sykehuset er landets største tilbyder innen 
fagområdet.  

- Risiko for prisøkning byggetrinn 3, utover generell prisøkning som er lagt inn som 
forutsetning de 4-5 siste årene i ØLP 

- Uforutsette vedlikeholdskostnader knyttet til gamle bygg som skal rives, pga. 
utsettelse på BT3 



3 
 

- Økt IKT kostnad uten at foretaket klarer å hente tilsvarende gevinster.  
 
 

1.4. Hvilke tiltak er planlagt for å møte disse utfordringene? 
Sunnaas sykehus HF ønsker å være en dynamisk og lærende organisasjon som til 
enhver tid videreutvikler og tilpasser driften etter samfunnets behov. Det betyr at 
sykehuset ønsker å være innovative og implementere gode løsninger tidlig i 
sykehusets daglige drift av kjerneoppgavene. 
 
Virksomhetsidé for Sunnaas sykehus som et offentlig helseforetak, har to 
overordnete oppgaveområder: 

o Sunnaas sykehus tilbyr og utvikler høyspesialisert rehabilitering som 
pasient og samfunn har nytte av 

o Sunnaas sykehus gjør andre bedre 
 
Hovedutfordringer for 2021 og årene fremover vil ligge i om sykehuset lykkes i 
endring av arbeidsprosesser slik at kostnadene tilpasses aktivitet og resultatkrav. 
Dette vil kreve en videreføring av den stramme styringen på enhetsnivå for å 
muliggjøre å nå viktige mål og strategier.  
 
Høsten 2019 etablererte foretaksledelsen en partssammensatt prosjektgruppe for å 
lede organisasjonsutviklingsarbeidet. Pågående og planlagte prosjekter er: 
- Prinsipper for kliniske arealer inkl. etablering av intervensjonssenter 
- Prinsipper for pårørendearealer  
- Fordeling av sengearealer 
- Prinsipper for kontor og møterom 
- Samlet stab/administrasjon 
- Stab teknologi og drift 
- Utrede samling av fag, kompetanse, utdanning 
 
I ØLP 2021-2040 er nødvendig sparing lagt inn år for år fra 2021 til 2025 på til 
sammen 17 millioner inklusiv ABE-reformen.  
Foretaket forventer at nytt bygg vil effektivisere pasientaktiviteten forutsatt samme 
pasientsammensetning (casemix).  
 

1.5. Gi utfyllende kommentarer på følgende: 
 

1.5.1. Prioriteringsregelen  
Ikke aktuelt da Sunnaas sykehus HF tilbyr somatiske tjenester. 

1.5.2. Økonomisk resultat, herunder innleie og overtid/ekstrahjelp 
- Foretaket har budsjettert med positive resultater i alle år. Ekstraordinært gode 

resultater i perioden 2024 til 2027 forklares med gevinster av salg av eiendom på 
til sammen ca. 60 millioner.  

- Foretaket benytter ikke innleie av personell i planperioden. 
- Overtid og bruk av ekstravakter er på nivå med tidligere år i ØLP 2021-2040.  

 
1.5.3. Bemanning, herunder rekruttering og stillingskategorier per tjenesteområde 
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- Sunnaas sykehus HF planlegger alle stillinger innen somatiske tjenester i 
planperioden. 

- Som ledd i kompetansekartlegging er det vurdert behov på kort og lang sikt: 
o Behov for en generell økning i digital og teknologisk kompetanse blant 

eksisterende ansatte 
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 fysikalsk medisin og rehabilitering og/ eller 
nevrologi 
 

- Tiltak som vurderes for å oppnå ønsket kompetanse:  
o 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 noen av spesialistene 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. 

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

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

o Sykehuset har opprettet et ansettelsesutvalg som vurderer alle ledige 
stillinger (faste og lange vikariater). Formålet er å ha kontroll på 
bemanningsutviklingen i sykehuset; at utviklingen er ihht til kartlagt 
kompetansebehov ref. punkter over. 

o Fra 2024 -2040 har sykehuset budsjettert med en økning på 1 årsverk årlig 
innen IKT/teknologi for å møte behov for denne type kompetanse knyttet 
til klinisk aktivitet.  

 
1.5.4. Aktivitet 
- Sykehuset fortsetter å øke poliklinisk aktivitet i tråd med anbefaling fra HSØ RHF 

og dobler antall polikliniske konsultasjoner fra 2020 til 2040. 
Aktivitetsvekstmidlene finansierer noe av vridningen fra heldøgn (svak nedgang) 
til en økning på 446 polikliniske konsultasjoner i året.  

- Antall ISF-poeng holdes på samme nivå som ØLP2020-2039.   
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- 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 negativ konsekvens for ISF-
inntjeningen og øke kostnadene betydelig. Dette vil føre til lavere produktivitet. I 
ØLP 2021-40 er aktiviteten heldøgn lagt inn som «as is» for casemix. 

- Produktiviteten øker i planperioden da foretaket legger opp til en effektivisering 
som skal redusere antall årsverk. Økningen i produktivitet er på 3,7 % i 2024 og 
5,0 % i 2040 - målt mot budsjett 2020. 

 
1.5.5. Sammenheng mellom resultat, aktivitet og bemanning 
- For å nå budsjetterte resultater i ØLP 2021-2040 er foretaket avhengig av 

effektivisering i form av reduserte kostnader. Denne reduksjonen i kostnader er i 
all hovedsak budsjettert på lønn. Foretaket ønsker å gi mest mulig rom for 
teknologisk utvikling og hente gevinster fra ny teknologi. Reduksjon i kostnader 
inklusiv ABE er på ca. 17 millioner i løpet av perioden 2021-2025 (3,7 – 2,7 – 3,7 – 
3,7 – 3,0). Effektiviseringen gjennomføres år for år. 

- Høsten 2019 etablererte foretaksledelsen en partssammensatt prosjektgruppe 
for å lede et organisasjonsutviklingsarbeidet. Elementene i arbeidet er beskrevet i 
punkt 1.4.  

- Aktivitetsveksten er lagt til poliklinikk og foretaket har igjennom flere år klart å 
øke poliklinisk aktivitet som planlagt. Foretaket mener derfor det er realistisk å nå 
budsjettert økning i poliklinisk aktivitet.  

 
1.5.6. Øvrige forhold 

Se punkt 5.  
 
 

2. Investeringer: 
 

2.1. Investeringsplaner, skissert finansieringsplan og plan for å oppnå økonomisk 
bærekraft i investeringsprosjektene – regionalt prioriterte prosjekter kan omtales 
med grunnlag fra prosjektvurderingene i gevinstarkfane i malverket for 
finansbudsjettering.  
Foretaket har lagt inn byggetrinn 3 (BT3) som et budsjettinnspill i dette ØLP, på linje 
med fjoråret. Foretaket venter på vedtak om oppstart konseptfase. Inntil vedtak 
oppstart foreligger, har foretakets ledelse besluttet at det spares for 1 år av gangen 
med konkrete tiltak. Når vedtak om oppstart konseptfase foreligger, vil foretaket 
starte en omfattende prosess i samarbeid med ansatte og tillitsvalgte, for å finne 
tilstrekkelige tiltak for hele 5 års-perioden, hvor kostnadene i alt skal reduseres med 
anslagsvis 17 millioner. Det tilsvarer en reduksjon på 23 årsverk. 
 

2.2. Endringer i vurderingen av helseforetakets bærekraft sammenlignet med siste 
økonomiske langtidsplan eller faseovergang i regionale prosjekter. 
- Årets ØLP er ganske likt forrige ØLP 2020-2039.  

o Aktivitetsvekst og ISF-poeng er omtrent det samme 
o Totale investeringer over en 20 års periode er omtrent det samme 
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o Kostnadsramme for byggetrinn 3 er på samme nivå 
o Behov for kostnadsreduksjoner er omtrent det samme 

- Ulikheter mellom årets ØLP og fjoråret: 
o Byggestart BT3 er lagt inn med byggestart 2023 og med ferdigstillelse i 

2024. Det er 2 år senere enn forrige ØLP. 
o Friske midler til økt aktivitet, er langt lavere i dette ØLP. I år er det lagt i 

en årlig økning på netto 763.000 i planperioden (aktivitetsmidler minus 
ABE-reform), i årene fra 2025 er det lagt inn 1,5 millioner. I forrige ØLP 
var det etter planperioden lagt inn forholdsmessig andel av 
aktivitetsmidler Helse Sør Øst deler ut årlig – beregnet til 3,5 millioner 
årlig. Til sammen er vekstmidler redusert med 160 millioner i dette ØLP 
sammenliknet med fjorårets. ABE-reformen trekker ned ca. 50 millioner 
sammenliknet med fjorårets ØLP.  

- Alt i alt er økonomisk bærekraft i årets ØLP redusert noe, men ikke mer enn at 
foretaket fortsatt har tilstrekkelig økonomisk bærekraft til å gjennomføre 
byggetrinn 3 og andre nødvendige investeringer. Det krever dog store 
kostnadsreduksjoner, beregnet til 17 millioner over en 5 årsperiode. 

-  
2.3. Langtidsplanens innarbeidede erstatningsplaner for medisinskteknisk utstyr og 

hvordan dette bidrar til ønsket snittalder på utstyrsparken. 
 

- Sykehuset følger rutine for årlig rullering av erstatningsplaner for MTU, ved at 
avdelinger melder inn behov som deretter prioriteres. Behovet som meldes er 
større enn 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). 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 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 på sikt 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 vil finne sted i forbindelse med fullføring av 
byggetrinn 3. 
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- Hvis sykehuset skal nå sine strategiske mål vil det være behov for større 
investeringer i MTU. Dette er knyttet til for eksempel videreutvikling av 
teknologisk intervensjonssenter, herunder robotikk (målrettet trening).  
 

Foretaket har til dels tatt hensyn til økt behov innen teknologi ved omfordeling av 
budsjettrammen til mere teknologi og IKT og lavere andel lønnskostnader.  All sparing 
forutsettes tatt av lønn, samtidig som andre kostnader herunder teknologi og IKT 
kostnader øker noe.  
I tillegg er også investeringsrammen omfordelt noe fra bygg og inventar til fordel for 
MTU og IKT. 

 
Foretaket mangler presise tall for alder på MTU som er i bruk og holder på med en 
pågående analyse av det. I arkfane 11.MTU er det gitt et beste estimat for alder og 
utrangering. 
 

2.4. Er kravet om vedlikehold på 250 kroner pr kvadratmeter som vedtatt i sak 021-2017 
oppfylt? Avvik kommenteres. 
 
Kravet om vedlikehold på 250 kroner pr kvadratmeter er oppfylt og vel så det, for de 
bygg foretaket skal beholde. Bygg D og K, som er planlagt revet i 2025, vil ikke bli 
vedlikeholdt utover at helt akutte tiltak må gjennomføres. Videre er det ikke lagt inn 
vedlikehold av nybygget byggetrinn 3 før etter at garantitiden er utløpt (f.o.m. 
2030). En million er lagt inn som ekstraordinært vedlikehold fra 2021 i tråd med krav 
fra HSØ RHF. 

 
 

2.5. Er nivået på lokale IKT lån og lokale IKT investeringer er avklart med Sykehuspartner 
HF? Avvik kommenteres. 
Det er på samme nivå som forrige ØLP, hvor det var enighet mellom partene.  
 

3. Likviditet: 
 

3.1. Likviditetsutviklingen, hvordan likviditeten planlegges holdt innenfor tilgjengelig 
driftskredittramme og risiko forbundet med dette.  
Inngående likviditetsbeholdning 2021 er estimert til 161 millioner. De solide 
likviditetsbeholdningen skyldes gode resultat fra tidligere år, salg av Askim og 
Drøbak, samt et budsjettert positivt resultat for 2020 på 12 millioner. 
Likviditetsbeholdningen er redusert fra tidligere år pga. langt høyere 
pensjonspremier enn bokført pensjonskostnad.  
 
I ØLP 2021-2040 har foretaket en tilstrekkelig kontantstrøm fra drift til å holde seg 
godt innenfor tilgjengelig driftskredittramme. Likviditetsbeholdningen er positiv i 
alle år i perioden 2021-2040. 
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Utgående likviditetsbeholdning 2040 er 44 millioner, den store reduksjonen fra 2020 
skyldes investering i nytt bygg. Låneopptak i størrelsesorden 200 millioner, god årlig 
kontantstrøm og salg av tomter, gjør at kontantbeholdning i 2040 fremdeles er solid, 
til tross for at det er lagt inn en investering på 353 millioner i et nytt bygg fordelt på 
årene 2024 og 2025. 
 

3.2. Utviklingen i netto fordringsposisjon mot morselskapet (netto av bank/driftskreditt 
og langsiktig konsernfordring). 
Foretaket vil på det meste, i forbindelse med fullføring byggetrinn 3, ha en gjeld på 
290 millioner mot morselskapet i 2024. 
Deretter nedbetales lånet med drøye 50 millioner i løpet av en 3-årsperiode, som 
følge av planlagt salg tomteareal. 
I 2037 planlegges det for at foretaket er gjeldfritt mot morselskapet. 
 

3.3. Overholdes kravene i Finansstrategi for Helse Sør-Øst for finansiell leasing? 
Kommenter risikoen og eventuelle avvik. 
Sunnaas sykehus benytter seg ikke av finansiell leasing i ØLP 2021-2040. 
  

3.4. Foretaket bes å omtale planlagte salg i perioden og eventuell risiko forbundet med 
realisering. 
Det er lagt inn salg av tomter, i perioden 2024-2027, på 72,5 millioner som tilsvarer 
takst fra 2018. Det gir en bokført gevinst på 58 millioner fordelt over samme 
periode. Tomtene ligger attraktivt til med utsikt over Oslofjorden slik at salgspris 
benyttet i ØLP 2021-2040 ikke bør medføre risiko. 
 
 

4. Foretaket skal opplyse om hvordan kravet til styrebehandling 
av økonomisk langtidsplan er ivaretatt. 
 
Styret i Sunnaas sykehus HF vil behandle økonomisk langtidsplan 2021-2040 i møtet mot 
slutten av mai 2020.  
 
 

5. Eventuelt andre forhold som foretaket vil informere om.  
 

- Byggetrinn 3 (BT3) 
BT3, med planlagt egenkapitalandel på 42 % er et investeringsprosjekt som belaster 
regional likviditet i langt mindre grad enn sammenlignbare byggeprosjekter i regionen. 
Sunnaas sykehus HF har midler i banken som dekker egenkapitalandelen på ca. 150 
millioner. Foretaket har bæreevne for å betjene låneopptak i størrelsesorden 200 
millioner i et 20-årsperspektiv. Foretaket har historisk god lønnsomhet, er pålitelig og 
leverer som regel på, eller bedre enn budsjett. BT3 planlegges gjennomført med 
ferdigstillelse i 2024. Det vil si at start utløsning av lånemidler tidligst er aktuelt i 2023. 
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Foretaket har god soliditet og bokført egenkapital pr 31.12.2019 var 443 millioner 
kroner, hvilket tilsvarer en egenkapitalandel på 59,5 %. Likviditeten er god og 
bankbeholdning var ved utgangen av 2019 på 182,2 millioner kroner. På samme tid var 
den kortsiktige gjelden 131,6 millioner kroner. Det vil si at bankbeholdningen var 1.38 
ganger større enn kortsiktig gjeld. 
 
Bygningsmassen som skal erstattes gjennom BT3 er gammel og uegnet for klinisk 
aktivitet, jfr. Multimap 2017(Multiconsult/HSØ). Beregninger viser at vedlikehold av den 
gamle bygningsmassen er ufordelaktig sammenliknet med nytt bygg i kost/nytte-
beregninger, jfr konsekvensanalyse oversendt HSØ november 2019. Byggetrinn 1 og 2 ble 
gjennomført med avhengigheter mot BT3 for å fullføre Sunnaas sykehus HF for de neste 
30-50 årene. Byggetrinn 1 og 2 karakteriseres som karosseriet mens BT3 er motoren som 
skal videreutvikle sykehuset til 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. Fleksibilitet i forhold til regional utviklingsplan for rehabilitering i 
HSØ og nasjonalt er ivaretatt relatert til kapasitetsutredninger og fremtidig 
samfunnsoppdrag for Sunnaas sykehus HF gjennom at det i konseptfasen vil bli utredet 
flere virksomhetsalternativer. 
 
Det er nødvendig å komme i gang med konseptfaseutredning i 2020. Dette både for å 
sikre at Sunnaas sykehus HF mot 2035 kan utvikles i tråd med vedtatt utviklingsplan og 
for å forhindre nødvendige og kostbare investeringer i gammel bygningsmasse fra høsten 
2020. Oppstart konseptfase 2. halvår 2020 vil ikke medføre økt risiko eller tidligere 
belastning av regional likviditet i HSØ, men sikre en effektiv prosess og fullføring av 
konseptfase mot B2 – beslutning. 
 
 

- Aktivitetsvekst  
Aktivitetsvekstmidler tildeles de regionale helseforetakene fra Helse og 
omsorgsdepartementet. De siste årene har rehabilitering blitt tildelt ingen eller lite 
midler til økt aktivitet i gjennom tildeling fra HSØ RHF. 
 
Sunnaas sykehus HF har behov for å øke aktiviteten på linje med de andre 
helseforetakene i regionen for at ikke rehabiliteringsfeltet skal sakke akterut. Foretaket 
er tildelt 737.00 i nto. økning basis til ny aktivitet i planperioden (aktivitetsvekst – ABE) 
og 1,5 millioner i årene etter. Det er årlig 3,5 millioner mindre enn foretakets 
proporsjonale andel av konsernets vekstmidler i planperioden.  Foretaket har anslått at 
redusert tildeling av aktivitetsmidler i størrelsesorden 3,5 mill. årlig i hvert år i hele ØLP 
perioden, vill utgjøre 700-800 millioner i lavere tildeling enn proporsjonal andel tilsier. 
Det er spesielt uheldig med reduserte aktivitetsmidler de nærmeste årene, da det 
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sammenfaller med foretakets satsing på betydelig vekst i polikliniske konsultasjoner og 
foretakets forpliktende spareplan for å sikre økonomisk bærekraft til «BT3. 
Foretaket er den største aktøren innen spesialisert rehabilitering i Norge og det er 
urovekkende at et så viktig samfunnsøkonomisk område nedprioriteres i forhold til andre 
fagområder innen helse. 
 
 

- Innsatsstyrt finansiering av rehabilitering 
Sunnaas sykehus HF har i mange år påpekt utfordringer knyttet til innsatsstyrt 
finansiering for rehabilitering. De to siste årene er dette meldt inn til Helsedirektoratet 
via Helse Sør-Øst RHF. Utfordringene er spesielt knyttet til avkortning ved høy andel 
kompleks rehabilitering og casemix innen kompleks rehabilitering.  
Helsedirektoratet har nå tatt initiativ til gjennomgang av rehabiliteringsløsningen i ISF. 
Pga. den pågående koronaepidemien er arbeidet midlertidig utsatt. 
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