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1. Hva saken gjelder 
 
Alle landets helseforetak er pålagt av eier å levere analyse av kostnad pr. pasient (KPP) til 
Helsedirektoratet årlig. Dette tallmaterialet er med på å danne underlaget for vektingen av 
diagnoserelaterte grupper (DRG’ene) i regelverket for innsatsstyrt finansiering (ISF).  
I Sunnaas sykehus HF benyttes analysen til å forstå eget kostnadsbilde, i argumentasjon i 
finansieringsspørsmål og til ulike prosjektarbeid. Analysen gir et overordnet kostnadsbilde som 
er interessant for styret å være orientert om.  
 
KPP-analysen viser at kostnaden pr. ISF-poeng for heldøgn har økt fra 67.420 kroner i 2018 til 
73.794 kroner i 2019. Årsaker til økningen er økte kostnader til pensjon, lønn, IKT, og 
ekstraordinært vedlikehold bygg og anskaffelser av utstyr. For poliklinikken er det en reduksjon i 
kostnader pr. ISF-poeng fra 137.919 kroner til 84.698 kroner. Årsaken til reduksjonen er 
effektivisering av den polikliniske aktiviteten.   

 

2. Hovedpunkter og vurdering av handlingsalternativer  
 
Alle landets helseforetak er pålagt av eier å levere kostnad til kostnadsvekstarbeidet i 
Helsedirektoratet. Dette tallmaterialet er med å danne underlaget for vektingen av 
diagnoserelaterte grupper (DRG’ene) i regelverket for innsatsstyrt finansiering (ISF) for året 
etter. I tillegg leveres kostnad pr. pasient til den nyopprettede nasjonale KPP-databasen. 
Foretakene har levert data for driftsårene 2018 og 2019 til den nasjonal KPP-databasen, men 
Helsedirektoratet har utfordringer knyttet til analyse og kvalitet på dataene. Det foreligger 
derfor ikke nasjonale analyser fra denne databasen.  
 
Årets KPP-analyse er gjennomført med samme metode som for 2018-data og følger de nasjonale 
retningslinjene for utarbeidelse av KPP og fordelinger av felleskostnader. Kort forklart 
ekskluderes alle direktekostnader og andel av felleskostnader som er knyttet til aktivitet som 
ikke er ISF-finansiert. De store postene som ekskluderes for Sunnaas sykehus HF, er forskning og 
utvikling (FoU) på likt nivå som rapporteres til Nordisk institutt for studier av innovasjon, 
forskning og utdanning (NIFU) og TRS kompetansesenter for sjeldne diagnoser.  
 
For å skape sammenlignbare tall med driftsår 2019, er tall fra foregående år oppjustert med pris- 
og lønnsvekst (deflator). Det vil si at alle tall i saken fra 2017 og 2018 er fremstilt i 2019 kroner. 
 
Resultatene fra analysen benyttes til: 

o Å forstå sykehusets kostnadsbilde og bruke dette videre i forbedringsarbeid 
o Å bidra til å forbedre finansieringssystemet ved å forstå hvordan kostnadene påvirker 

foretaket og kunne forsvare og eller ha argumenter i finansieringsspørsmål 
o Å kunne sammenligne foretaket med andre helseforetak med data fra nasjonal KPP-

database 
o Ulike prosjekter, prising i prosjekter, diverse analyser internt og eksternt 

 
 
 



 

 Side 3 av 5 

Resultater av analysen 
- Kostnader til ISF-finansiert aktivitet for driftsåret 2019 

Tabell 1 viser kostnader knyttet til ISF-aktivitet pr. kostnadsgruppe som benyttes i KPP-arbeidet. 
Tabellen viser at totale kostnader er økt med 31,1 millioner (7 %) fra driftsåret 2018 til driftsåret 
2019.  
 

 
Tabell 1: Totale kostnader knyttet til ISF-aktivitet for driftsåret 2018 og 2019 
 
Tabell 2 viser årsak til økte kostnader. De tre første punktene i tabellen er planlagte eller pålagte 
kostnadsøkninger. De tre siste punktene i tabellen er å anse som en faktisk kostnadsøkning på 
tilsammen 6,9 millioner. Dette er kostnader knyttet til IKT, økte lønnskostnader og øvrige 
kostnader. Denne analysen har ikke sett videre på hvor og hva denne økningen skyldes.  
 

 
Tabell 2: Årsak til økning i kostnader fra 2018 til 2019 
 

- Stor variasjon i kostnader mellom avdelingene for heldøgn 
Tabell 3, 4 og 5 viser kostnadsbilde for tre ulike indikatorer pr. avdeling for driftsår 2017, 2018 og 
2019. Tallene viser at det er stor variasjon mellom kostnader pr. avdeling. Årsaken til dette 
forklares ved ulikt antall senger pr. avdeling og ulik kompleksitet på pasientbehandlingen som 
gjennomføres i avdelingene.  
 

 
Tabell 3: Kostnader totalt pr. avdeling for driftsårene 2017, 2018 og 2019 (med pensjon, uten kapitalkostnad) 
 

Kostnadsgrupper i KPP 2018 kostnader                 
(i 2019 kr)

2019 kostnader                   
(i 2019 kr)

Økning i kroner      
fra 2018 til 2019

Økning i prosent 
fra 2018 til 2019

Andre forbruksvarer 4 514 874 4 754 395 239 521 5 %
Andre kapitalkostnader 4 511 950 4 343 570 -168 380 -4 %
Kapitalkostnader i bygg 16 230 589 16 586 106 355 517 2 %
Legemidler 2 643 754 3 082 328 438 574 17 %
Lønnskostnaderskostnader 316 863 876 325 025 644 8 161 769 3 %
Pensjonskostnader 34 356 377 46 542 460 12 186 083 35 %
Øvrige kostnader/ikke fordelte kostnader 85 961 664 95 880 661 9 918 997 12 %
Totale kostnader 465 083 084 496 215 163 31 132 079 7 %

Årsak til økte kostnader
Økning i kostnader 

fra 2018 til 2019

Kostnader knyttet til økt aktivitet (ISF) 4 633 336
Økt pensjon fra 2018 til 2019 12 186 083
Ekstraordinære kostnader knyttet til 
vedlikehold og innkjøp 7 400 000
Økte kostnader til IKT SP 2 700 000
Lønnskostnader 3 500 000
Øvrige kostnader/ikke fordelte kostnader 712 661
Totale kostnader 31 132 079

Avdelinger for heldøgn
2017 kostnader                   

(i 2019 kr)
2018 kostnader                 

(i 2019 kr)
2019 kostnader                   

(i 2019 kr)

Traumatisk hjerneskade 71 173 113 70 336 877 74 398 906
Hjerneslag 51 279 258 49 884 739 54 026 250
Vurdering 89 014 570 84 835 542 87 090 244
Multitraume, nevrologi og brannskade 52 226 012 47 918 767 54 234 727
Oppfølging 48 816 243 49 705 094 57 193 860
Ryggmargsskade med enhet for barn og u 75 801 136 77 098 102 83 622 674
Kognitiv rehabilitering 34 199 424 31 782 068 34 863 562

422 509 757 411 561 189 445 430 223
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Endringer i kostnader fra 2018 til 2019 forklares i tabell 2. Endringer i kostnadene fra 2017 til 
2018 forklares i all hovedsak med endrede pensjonskostnader.  
 
Kostnad pr. liggedøgn varierer fra 6.249 til 15.466. Årsaken til variasjonen er knyttet til 
bemanningstetthet men også belastning pr. liggedøgn for kostnader som fordeles pr. areal.  
 

 
Tabell 4: Kostnader pr. liggedøgn pr. avdeling for driftsårene 2017, 2018 og 2019 (med pensjon, uten kapitalkostnad) 
 
Kostnadene knyttet til å produsere et ISF-poeng vises i tabell 5. Å produsere et ISF-poeng på 
traumatisk hjerneskade koster (122.552 kroner), nesten tre ganger så mye som å produsere et 
ISF-poeng på vurderingsavdelingen (44.068 kroner). Årsaken er høyere bemanning og stor 
ulikhet på inntjening av ISF-poeng pr. seng på avdelingene. For eksempel gir en kontrollseng, 
med belegg av en pasient fra mandag til fredag, en inntjening på ca. 66 ISF-poeng pr. år. 
Tilsvarende har en primærseng med gjennomsnittlig liggetid på 50-70 dager en inntjening på 36 
ISF-poeng. Det vil si at sykehuset, med dagens finansieringssystem er avhengig av casemixen 
mellom disse pasientgruppene da grupper med høy inntjening finansierer pasientgrupper med 
lavere inntjening.  I 2019 var prisen på et ISF poeng satt til 44.654 kroner. Det vil si at det kun er 
en avdeling som klarer å produserer pasientaktivitet til den vekt og pris som er satt i 
statsbudsjettet og av Helsedirektoratet.   
 

 
Tabell 5: Kostnader pr. ISF-poeng pr. avdeling for driftsårene 2017, 2018 og 2019 (med pensjon, uten kapitalkostnad) 
 

- Kostnader knyttet til poliklinisk aktivitet 
Det har vært en kraftig vekst i poliklinisk aktivitet de siste årene; fra 3 700 konsultasjoner i 2017 
til 7677 konsultasjoner i 2019. Dette har også ført til en effektivisering i gjennomføringen av 
konsultasjoner og logistikken rundt disse. Beregningene i KPP viser at kostnadene til poliklinikk 
er redusert fra driftsår 2018 til 2019 som vist i tabell 6, mens antall konsultasjoner har økt fra 
5802 til 7677.  

Avdelinger for heldøgn
2017 kostnad    
pr. liggedøgn                  

(i 2019 kr)

2018 kostnad  
pr. liggedøgn          

(i 2019 kr)

2019 kostnad    
pr. liggedøgn                      

(i 2019 kr)
Traumatisk hjerneskade 13 416 12 894 13 714
Hjerneslag 9 734 9 121 10 434
Vurdering 8 901 8 780 9 027
Multitraume, nevrologi og brannskade 8 671 8 174 9 450
Oppfølging 11 823 13 025 15 466
Ryggmargsskade med enhet for barn og u 10 900 11 038 12 624
Kognitiv rehabilitering 5 441 5 499 6 249

9 610 9 565 10 633

Avdelinger for heldøgn
2017 kostnad pr. 

ISF-poeng                    
(i 2019 kr)

2018 kostnad pr. 
ISF-poeng                
(i 2019 kr)

2019 kostnad pr. 
ISF-poeng                
(i 2019 kr)

Traumatisk hjerneskade 122 081 124 199 122 552
Hjerneslag 94 090 87 197 96 599
Vurdering 45 485 42 249 44 068
Multitraume, nevrologi og brannskade 82 116 74 767 87 693
Oppfølging 61 950 66 859 72 969
Ryggmargsskade med enhet for barn og u 101 338 96 302 109 614
Kognitiv rehabilitering 44 128 41 111 47 870

70 045 67 420 73 794
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Tabell 6: Totale kostnader knyttet til poliklinisk aktivitet for driftsåret 2018 og 2019 (med pensjon, uten kapitalkostnad) 
 
Tabell 7 viser også at kostnaden pr. konsultasjon har gått ned i alle poliklinikkene, til sammen 
med 30 %. Tilsvarende er kostnad pr. ISF-poeng redusert med 39 % fra 2018 til 2019. 
 

 
Tabell 7: Kostnader pr. konsultasjon og pr. ISF-poeng for driftsåret 2018 og 2019 (med pensjon, uten kapitalkostnad) 
 
Det er variasjon i kostnader pr. konsultasjon knyttet til de ulike poliklinikkene. Det er helt 
naturlig da det er kjent at ressursinnsatsen er forskjellig fra lange individuelle konsultasjoner til 
gruppekonsultasjoner.  
  
Videre arbeid med KPP 
Analysen underbygger oppfattelsen sykehuset har om at vektingen av ISF-poeng for de mest 
kompliserte pasientene er for lav. Forhåpentligvis vil det på sikt bli endringer i dette da 
Helsedirektoratet nå har satt ned en arbeidsgruppe for å se på ISF-regelverket for finansieringen 
av rehabilitering. Sunnaas sykehus HF er representert i dette arbeidet. 
 
Videre viser analysen at arbeidet med poliklinikk har hatt en positiv utvikling på kostnadene 
knyttet til denne aktiviteten. Kostnad pr. ISF-poeng for poliklinisk aktivitet er gått kraftig ned og 
begynner å nærme seg kostnad for heldøgn. For 2021 er det budsjettert med en ytterligere 
økning i polikliniske konsultasjoner og sykehuset vil følge kostnadsutviklingen nøye.   
 
Sunnaas sykehus HF venter på resultater fra den nasjonale KPP-databasen. Denne databasen vil 
gi sykehuset mulighet til å sammenlikne aktiviteten til primærrehabilitering med tilsvarende 
tilbud ved andre helseforetak.  
 

3. Administrerende direktørs anbefaling 
Analyse av kostnad pr. pasient (KPP) er en eierpålagt oppgave som gjennomføres årlig til 
nasjonale formål, men som også gir interessante funn for internt bruk.   
 
Administrerende direktør anbefaler styret å ta saken om KPP til orientering. Videre anbefaler 
administrerende direktør at styret ber om en årlig gjennomgang av analysen for å kunne følge 
utviklingen i kostnadsbildet og hvordan KPP-analysen benyttes i foretaket. 
 

Poliklinikkene
2018 kostnader                

(i 2019 kr)
2019 kostnader            

(i 2019 kr)

Poliklinikk helse og arbeid 12 260 374 11 082 740
SunHF poliklinikk Oslo 5 433 106 4 283 198
SunHF Poliklinikk Nesodden 11 318 625 11 001 918
Studio 99 6 168 856 6 115 666
Poliklinikk 35 180 961 32 483 522

Poliklinikkene
2018 kostnad    

pr. konsultasjon                  
(i 2019 kr)

2019 kostnad    
pr. konsultasjon  

(i 2019 kr)

2018 kostnad pr. 
ISF-poeng                   
(i 2019 kr)

2019 kostnad pr. 
ISF-poeng              
(i 2019 kr)

Poliklinikk helse og arbeid 11 085 8 525 225 126 142 289
SunHF poliklinikk Oslo 2 855 2 233 65 415 43 519
SunHF Poliklinikk Nesodden 7 506 7 454 134 399 115 918
Studio 99 4 801 2 050 184 959 54 459
Poliklinikk 6 064 4 231 137 919 84 698
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