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Sak 5420 
Budsjett 2021 Aktivitet - Inntekter - Resultat 
 
Forslag til vedtak 
 

1. Styret tar budsjettert aktivitet i 2021 på 8 576 polikliniske konsultasjoner og 2 907 
utskrivelser heldøgn til orientering.  
 

2. Styret tar budsjetterte inntekter 2021 på 628,9 millioner for til orientering. 
 

3. Styret tar budsjettert resultat 2021 på 9 millioner for budsjett 2021 til orientering. 
 

4. Det må forventes at det blir endringer i oppgitte tall frem til styremøte den 18.12.20 
vedtar et komplett budsjett 2021. 

 
5. Styret er orientert om at utfordringen som den lave tildelingen av aktivitetsmidler og 

bevilgning til smittevern/beredskap fører til, ikke er løst for 2021.  
 

6. Administrerende direktør ber om støtte fra styret for å oppnå tildelinger av midler fra 
HSØ RHF til aktivitetsvekst og smittevern, basert på den andel foretakets størrelse 
skulle tilsi. 
 

 
 
 
Nesodden, 20.11.2020 
 
 
 
Einar Magnus Strand 
Administrerende direktør 
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1. Hva saken gjelder 
 
Foretaket utarbeider årlig et budsjett i henhold til retningslinjer fra Helse Sør-Øst RHF (HSØ RHF). 
Sunnaas sykehus HF (Sun HF) ønsker i denne sak å oppdatere styret på de inntektsrammer 
foretaket har til disposisjon i 2021 (basert på informasjon pr 6.11.20), samt planlagt aktivitet og 
resultatmål for 2021. 
 

- Budsjetterte inntekter for 2021 er 628,9 millioner. Det er en økning på 12,9 millioner mot 
budsjett 2020. Økningen kan i hovedsak forklares med tildelt kompensasjon for generell 
lønns- og prisvekst, samt midler tildelt til økt aktivitet og håndtering av 
koronapandemien.  
 

- Foretaket er tildelt 1,5 millioner til økt aktivitetsvekst i pasientbehandling i 2021. Det er 
2,4 millioner mindre enn tildeling etter det foretakets størrelse tilsier. 
Langtidskonsekvenser vil bli presentert i styremøte. 

 
- Foretaket er tildelt 1 million til økt aktivitet som et ettårig tiltak for å redusere ventelister 

i 2021. Det er 1,6 millioner mindre enn tildeling etter det foretakets størrelse tilsier. 
 

- Foretaket er tildelt 2 millioner av første runden av bevilgninger for å håndtere 
koronapandemien i 2021. Det er 3,2 millioner mindre enn tildeling etter det foretakets 
størrelse tilsier. 

 
- Til sammen er foretaket tildelt 7,2 millioner mindre i friske midler i 2021 enn størrelsen 

tilsier.  
 

- Vekst i antall utskrivelser og konsultasjoner er foreløpig satt til 2,5 %. Hele veksten er 
knyttet til poliklinisk aktivitet. 

 
- Resultatkravet i budsjett 2021 er 9 millioner. Det er det samme resultatkravet som ble 

vedtatt i økonomisk langtidsplan 2021-2024.  
 
Alle tall i saken er basert på et ordinært budsjettår, med unntak av de 2 millioner til håndtering 
av koronapandemien. I løpet av gjenværende budsjettprosess vil det bli avklart hvordan 
foretakene skal håndtere mulige inntektstap og merkostnader som følge av covid-19 i budsjett 
2021. 

 
 

2. Hovedpunkter og vurdering av handlingsalternativer  
 
Sunnaas sykehus HF (Sun HF) ønsker i denne sak å oppdatere styret på de inntektsrammer 
foretaket har til disposisjon i 2021, basert på informasjon pr 6.11.20, samt planlagt aktivitet og 
resultatmål for 2021. 
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Inntekter:   
Budsjetterte inntekter for 2021 er 628,9 millioner. Det er en økning på 12,9 millioner mot 
budsjett 2020, som i hovedsak forklares ved en økning i basisrammen på 12,6 millioner.  
 
Totale inntekter 2021 i millioner kroner: 

 
 
Basisramme øker med 12,6 millioner som følge av kompensasjon for generell lønns- og prisvekst 
på 8,8 millioner, samt tildeling av midler til aktivitetsvekst og håndtering av koronapandemien. 
 
Pasientinntekter øker med 1,5 millioner til 157,8 millioner. 
ISF inntekten for “sørge for” pasienter er 50 % av ISF pris og gjestepasientinntekten er 80 % av 
ISF pris. ISF-poeng har en prisøkning på 2,1 % fra kr 45.808 til kr 46.765.  
 
Helse og arbeid er budsjettert med 8 millioner i inntekt fra A-hus, Sykehuset Østfold og HSØ RHF 
til drift av poliklinikk Helse og arbeid. Det er 1,5 millioner lavere enn 2020, da foretaket hadde 
oppsparte midler i balansen. Foretaket jobber med samarbeidsavtaler for 2021 med A-hus og 
Sykehuset Østfold, for å ivareta deres områdeplikter inntil A-hus og Sykehuset Østfold har 
bygget opp egen tjeneste.  ISF-inntekter og egenandeler er budsjettert til 2 millioner er 
budsjettert sammen med andre pasientinntekter. 
 
Av de totale driftsinntekter på 628,9 millioner, utgjør faste inntektsrammer fra HSØ RHF 440,4 
millioner. Inntektsrammene ble mottatt 6.11.2020 og fordeler seg som vist i tabellen: 

Inntektsgruppe  B2020  B2021 Endring B2021-B2020
Basisramme 396,8                          409,5                          12,6                                      
Pasientinntekter 156,3                          157,8                          1,5                                         
Øremerket tilskudd "Helse og arbeid" 9,5                               8,0                               -1,5                                       
Andre øremerkede tilskudd 36,9                             37,9                             1,0                                         
Andre driftsinntekter 16,5                             15,8                             -0,7                                       

SUM DRIFTSINNTEKTER 616,0                628,9                12,9                         
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Nedenfor følger forklaringer til de fleste poster i inntektsrammer fra HSØ RHF: 
  
Pensjon. I løpet av 2020 ble basisrammen justert ned med 5,5 millioner som motpost til lavere 
pensjonskostnader. I tillegg ble basisrammen redusert med 0,582 millioner for pensjon ref. RNB 
2020. Dette videreført som lavere basisramme for 2021. 2021 beregningene viser en 
pensjonskostnad for Sunnaas sykehus HF som øker, sammenlignet med pensjonskostnaden for 
2020. Derfor er basisrammen økt med 5,134 millioner. 
 
Midler til økt aktivitet. Foretaket har fått 1,5 millioner i midler til ordinær økt aktivitet (justering 
basisramme) og 1 million til økt aktivitet som et ettårig tiltak for å redusere ventelister. HSØ RHF 
fikk 815,8 millioner i statsbudsjettet til økt aktivitet, hvorav 295 millioner er anslått av HSØ RHF 
til å være ettårige. Dersom HSØ RHF hadde fordelt midlene etter størrelse ville Sunnaas sykehus 
fått 4 millioner mer. Omfang av redusert tildeling over flere år og konsekvenser for foretaket og 
fagfeltet rehabilitering blir presentert i styremøte. 
 
Prisomregning. Det er i forslag til statsbudsjett lagt til grunn en generell lønns- og prisvekst for 
2020 på 2,6 % (lønn 2,2 % og pris 3,5 %). I tildelt ramme er prisomregningen på 2,3 %, som utgjør 
8,817 millioner.  
 
Kompensasjon for smittevern- og beredskapstiltak. HSØ RHF har delt ut 600 millioner av i alt 
1 131 millioner som er bevilget til kompensasjon for smittevern- og beredskapstiltak. SunHF har 
blitt tildelt 2 millioner av de 600 millioner som er delt ut. Det er 3,2 millioner mindre enn en 
tildeling etter det foretakets størrelse tilsier.  
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Dersom samme lave tildeling finner sted i runde to, vil SunHF til sammen bli tildelt 3,8 millioner 
av de 1 131 millioner som totalt skal deles ut. Foretaket ville fått 9,8 millioner av totalt av total 
bevilgning, dersom fordelt etter det foretakets størrelse tilsier. 
Sunnaas har et foreløpig anslag for 2021 vedrørende merkostnader smittevern og beredskap på 
10-15 millioner på årsbasis. Det blir en stor utfordring, dersom kompensasjonen til SunHF ikke 
blir høyere enn det foreløpige anslaget på 3,8 millioner av de 1 131 millioner som HSØ RHF er 
blitt bevilget til «kompensasjon beredskap covid-19». 
 
Forskningsmidler fra HSØ RHF for 2021, blir tildelt av styret i Helse Sør-Øst RHF i møte desember 
2020. Foretaket har foreløpig lagt inn midler tilsvarende prosjekter som er tildelt tidligere år og 
som fortsatt løper. Foreløpig er disse midlene ikke justert med pris og lønnsvekst. 

 
Nasjonale kompetansesenter, sjeldne diagnoser TRS. Tildelingen er økt med 0,96 millioner i 
2021, noe som gir pris- og lønnsvekst på 2,7 %. 

  
Prosjektinntekter. Det budsjetteres med 6,6 millioner i prosjektinntekter fra offentlige og 
private. Det er på samme nivå som i 2020.  

 
  
Aktivitet: 
 
Utskrivelser og antall polikliniske konsultasjoner 
Statsbudsjettet for 2021 legger til rette for en vekst i ISF-aktiviteten på om lag 2,2 %. Herav er 
det lagt opp til en ettårig ekstraordinær vekst på 0,8 % for å redusere ventetidene som følge av 
koronapandemien.  
Budsjettert vekst i ISF-aktiviteten for 2021 er foreløpig 2,5 %, som innfrir kravet om vekst på  
2,2 %. Dette er vist i tabell 1.  I det videre budsjettarbeidet jobber foretaket med å se på 
muligheter for å finansiere planlagt vekst, da det er en utfordring at foretaket også for 2021 er 
tildelt en lavere andel av midlene til økt aktivitet. Tilpasning vil fremkomme i endelig budsjett 
som legges frem i desember. 
 

 
Tabell 1: Prosentvis endring i utskrivelser og konsultasjon 
 
Sunnaas sykehus HF fortsetter satsningen på poliklinisk vekst også i 2021 og det er budsjettert 
med en vekst på 7,2 % som vist i tabell 1. Veksten i antall polikliniske behandlinger på 576 vises i 
tabell 2. Flere program for heldøgnsopphold gjøres nå helt eller delvis om til polikliniske 
program. Det medfører færre utskrivelser på heldøgn. Som vist i tabell 1 er reduksjonen i 
heldøgnsutskrivelser på 9,1 % målt mot budsjett 2020. Reduksjonen i antall utskrivelser på 293 
vises i tabell 2. Reduksjon i antall utskrivelser for heldøgn er knyttet til endringen i casemixen.  

Prosentvis endring i aktivitet  B 2021 v           
2019        

B 2021 v         
B 2020

 B 2021 v          
ØLP 2021          

B 2021 v           
E2020

Døgn - I egen region behandlet i  eget HF -10,2 % -10,5 % 6,8 %
Døgn - Bosatt utenom egen region behandlet i  eget HF -6,3 % 0,0 % 101,8 %

Døgn - Sum antall utskrivelser -9,7 % -9,1 % 0,0 % 14,5 %
Pol - I egen region behandlet i  eget HF 11,7 % 6,3 % 23,5 %
Pol - Bosatt utenom egen region behandlet i  eget HF 12,8 % 114,3 % -8,0 %

Poliklinikk - Sum antall konsultasjoner 11,7 % 7,2 % 1,5 % 22,7 %
Sum aktivitet heldøgn og pol - I egen region behandle    5,8 % 1,9 % 19,2 %
Sum aktivitetheldøgn og pol - Bosatt utenom egen reg     -1,9 % 16,3 % 53,6 %

Sum aktivitet heldøgn og poliklinikk 5,4 % 2,5 % 1,1 % 20,5 %
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Tabell 2: Aktivitet i antall utskrivelser og konsultasjon 
 
 
ISF-poeng 
 
For 2021 budsjetterer Sunnaas sykehus HF med en produksjon på totalt 6 417 ISF-poeng som vist 
i tabell 3. Dette er en reduksjon på 75 ISF-poeng fra budsjett 2020. Reduksjonen er en 
konsekvens av den endrede casemixen, som følge av økt satsning på poliklinikk som fortsatt er 
underfinansiert. Det er heldøgn som reduseres og poliklinikk som økes. Slik ISF-regelverket er i 
dag er det de korte døgnoppholdene som er best finansiert.  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 pr år. Dette er årsaken til at endringen i casemix får konsekvenser for ISF-inntektene. 
 
Poliklinikk økes også i 2021. Økning er på 16 ISF-poeng som er en økning på 4 % sett mot 
budsjett 2020. Reduksjonen for heldøgn er på 91 ISF-poeng, som er en reduksjon på 1,5 % målt 
mot budsjett 2020. Antall er vist i tabell 3 og andel i tabell 4.   
Det er utfordrende økonomisk å følge overordnet strategi om å øke poliklinisk aktivitet så lenge 
tildelingen av midler til økt aktivitet er så lav. En slik omlegging og vekst fordrer tildeling av 
aktivitetsmidler på linje med de andre helseforetakene – justert for størrelse.  
 

 
Tabell 3: ISF-poeng pr år 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aktivitet i antall 2016 2017   2018 2019 B-2020 E2020 ØLP                
2021-24

B 2021

Døgn - I egen region behandlet i  eget HF 2 696         2 676         2 785         2 771         2 780         2 330         2 487         2 487         
Døgn - Bosatt utenom egen region behandlet i  eget H 447            453            409            448            420            208            420            420            

Døgn - Sum antall utskrivelser 3 143         3 129         3 194         3 219         3 200         2 538         2 907         2 907         
Pol - I egen region behandlet i  eget HF 3 546         3 626         5 097         7 546         7 930         6 825         8 376         8 426         
Pol - Bosatt utenom egen region behandlet i  eget HF 60               66               85               133            70               163            70               150            

Poliklinikk - Sum antall konsultasjoner 3 606         3 692         5 182         7 679         8 000         6 988         8 446         8 576         
Sum aktivitet heldøgn og pol - I egen region behandle    6 242         6 302         7 882         10 317       10 710       9 155         -             10 913       
Sum aktivitetheldøgn og pol - Bosatt utenom egen reg     507            519            494            581            490            371            -             570            

Sum aktivitet heldøgn og poliklinikk 6 749     6 821     8 376     10 898   11 200   9 526     11 353   11 483   

ISF-poeng 2016 2017   2018 2019 B-2020 E2020 ØLP                
2021-24

B 2021

Døgn - I egen region behandlet i  eget HF 5 284         5 293         5 405         5 305         5 554         4 552         5 462         5 462         
Døgn - Bosatt utenom egen region behandlet i  eget HF 723            739            695            731            547            435            547            547            

Døgn - Sum ISF-poeng 6 007         6 032         6 101         6 036         6 100         4 987         6 009         6 009         
Pol - I egen region behandlet i  eget HF 132            143            248            368            386            340            402            402            
Pol - Bosatt utenom egen region behandlet i  eget HF 3                 4                 6                 8                 6                 10               6                 6                 

Poliklinikk - Sum ISF-poeng 135            147            254            376            392            350            408            408            
Sum ISF heldøgn og pol - I egen region behandlet i  eg  5 416         5 436         5 654         5 673         5 940         4 892         5 864         5 864         
Sum ISF heldøgn og pol - Bosatt utenom egen region b    726            743            701            739            553            445            553            553            

Sum ISF-poeng heldøgn og poliklinikk 6 142         6 179         6 355         6 412         6 492         5 337         6 417         6 417         
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Tabell 4: Prosentvis endring i ISF-poeng 
 
 

3. Administrerende direktørs anbefaling 
Administrerende direktør ser at inntekter på 628,9 millioner er lavere enn det foretaket har 
behov for i 2021. Foretaket er i budsjett 2021 tildelt 4 millioner mindre til økt aktivitet og 3,2 
millioner mindre til smittevern enn det foretakets størrelse tilsier, i alt 7,2 millioner mindre. Det 
blir utfordrende å oppfylle planlagt aktivitetsvekst, utvikle rehabiliteringsfaget, øke 
digitaliseringen av foretaket og håndtere koranpandemien innenfor tildelte inntektsrammer.  
Administrerende direktør ber om støtte fra styret for å oppnå tildelinger av midler fra HSØ 
RHF til aktivitetsvekst og smittevern, basert på den andel foretakets størrelse skulle tilsi. 
 
Administrerende direktør mener planlagt vekst i antall behandlinger innfrir forventningene til 
vekst fra HSØ RHF. Aktivitetsveksten er i sin helhet lagt på økning av antall polikliniske 
konsultasjoner, i tråd med overordnet strategi for både konsernet og foretaket. Planlagt 
omlegging av aktivitet fra heldøgn til poliklinikk, samt å øke aktiviteten totalt, blir utfordrende å 
gjennomføre uten økt tildeling av mer midler til økt aktivitetsvekst. 
 
Administrerende direktør anbefaler et resultatkrav på 9 millioner, da resultatkravet er med på å 
sikre tilstrekkelig økonomisk bærekraft til gjennomføring av byggetrinn 3.  
 

Prosentvis endring i ISF-poeng  B 2021 v           
2019        

B 2021 v         
B 2020

 B 2021 v          
ØLP 2021          

B 2021 v           
E2020

Døgn - I egen region behandlet i  eget HF 3,0 % -1,6 % 0,0 % 20,0 %
Døgn - Bosatt utenom egen region behandlet i  eget HF -25,2 % 0,0 % 0,0 % 25,6 %

Døgn - Sum ISF-poeng -0,4 % -1,5 % 0,0 % 20,5 %
Pol - I egen region behandlet i  eget HF 9,3 % 4,1 % 0,0 % 18,2 %
Pol - Bosatt utenom egen region behandlet i  eget HF -24,1 % 0,0 % 0,0 % -40,0 %

Poliklinikk - Sum ISF-poeng 8,6 % 4,0 % 0,0 % 16,6 %
Sum ISF heldøgn og pol - I egen region behandlet i  eg  3,4 % -1,3 % 0,0 % 19,9 %
Sum ISF heldøgn og pol - Bosatt utenom egen region b    -25,2 % 0,0 % 0,0 % 24,2 %

Sum ISF-poeng heldøgn og poliklinikk 0,1 % -1,2 % 0,0 % 20,2 %
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