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Årsberetning for Sunnaas sykehus HF driftsår 2020 

Om Sunnaas sykehus HF  

Sunnaas sykehus HF er et helseforetak med stabilt gode resultater innen pasientbehandling, 

kompetanseutvikling, pasienttilfredshet, medarbeidertilfredshet, økonomi, forskning, 

utvikling, innovasjon og internasjonal aktivitet. Sykehuset har nasjonale og regionale 

funksjoner og universitetsfunksjoner, og har som selvstendig helseforetak i Helse Sør-Øst RHF 

en markant posisjon som landets ledende spesialsykehus innen fysikalsk medisin og 

rehabilitering. I 2020 tok sykehuset imot pasienter fra 218 kommuner. 

Sunnaas sykehus HF gir et høyspesialisert rehabiliteringstilbud til mennesker som har behov 

for rehabilitering etter alvorlig skade eller sykdom. Rehabiliteringsprogrammene er tilpasset 

pasienter med ryggmargskader, multitraumer, ervervede hjerneskader inkludert pasienter 

med kognitive utfordringer, smertetilstander, alvorlige brannskader, nevrologiske sykdommer 

og sjeldne medfødte diagnoser. Sykehuset prioriterer utvikling av spesialisert  

rehabiliteringstilbud til barn og unge med alvorlige ervervede skader etter traume eller 

sykdom, og forløpstenkning for sykehusets målgrupper i et livsløpsperspektiv. Omstillingen av 

rehabiliteringsprogram fra døgn til poliklinikk er økende og omlag 22 % av den polikliniske 

aktiviteten ble gjennomført digitalt i 2020. Samtidig er det økt kapasitet i det sengebaserte 

tilbudet til rehabiliteringsprogram med lang ventetid ( kognitiv rehabilitering, hjerneslag ), 

samt intensiv trening og komplekse funksjonskartlegginger. 

Utover rehabilitering i tidlig fase og forløp, har sykehuset også mer målrettede og 

faseuavhengige funksjonsvurderingsprogram som inngår i eller veileder det videre 

rehabiliteringstilbudet som gis av kommunen, Sunnaas sykehus eller andre aktører. 

I 2020 produserte Sunnaas sykehus HF 80 vitenskapelige publikasjoner med fagfellevurdering. 

Publikasjonene har omfattet sentrale områder for sykehusets målgrupper. Sykehuset har i 

2020 tatt tydelig grep knyttet til prioritering av teknologi og digitalisering, både med hensyn til 

ressurser og organisering. Foretakets to pågående innovasjonspartnerskap der også en sentral 

satsning i dette henseende.  

Sunnaas sykehus HF har i dag aktivitet i egne lokaler på Nesodden og leide lokaler på Aker 

helsearena i Oslo. Foretaket bruker det meste av sine ressurser, knyttet til pasientaktivitet til 

innlagte pasienter, men har de siste tre årene doblet antall polikliniske konsultasjoner.  

Eierforhold og organisasjon 

Foretaket er 100 % eid av Helse Sør-Øst RHF. Sunnaas sykehus HF ble etablert som eget 

helseforetak 5.12.2001.  

Styret for Sunnaas sykehus HF har åtte medlemmer. Fem er oppnevnt av Helse Sør-Øst RHF og 

tre representanter er valgt av og blant de ansatte.  
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Brukernes kompetanse er sentral for utvikling av en god, kvalitativ behandling innen 

spesialisert rehabilitering. Helse Sør-Øst RHF sine 13 prinsipper legges til grunn for 

brukermedvirkningen. Dette er formalisert gjennom et eget brukerutvalg. Brukerutvalget er 

oppnevnt av styret til Sunnaas sykehus HF for to år av gangen. Brukerutvalget er representert i 

kvalitetsarbeid og deltar aktivt i referanse- og styringsgrupper, råd og utvalg ved sykehuset. 

Utvalget er representert med to observatører på foretakets styremøter. I 2020 hadde 

brukerutvalget sju ordinære møter og to arbeidsmøter. I tråd med nasjonale føringer har 

sykehuset et ungdomsråd. Brukerkompetansen benyttes blant annet som grunnlag for 

planlegging, gjennomføring og evaluering av tjenestetilbudet til barn, unge og deres 

pårørende i sykehuset.   

Sunnaas sykehus HF jobber kontinuerlig for å forbedre samarbeidsarenaer for medvirkning av 

ansatte og tillitsvalgte. De 12 prinsipper for medvirkning i omstilling i Helse Sør-Øst RHF legges 

til grunn. Det foreligger en lokal avtale som skal sikre medvirkning og bidra til involvering på 

de ulike nivåene i organisasjonen.  

Resultatkravene fra Helse Sør-Øst RHF for 2020 

Sunnaas sykehus HF har hatt et utfordrende år og mange av resultatkravene er påvirket av 

covid-19. Foretaket har oppnådd målsetningene innenfor noen av områdene, og 91 % av 

pasientene svarer at de er tilfreds med tilbudet ved sykehuset.  

Årlig melding gir en beskrivelse av måloppnåelse på samtlige krav i oppdrag- og 

bestillingsdokumentet fra Helse Sør-Øst RHF.  

Styringsmål Helse Sør-Øst RHF  

1. Redusere unødvendig venting og variasjon i kapasitetsutnyttelsen 

o Gjennomsnittlig ventetid, målt som årlig gjennomsnitt, skal være under 54 dager i 

2020.    

- Gjennomsnittlig ventetid i 2020 for avviklede pasienter i Sunnaas sykehus er 

67,1 dager på den offisielle målingen.  

o Helseforetaket skal overholde minst 94 % av avtalene innen utgangen av 2020. 

Dette måles med samme uttrekksdato som året før. 

- Foretaket overholdt 89 % av pasientavtalene i 2020.  

o Andelen planlagte episoder med tildelt time de neste 6 måneder skal øke 

sammenliknet med 2019, målt ved indikatoren planleggingshorisont, avgrenses til 

å gjelde andre halvår 2020 sammenliknet med andre halvår 2019.  

- I desember 2020 var 63 % av pasientavtalene planlagt seks måneder frem i tid. 

Tilsvarende periode i 2019 var 69 % pasientavtaler fastsatt seks måneder frem i 

tid.  
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2. Bedre kvalitet og pasientsikkerhet 

o Samlet forbruk av bredspektrede antibiotika skal reduseres med 30 % i 2020 

sammenliknet med 2012 

- Sunnaas sykehus HF nådde i 2017 målet om 30 % reduksjon i samlet forbruk 

av bredspektret antibiotika, sammenliknet med forbruk i 2012. I 2020 har 

det vært en reduksjon på 46 % sammenliknet med 2012. 

o Minst 70 % av epikrisene skal være sendt innen 1 dag etter utskrivning fra somatisk 

helsetjeneste. 

- Sunnaas sykehus HF sendte totalt 74 % av epikrisene innen én dag i 2020. 

Tall for desember 2020 viser at 80 % av epikrisene sendes innen én dag.  

Covid-19  

Det har vært et krevende år for foretaket. Koronapandemien kom for fullt i mars 2020. 

Sunnaas var et av de første sykehusene som fikk påvist smitte hos ansatte og en stor gruppe 

ble satt i karantene. Fra 12. mars til mai var en stor andel av sykehuset stengt ned, kun 

primærpasienter ble prioritert til innleggelse. Videokonsultasjon ble brukt der det var mulig å 

gjennomføre. Fra slutten av mai ble sykehuset gradvis gjenåpnet med kapasitet til full drift fra 

august. Sykehuset erfarte imidlertid at nasjonale- og lokale nedstegninger, pasienter i 

karantene/isolasjon og frykt for smitte har gjort det utfordrende å utnytte sykehusets 

kapasitet og har derfor ført til inntektstap. I hele perioden har foretaket jobbet aktivt for å 

begrense konsekvenser av covid-19 for pasienter og pårørende. 

Gjennom 2020 har foretaket hatt store inntektstap og økte kostnader. Koronaregnskapet for 

2020 viser et økonomisk tap på - 1 million. Foretaket hadde i 2020 et tap i pasientinntekter på 

- 28 millioner. Lønnskostnadene har et negativt avvik på ca. - 9 millioner, årsaken er blant 

annet økt smittevern og beredskap, helgeåpent og ansatte i karantene/isolasjon.  Andre tapte 

inntekter/merkostnader beløper seg til - 4 millioner, hvorav - 1,2 millioner skyldes økte 

kostnader for mat og servering. Pandemien har også ført til reduserte kostnader på enkelte 

områder, blant annet mindre reiseaktivitet og en nedgang i kjøp fra Oslo universitetssykehus.  

Foretaket har mottatt 40,6 millioner i kompensasjon og lettelser som dekket det meste av 

tapte inntekter og økte kostnader, herav 19 millioner økt basisramme, 18 millioner i 

kompensasjon for tapte pasientinntekter, 2,7 millioner i redusert arbeidsgiveravgift og 0,8 

millioner i økt sykerefusjon som følge av endrede sykerefusjonsregler. 

Som følge av pandemien har Sunnaas sykehus HF i løpet av 2020 mottatt munnbind, 

operasjonsluer, smittefrakker, beskyttelsesbriller og desinfeksjonsutstyr gjennom 

finansieringsordningen til Helsedirektoratet. Estimert totalomfang av mottatt utstyr er i 

området 0,3 millioner. 
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Virksomhetsstyring - styrets arbeid med mål, intern styring og kontroll 

Sunnaas sykehus HF har som virksomhetsidé å tilby og utvikle høyspesialisert rehabilitering 

som pasient og samfunn har nytte av og å dele kompetanse som er med på å styrke 

rehabiliteringsfeltet. Forskning og Innovasjon er sentralt for virksomhetsideen. 

Prosessen med rapportering og risikovurdering av mål 2020 i oppdrag- og bestilling (OBD), 

andre oppgaver i OBD, systemkrav i OBD, nasjonale kvalitetsindikatorer og strategi 2035 med 

langtidsmål 2020-23, følger anbefalinger gitt i forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i 

helse- og omsorgstjenesten.  

Risikovurdering av måloppnåelse, med utarbeidelse av eventuelle tiltak, gjennomføres ved at 

alle enheter involveres i arbeidet med ledelsens gjennomgåelse (LGG) tertialvis og ved 

utarbeidelse av årlig melding. I tillegg følger avdelingslederne situasjonen innenfor eget 

ansvarsområde, med spesielt fokus på tiltak for å rette opp eventuell negativ utvikling.  

Rapportering og risikovurdering av måloppnåelse av OBD og strategiske mål 2035 med 

langtidsmål 2020-2023 fremstilles slik: 

o Mål 2020 i OBD  

- Til styret: Månedlig rapportering i virksomhetsstatus, risikovurdering i LGG 

tertialvis og rapportering i årlig melding 

- Til Helse Sør-Øst RHF: Månedlig rapportering, oppfølgingsmøter Helse Sør-Øst RHF, 

foreløpig risikobilde med tiltaksplan LGG tertialvis, styresak LGG tilgjengelig på 

sunnaas.no og rapportering i årlig melding  

o Andre oppgaver i OBD  

- Til styret: Risikovurdering i LGG tertialvis og rapportering i årlig melding 

- Til Helse Sør-Øst RHF: Helse Sør-Øst RHF har tilgang til tertialvis styresak LGG på 

sunnaas.no og rapportering i årlig melding 

o Systemkrav i OBD  

- Til styret: Utvalgte indikatorer rapporteres i virksomhetsstatus månedlig  

- Til Helse Sør-Øst RHF: Utvalgte indikatorer rapporteres månedlig og tertialvis 

o Nasjonale kvalitetsindikatorer 

- Til styret: Utvalgte indikatorer rapporteres i virksomhetsstatus månedlig 

- Til Helse Sør-Øst RHF: Direkte fra Helsedirektoratet og på helsedirektoratet.no  

o Strategiske mål 2035 med langtidsmål 2020-23 

- Til styret: Risikovurdering i LGG tertialvis og ved årlig rullering av langtidsmålene  

- Til Helse Sør-Øst RHF: Foreløpig risikobilde med tiltaksplan LGG sendes Helse Sør-

Øst RHF tertialvis og styresak LGG tilgjengelig på sunnaas.no. 

På bakgrunn av vedtatte strategier og krav i oppdrag og bestilling fra Helse Sør-Øst RHF, er det 

utarbeidet tiltak for Sunnaas sykehus HF for 2020. Tiltakene er lagt inn i malen for ledelsens 

gjennomgåelse, og grad av måloppnåelse og risiko vurderes hvert tertial. Risikoeiere 
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utarbeider tiltak tilknyttet områder som er vurdert til å ha moderat til høy risiko. Det er 

gjennomført interne prosesser for utarbeidelse og rullering av strategi, langtids- og årlige 

tiltak. 

Sunnaas sykehus HF har gode interne og eksterne systemer for kontroller og revisjoner.  

o Sunnaas sykehus HF er akkreditert i henhold til kvalitetskravene fra den amerikanske 

organisasjonen Commission on Accreditation of Rehabilitation Facilities (CARF). 

Sykehuset ble første gang akkreditert i 2006.  

o Sunnaas sykehus HF har delvis gjennomført internrevisjonsprogrammet for 2020. Deler 

av programmet er forsinket som følge av pandemien og vil bli gjennomført i 2021.  

o Det er ikke gjennomført nye tilsyn fra eksterne myndigheter i 2020.  Alle avvik fra 

tidligere eksterne tilsyn er lukket.   

o Sunnaas sykehus HF er ISO 14001 sertifisert.  

o Sunnaas sykehus HF følger flere av innsatsområdene i trygge hender 24/7 som er en 

videreføring av pasientsikkerhetsprogrammet. Pasientsikkerhetsvisitter gjennomføres 

to ganger i året i alle enheter som tilbyr pasientbehandling.  

o Sunnaas sykehus HFs styre har gjennomført sitt arbeid i tråd med føringer gitt i 

veileder for styrearbeid i helseforetak. 

o Det er klare fullmaktstrukturer mellom de ulike ledernivåer i foretaket. Dette beskrives 

detaljert i «Rollefordeling, fullmakter og fullmaktsstruktur» som oppdateres årlig.  

o Oppfølgingsarbeidet etter konsernrevisjon av vurderingspraksis av henvisninger til 

rehabilitering er gjort i 2020. Konsernrevisjonen i Helse Sør-Øst RHF var fornøyd med 

det forbedringsarbeidet som er gjort i etterkant av revisjonen  

 

Styret er tilfreds med foretakets økonomistyring, kontrollrutiner og revisjonsrapporter. 

Forventet utvikling mot 2035 

Foretaket er i 2020 et sykehus med blant annet et økonomisk resultat på kr 21,4 millioner, 

faglig gode tilbud, høy pasienttilfredshet og forsknings- og innovasjonsaktivitet. Dette er et 

godt utgangspunkt for å tilpasse seg den forventede utviklingen mot 2035 som vil kreve 

betydelig videreutvikling og tilpasning.  

Samfunnet er i endring og det er økt tilgang til informasjon og en økende individualisering, 

samtidig som velferdssamfunnet står sterkt i Norge. Med slagordet «pasientens 

helsetjeneste» fortsetter trenden med en økende myndiggjøring av pasientene. 

Regional utviklingsplan 2035 ligger til grunn for utviklingen i Helse Sør-Øst RHF frem mot 2035 

og har som mål å fremme: 

o Bedre helse i befolkningen, med sammenhengende innsats fra forebygging til 

spesialiserte helsetjenester.  
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o Kvalitet i pasientbehandlingen og gode brukererfaringer 

o Godt arbeidsmiljø for ansatte, utvikling av kompetanse og mer tid til 

pasientbehandling. 

o Bærekraftige helsetjenester for samfunnet. 

Det er to store utviklingsmål innen rehabiliteringsfeltet: 

o Kommunene overtar en større del av rehabiliteringen. 

o Økende behov og muligheter for høyspesialisert rehabilitering som krever 

spesialkompetanse og utstyr. 

Det har vært en betydelig effektivisering i helsevesenet over en lang periode samtidig som det 

fortsatt er rom for å forbedre logistikk og systemer. I tillegg må nye arbeidsformer vurderes og 

konkretiseres. Sunnaas sykehus HF, vil sammen med resten av spesialisthelsetjenesten, bidra 

til at pasienter kan få oppfølging og behandling utenfor sykehus, og at det utvikles fleksible og 

nye måter å løse oppgavene på. 

Ressurs- og kompetansestyring 

Sunnaas sykehus HF jobber kontinuerlig med ressurs- og kompetansestyring for å skape høy 

kvalitet på pasientbehandling, økonomisk handlingsrom, overholde lov- og avtaleverk, samt 

ha en aktivitetsstyrt bemanning i tråd med foretakets krav til kvalitet og pasientsikkerhet. 

Ressurs- og kompetansestyring handler også om at den rette personen gjør de riktige tingene 

på en effektiv måte ved å standardisere, forenkle og ha tilgjengelig verktøy.  

Arbeidsmiljø, sykefravær og HMS-avvik 

Sunnaas sykehus HF er en attraktiv, verdibasert og høyt faglig kompetent arbeidsplass med et 

godt og utviklingsorientert arbeidsmiljø. Foretaket har fokus på faglig utvikling og pasientens 

beste, og at sykehuset skal fremstå som landets fremste rehabiliteringsinstitusjon. Sunnaas 

sykehus HF utarbeider overordnet HMS-handlingsplan, med utgangspunkt i foretakets mål og 

felles styringsindikatorer i Helse Sør-Øst RHF.  

Foretaket jobber systematisk med helse, miljø og sikkerhet (HMS), herunder årlig 

vedlikeholdsopplæring av ledere og verneombud. Det gjøres kartlegginger av arbeidsmiljøet 

gjennom medarbeiderundersøkelser, medarbeidersamtaler og vernerunder. Foretaket har et 

godt organisert samarbeid med de tillitsvalgte. Brudd på arbeidsmiljøloven er underlagt 

systematisk rapportering og oppfølging.  

Sunnaas sykehus HF har gjennom mange år som IA - bedrift jobbet systematisk for å redusere 

sykefraværet. Foretaket vil nå fortsette med arbeidet i henhold til den nye IA-avtalen og følge 

opp tiltak som kommer ut av bransjeprogrammet for sykehus. Samlet sykefravær i 2020 er 8,2 

%, mot 6,5 % i 2019. Sykefraværet i 2020 er påvirket av covid-19.  
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Sunnaas sykehus HF har ikke hatt tilsyn fra Arbeidstilsynet i 2020. Det er meldt 17 

personskader internt i det elektroniske forbedringssystemet TQM. Av disse førte 6 til fravær 

utover én dag. Det er meldt 5 saker til NAV. En ansatt jobber ikke lenger på Sunnaas, de andre 

er tilbake på jobb. 8 av de 17 personskadene er ikke ferdig saksbehandlet. 

Sunnaas sykehus HF kjøper bedriftshelsetjenester av Sykehuset Telemark HF. 

 

Likestilling og diskriminering 

Lov om likestilling og forbud mot diskriminering har som formål å fremme likestilling og hindre 

diskriminering på grunn av kjønn, graviditet, permisjon ved fødsel eller adopsjon, 

omsorgsoppgaver, etnisitet, religion, livssyn, funksjonsnedsettelse, seksuell orientering, 

kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk, alder og andre vesentlige forhold ved en person. Sunnaas 

sykehus HF arbeider aktivt, målrettet og planmessig for å fremme lovenes formål innenfor 

foretakets virksomhet. Aktivitetene omfatter blant annet rekruttering, lønns- og arbeidsvilkår, 

karriere, utviklingsmuligheter og beskyttelse mot trakassering og gode varslingsrutiner. 

Etablert rekrutteringspolicy og bruk av arbeidspsykologiske tester for nøkkelstillinger skal sikre 

rettferdig rekruttering og at rekrutteringsansvarlige rekrutterer på en effektiv, enhetlig og 

profesjonell måte.  

Sunnaas sykehus HF ønsker å tilrettelegge for mangfold blant de ansatte. Livsfasepolitikk og 

bevissthet rundt rekruttering av ansatte med minoritetsbakgrunn, ansatte med redusert 

funksjon og ansatte med hull i cv er prioriterte områder. Mangfold blant de ansatte kan gi økt 

kvalitet i pasienttilbudet, da pasientgrunnlaget speiles på en bedre måte.  

I 2020 besto foretaksledergruppen av syv kvinner (70 %) og tre menn (30 %). Blant øvrige 

ledere er fordelingen 75 % kvinner og 25 % menn. Foretakets styre pr 31.12.2020 har 63 % 

kvinner og 37 % menn. Kjønnsfordelingen i foretaket som helhet i 2020 var 80 % kvinner og 20 

% menn.  

 

Arbeidet med etikk, verdier og holdninger 

Sunnaas sykehus HF driver sin virksomhet basert på de til enhver tid gjeldende lovpålagte 

etiske krav, etablerte «Etiske retningslinjer i Helse Sør-Øst» samt de ulike profesjonenes egne 

profesjonsetiske retningslinjer.  

Med basis i de tre nasjonale verdiene kvalitet, trygghet og respekt ønsker foretaket å legge 

særlig vekt på følgende verdier: 

o Profesjonalitet - høy faglig kompetanse og nysgjerrighet i møte med andre, trygghet på 

egen rolle og evne til å møte andre med kunnskap, medmenneskelighet og empati. 
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o Engasjement - vise en sterk interesse for arbeidsoppgavene, la seg utfordre og 

forplikte gjennom aktiv deltagelse i faglige utfordringer og arbeidsmiljø. 

o Glede - spre glede gjennom optimisme og pågangsmot, inspirere, bidra til å skape 

glede for pasienter, medarbeidere og brukere. 

Ved foretaket er det etablert klinisk etikk-komité (KEK) som skal bidra til økt etisk bevissthet 

og kompetanse om verdispørsmål knyttet til pasientbehandling og være rådgivende for 

sykehusets beslutningstakere. 

Sykehusets rehabiliteringstjenester skal, med utgangspunkt i respekten for den enkeltes 

verdier og valg, bidra til retning og veivalg for å fremme vekst og utvikling for den enkelte.  

Antikorrupsjonsarbeid  

Foretaket jobber for at foretakets ressurser brukes på en effektiv måte, slik at ingen tilegner 

seg urettmessige goder som kunne ha vært brukt til sykehusdrift.  

Alle helseforetakene i Helse Sør-Øst RHF følger et antikorrupsjonsprogram for å forebygge og 

forhindre misligheter og korrupsjon. Programmet er bygget etter klassisk modell for 

forbedring og består av å gjennomføre kontroll, kartlegge risiko, utarbeide kontrolltiltak, 

implementere tiltak og overvåke organisasjonen. Sunnaas sykehus HF legger til grunn de 

anbefalte momentene i antikorrupsjonsprogrammet. Foretaket vil systematisere og 

dokumentere arbeidet som gjennomføres for å forebygge og forhindre misligheter og 

korrupsjon. 

Retningslinjer for varsling av kritikkverdige forhold er lett tilgjengelige for alle ansatte. 

Sunnaas sykehus HF stiller etiske krav til leverandørene i alle anskaffelser. Etiske retningslinjer 

følger enhver avtale som en del av kontraktsbestemmelsene.  

I 2020 ble det, etter vedtak i direktørmøtet i Helse Sør-Øst RHF, bestilt og gjennomført en 

relasjonsanalyse ved samtlige helseforetak i regionen, herunder ved Sunnaas sykehus HF. 

Analysen ble gjennomført av revisjons- og rådgivningsselskapet PWC. 

Ytre miljø  

Sunnaas sykehus HF er miljøsertifisert i henhold til ISO 14001 standarden for miljøledelse med 

første gangs sertifisering i 2013. Sertifikatet har en varighet på 3 år. Det gjennomføres 

periodiske revisjoner i regi av DNVGL årene mellom sertifiseringsrevisjonene.  

Periodisk revisjon som skulle gjennomføres i november 2020, er utsatt til mars 2021. 

Klimaregnskapet utarbeidet i februar 2020 viser at Sunnaas sykehus HF har passert 50 % 

klimakutt, som første sykehus i Norge. 

Sunnaas sykehus HF har vært faglig ledende i miljøarbeidet innenfor helbredende omgivelser 

og forbruksbasert klimafotavtrykk. Fra 2020 ble Sunnaas sykehus HF Helse Sør-Øst RHFs 
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representant i European Healthcare Climate Council. Foretaket bidrar jevnlig med faglige 

innlegg på konferanser i både Norge og utlandet. 

Årsregnskapet  

Fortsatt drift 

Sunnaas sykehus HF avlegger sitt regnskap etter regnskapsloven. I henhold til krav i 

regnskapsloven bekrefter styret og administrerende direktør at regnskapet er utarbeidet i 

samsvar med forutsetningene om fortsatt drift.  

Driften i 2020 ble sterkt påvirket av koronapandemien, men på grunn av gode ordninger har 

foretaket mottatt kompensasjon og lettelser som har dekket det meste av tapte inntekter og 

økte kostnader. 

Det forventes at 2021 også vil bli påvirket av pandemien. Koronaregnskap for januar 2021 

viser at foretaket allerede har brukt opp hele tildelt kompensasjon i 2021. Det er mange 

forhold som kan påvirke driften som større lokale smitteutbrudd. Forhåpentligvis vil 

vaksineringen føre til en normalisering av driften i løpet av 2021. 

Årsregnskap for Sunnaas sykehus HF 

Sum eiendeler pr 31.12.2020 er kr 775,6 millioner, mot kr 745,3 millioner pr 31.12.2019. Sum 

egenkapital pr 31.12.2020 er kr 464,4 millioner, mot kr 443 millioner pr 31.12.2019. 

Egenkapital andelen pr 31.12.2020 er 59,9 %, mot 59,5 % pr 31.12.2019.  

Totale driftsinntekter for foretaket ble kr 609,2 millioner i 2020, mot kr 597,7 millioner i 2019. 

Resultat for 2020 er kr 21,4 millioner mot et budsjett på kr 12 millioner, noe som gir et positivt 

avvik på kr 9,4 millioner sett mot resultatkrav. Årsakene til det positive avviket er blant annet 

lavere lønnsoppgjør enn forventet, samt reduserte kostnader til kurs, seminarer, møter og 

reiseaktivitet. 

Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter var kr 18,4 millioner i 2020, mot kr 25,4 

millioner i 2019. Pr 31.12.2020 var det kr 217,5 millioner på konsernkonto, en økning på kr 

35,3 millioner fra 2019. Posten er klassifisert som kortsiktig fordring mot Helse Sør-Øst RHF 

hvilket påvirker endring omløpsmidler og fører til en negativ kontantstrøm på kr 35,3 

millioner. Justert for dette ville netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter blitt positive 

kr 53,7 millioner. Netto endring likvidetsbeholdning ville da blitt kr 36,2 millioner mot 0,9 

millioner slik det står nå. 

Finansielle og andre risikoer forbundet med økonomi  

Innestående på konsernkonto er definert som konsernfordring og er av den grunn ikke tatt 

med i utgående beholdning "Beholdning av bankinnskudd, kontanter og lignende” i 

kontantstrømanalysen. Sunnaas sykehus HF har kr 217,5 millioner på konsernkonto og 

vurderer likviditeten til å være meget god. 
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Sunnaas sykehus HF har pr 31.12.2020 en samlet brutto pensjonsforpliktelse på kr 1 575,9 

millioner mot kr 1 481 millioner pr 31.12.2019. Netto pensjonsforpliktelse (brutto 

pensjonsforpliktelser minus pensjonsmidler) er på henholdsvis kr 25,3 millioner pr 31.12.2020 

mot kr 43 millioner pr 31.12.2019. Pensjonsforpliktelsene vil påvirke Sunnaas sykehus HF sin 

framtidige likviditet i form av innbetalinger til pensjonsordninger. Pr 31.12.2020 utgjør “ikke 

resultatførte estimat- og planendringer” kr -169,2 millioner, mot kr -168,4 millioner pr 

31.12.2019.  

Sunnaas sykehus HF har en trekkramme på kr 117 millioner pr 31.12.2020.  Trekkrammen er 

ikke benyttet i 2020.  

Foretaket har ved utgangen av året, ingen engasjement i aksjemarkedet. 

Styret presiserer at det normalt er betydelig usikkerhet knyttet til vurderinger av fremtidige 

forhold. 

Større byggeprosjekter 

Det har ikke vært større byggeprosjekter i 2020.  

Sunnaas sykehus HF har to bygg med lav tilstandsgrad for klinisk virksomhet. Byggene er 

planlagt faset ut og erstattet med nytt bygg i byggetrinn 3. Foretaket forbereder 

konseptfasearbeid for byggetrinn 3, slik at prosjektet kan etableres raskt etter forventet 

investeringsbeslutning i Helse Sør-Øst RHF. Prosjektet er prioritert i økonomisk langtidsplan 

for Helse Sør-Øst RHF og forankret i idéfaserapport fra 2018. 

Takk for innsats og samarbeid 

Styret og administrerende direktør anerkjenner sykehusets ansattes ekstraordinære innsats i 

et krevende driftsår. Styret og administrerende direktør berømmer også brukerutvalgets og 

ungdomsrådets representanter for positivt og konstruktivt arbeid gjennom 2020.  
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Disponering av årsresultatet 

Årsresultatet for Sunnaas sykehus HF ble et positivt resultat på kr 21,4 millioner.  

Disponering av årets overskudd: 

Overføringer til annen egenkapital   kr 21,4 millioner 

Sum overføringer                               kr 21,4 millioner 

 

Sum eiendeler pr. 31.12.2020 er kr 775,6 millioner. 

 

Oslo, 19. mars 2021 
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