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Saksgang Møtedato 
Styret Sunnaas sykehus HF 21.05.2021 
Foretaksledelsen Sunnaas sykehus HF 16.04.2021 
 
 
 

Sak 3121 

Økonomisk langtidsplan (ØLP) 2022-2041 Resultat-Balanse-Likviditet 

 
 
Forslag til vedtak 
 

1. Styret vedtar Økonomisk langtidsplan (ØLP) 2022-2025(41) for Sunnaas sykehus HF, 
slik den fremkommer i saksfremlegget, vedlagte presentasjon og vedlagte 
kommentarer. 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
Nesodden, 21.05.2021 
 
 
 
Einar Magnus Strand 
Administrerende direktør 
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1. Hva saken gjelder 
Sunnaas sykehus HF har utarbeidet en økonomisk langtidsplan (ØLP) som strekker seg fra 2022- 
2041.  
 
Den økonomiske langtidsplanen er basert på; 

• forutsetninger styret i Helse Sør-Øst RHF har gitt 11.03.21 i sak 024-2021 Økonomisk 
langtidsplan 2022-2025 – planforutsetninger. 

• forutsetninger gitt av eget foretak, bl.a. gjennomføring av byggetrinn 3 
 

Styret ble i styremøte 19.03.21, i sak 2521 ØLP 2022-2025(41) Prosess og planforutsetninger, 
orientert om planforutsetninger styret i Helse Sør-Øst RHF har gitt. 
 
Det er lagt opp til at økonomisk langtidsplan i størst mulig grad skal være førende for 
planperioden 2022-2025, med størst binding mot utarbeidelse av årsbudsjett 2022. 
 
Innhold saksdokument med vedlegg: 
 

• Saksdokumentet oppsummer hovedpunkter i årets økonomiske langtidsplan.  
 

• Vedlegg 1 inneholder en presentasjon med tallmateriale som gir grunnlag for å 
vurdere drifts- og investeringsbudsjett, samt samlet vurdering av foretakets 
bæreevne og likviditetssituasjon.  

 
• Vedlegg 2 inneholder utfyllende kommentarer, sendt til Helse Sør-Øst RHF i 

forbindelse med endelig leveranse av ØLP 2022-2041. 
 
 
Helse Sør-øst RHF har 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 2022-2041 er det forutsatt at situasjonen 
igjen er normalisert i 2022 og utover.  
 
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 til hva styrebehandlingen skal omfatte; 
 

Det forutsettes at økonomisk langtidsplan behandles av foretaksstyrene, senest før 
31.05.2021. 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 11.03.2021 i sak 024-2021 Økonomisk langtidsplan 2022-2025 – 
planforutsetninger.  
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2. Hovedpunkter  
 
Sunnaas sykehus HF har utarbeidet økonomisk langtidsplan på grunnlag av planforutsetninger 
som styret i Helse Sør-Øst RHF har gitt.  I tillegg er det lagt til grunn forutsetninger gitt av eget 
foretak. 
 
Hovedpunkter: 

• Byggetrinn 3 er lagt inn med en totalramme på 360 millioner og fullføring i 2024. 
 

• Økning i aktivitet i pasientbehandling er lagt til polikliniske konsultasjoner. 
 

• Foretaket har positive resultater i hele perioden 2022 til 2041. 
 

• Foretaket har positiv likviditetsbeholdning i hele perioden 2022 til 2041. 
 

• Sykehuset tildeles lavere midler til økt aktivitet enn relativ andel skulle tilsi. 
 

• Det er identifisert og lagt inn et sparebehov på 18 millioner.  
 

• Det meste av sparingen er lagt på lønn og det planlegges en reduksjon av 22 årsverk. 
 

• Lønnskostnader går fra en andel på 67,5 % i 2021 til 63,8 % i 2030.  I kroner reduseres 
lønnskostnadene fra 419 millioner i 2021 til 408 millioner i 2030.  
 

• Kostnadene til teknologi øker i perioden fra 2022 frem til 2030 med 11 millioner, herav 3 
millioner til SLA IKT Sykehuspartner og 8 millioner til eget bruk. I tillegg er det lagt inn en 
økning av teknologer/ingeniører med 1 ansatt hvert år. Det er på linje med hva som ble 
gjort forrige ØLP. 
 

 
2.1. 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 3,2 % fra 2021 til 2022.  
 

• Sykehuset har en vekst i antall behandlede pasienter på 13,5 % fra 2021 til 2025.  Det er 
høyere enn krav til samlet vekst for alle foretak i konsernet på 5,7 %.  Årsaken til sterk 
vekst er at sykehuset som i tidligere år legger all vekst i pasientaktivitet på poliklinikk. 
Det er i tråd med strategi 2035 og langsiktige mål. 
 

• Veksten i ISF-poeng er beskjedne 1,7 % i planperioden, som følge av vridningen fra 
heldøgn til poliklinikk.  
 
 

2.2 Månedsverk 
Som følge av identifisert sparebehov i størrelsesorden 18 millioner over en 5-årsperiode, er det 
lagt inn en reduksjon av 22 månedsverk i samme periode. 
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Det er samtidig lagt inn økning i antall personale med teknologi/ingeniør/IKT kompetanse i 20 
års perioden. 
 
2.3 Produktivitet 
Produktivitet måles ved å se på forholdet mellom antall ISF-poeng og antall månedsverk.  
Det er ressurskrevende og gir mindre ISF-inntekter, når foretaket vrir pasientaktiviteten i retning 
av reduksjon heldøgn og økning i poliklinikk. Sånn sett skulle en tro at produktiviteten til 
foretaket faller. 
Det at produktiviteten fra 2021 til 2025 likevel øker med 5,3 %, skyldes i hovedsak sparetiltakene 
som vil redusere antall årsverk med 19 i samme periode. 
 
2.4 Resultatutvikling 
• Det er positive resultater i alle 20 årene. 
• Avskrivinger og netto finanskostnader øker kraftig i byggeperioden og i årene etter. 

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

2027 hvilket forbedrer resultatene merkbart i samme periode. 
• Resultatene og EBITDA (driftsresultat før avskrivninger) er bra, og på linje med forrige ØLP 
• Resultatmarginen er lavere enn ønsket 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 lavere midler til økt aktivitet enn den relative andelen skulle tilsi.  
 

 
2.5 Investeringer 
Byggetrinn 3 er lagt inn med 360 millioner. Det er planlagt brukt oppsparte midler på 165 
millioner som egenkapital (46 % egenkapitalandel) og lån på 195 millioner.  Byggeperioden er 
lagt til 2023 og 2024 og midler til fortetting/ombygging av eksisterende areal er lagt inn med 23 
millioner.  
Øvrige investeringer på samme nivå som forrige ØLP. 
 
Investeringsrammen foretaket er tildelt av HSØ, er nå bare 9,6 millioner årlig. Opparbeidete 
rettigheter gjør at foretaket kan og planlegger med investeringer utover tildelt ramme. 
Foretaket vil ha opparbeidete rettigheter på 225-230 millioner ved utgangen av 2021.  
 
 
2.6 Balanse 
• Anleggsmidler øker med nesten 350 millioner i 2023 og 2024 som følge av byggetrinn 3 

 
• Bankinnskudd reduseres til 1 million i 2023, da egenkapitalen i byggetrinn 3 på 165 millioner 

benyttes i 2023. I 2041 er bankinnskudd økt til 64 millioner 
 
• Egenkapitalen øker fra 471 millioner i 2021 til 514 millioner i 2025, i takt med gode 

resultater.  
• Egenandelen ligger på drøye 60 % i planperioden. 
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2.7 Kontantstrømmer og likviditet 
• Positiv likviditetsbeholdning i alle år.  
• Inngående beløp i banken i 2022 er estimert til 178 millioner. I 2023 reduseres 

innestående i banken med 165 millioner ifm. byggetrinn 3.  Foretaket låner i tillegg 195 
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. I 2041 er bankinnskudd økt til 64 millioner. 

 
2.8 Utfordringer 
Alle helseforetak har felles utfordringer mot 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: 
 

• Økte IKT-kostnader uten at foretakene klarer å ta i bruk ny teknologi og hente gevinster 
• Økt beredskap og datasikkerhet 
• Økt vedlikehold bygg 
• Kostbar vekst pasientbehandlinger (vridning mot dag og poliklinikk) 
• Mer ressurskrevende pasienter 
• ABE-reformen (avbyråkratiserings- og effektiviseringsreformen) 
• Ikke full kompensasjon pris- og lønnsvekst  
• Svekket likviditet pga. langt høyere betalbar pensjonspremie, enn bokført pensjonskost 
• Utfordrende å investere i ny teknologi fordi det ofte medfører forsinkelser og urimelige 

kostnader knyttet til ROS (risiko- og sårbarhetsanalyser) 
 
Utfordringene for Sunnaas sykehus HF utover de generelle over er: 
 

• Foretaket står overfor et nytt byggetrinn i nær fremtid. Det er krevende. 
• Mulighet for prisøkning byggetrinn 3, utover generell prisøkning, som er lagt inn som 

forutsetning de 5 siste årene 
•  Uforutsette vedlikeholdskostnader knyttet til gamle bygg som skal rives, pga. utsettelse 

på byggetrinn 3 
• Foretaket jobber med en forpliktende spareplan for å sikre økonomisk bærekraft til 

byggetrinn 3. 
• Sykehuset tildeles mindre midler til økt aktivitet, enn relativ andel skulle tilsi. 
• Foretaket følger vedtatt strategi med en dreining mot økt poliklinikk. Sykehuset har 

spesielt stor økning av polikliniske konsultasjoner. 
• Usikkerhet knyttet til mulige endringer i ISF-regelverket, gjelder rehabilitering spesielt, da 

regelverket er under vurdering og endringer vil komme 
• Helse og arbeid (HA): Utfordrende at det har blitt krevende å finansiere HA hvert år, i 

påvente av at andre helseforetak skal bygge opp egne tjenester.  
• Vanskelig å rekruttere teknologikompetanse, da det er få søkere til disse stillingene og 

rift om denne kompetansen 
• Utfordrende å nå 2,5 % resultatmargin, da foretaket ferdigstilte et nybygg i 2015 og skal 

ferdigstille et siste nybygg i 2024. Foretaket budsjetterer med en resultatmargin på 1,7 % 
i planperioden. 

• Foretaket øker budsjett til teknologistillinger, men opplever at det er utfordrende å 
rekruttere teknologikompetanse, da det er få søkere til disse stillingene og rift om denne 
kompetansen.  
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3. Samlet vurdering av foretakets bæreevne og likviditetssituasjon 
 
Resultat: 

• Resultatmarginen ligger på 1,7 % i planperioden og 1,1 % for hele perioden t.o.m. 2041. 
Det er lavere enn standardkravet på 2,5 %. Det er aksept for lavere resultatmargin i 
årene etter fullført nybygg.  Foretaket er tilfreds med en resultatmargin i området 1,1 %, 
med tanke på at det er fullført et nybygg til 260 millioner i 2015 og det skal bygges nytt 
bygg til 360 millioner i 2023/2024.  

 
Balanse: 

• Egenkapitalen øker fra 470 millioner i 2021 til 614 millioner i 2041 som følge av gode 
resultater. 

 
• Egenkapitalandelen går fra 61 % i 2021 til 68 % i 2041.  En egenkapitalandel på over  

              50 % anses som meget bra i en lavrisikobransje som helseforetak. 
 
Likviditet: 

• Foretaket har 178 millioner innestående på konsernkonto ved inngangen til 2022. 
Foretaket benytter 165 millioner av disse til egenkapital nybygg i 2023. I 2041 er 
innestående på konsernkonto 64 millioner.  Foretaket har meget god likviditet. 

 
Økonomisk bærekraft: 

• Alt i alt har foretaket en bærekraftig økonomi, som er tilstrekkelig for å sikre en god drift 
av sykehuset og nødvendige investeringer. 

 
 
 

3. Administrerende direktørs anbefaling 
 
Administrerende direktør anser foretakets økonomiske bæreevne og likviditetssituasjon som 
meget god.  
 
Administrerende direktør mener foretaket har svart opp planforutsetninger styret i Helse Sør-
Øst RHF har lagt til grunn på en tilfredsstillende måte. 
 
De blir krevende å spare 18 millioner de kommende 5 årene, men håndterbart. 
 
En stor utfordring er den lavere tildeling av aktivitetsmidler, enn det størrelsen på foretaket 
skulle tilsi. Det går utover utviklingen av foretaket og fagfeltet. 
 
 
Vedlegg 

1. Presentasjon av tallmateriale i form av grafer og tabeller  
2. Kommentarer sendt Helse Sør-Øst RHF i forbindelse med endelig leveranse av ØLP  
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