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1. Hva saken gjelder 
 
Alle landets helseforetak er av eier pålagt å årlig levere analyse av kostnad pr. pasient (KPP) til 
Helsedirektoratet. Dette tallmaterialet er med på å danne underlaget for vektingen av diagnose-
relaterte grupper (DRG’ene) i regelverket for innsatsstyrt finansiering (ISF). I tillegg leveres kostnad 
pr. pasient til den nasjonale KPP-databasen.  
 
I Sunnaas sykehus HF (SunHF) benyttes analysen til å forstå eget kostnadsbilde, i argumentasjon i 
finansieringsspørsmål og til ulike analyser. Analysen gir et overordnet kostnadsbilde som er 
interessant for styret å være orientert om og som understøtter foretakets strategiske arbeid. 
Analysen for 2020 er vanskelig å tolke og bruksverdien er lav pga. et unormalt driftsår med covid-19 
pandemi. 
 
KPP-analysen viser at kostnaden pr. ISF-poeng har økt fra 2019 til 2020 selv om totale kostnader er 
redusert, i all hovedsak pga. reduksjon av pensjonskostnadene.  Årsaken til økningen i kostnad pr. 
ISF-poeng er en reduksjon i pasientaktivitet under covid-19 pandemien uten at kostnadene ble 
redusert tilsvarende. Utviklingen i totale kostnader pr. ISF-poeng fra 2019 til 2020; 

- Heldøgn 79.204 kroner til 92.914 kroner  
- Poliklinikk 87.324 kroner til 102.239 kroner 

 

2. Hovedpunkter og vurdering av handlingsalternativer  
 
Utforming av KPP-analysen: 
Årets KPP-analyse er gjennomført med samme metode som for tidligere år 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: 

o Forskning og utvikling (FoU) på likt nivå som rapporteres til Nordisk institutt for studier av 
innovasjon, forskning og utdanning (NIFU) 

o TRS kompetansesenter for sjeldne diagnoser 
o Regionalt kompetansetjeneste rehabilitering (RKR) og Regional koordinerende enhet (RKE) 
o Andre inntektsgivende kostnader som utleie av personell, arrangementer, «selvbetalende 

pasienter» (utenfor ISF-ordningen), enkelte prosjekter mm.  
 
For å skape sammenliknbare tall med driftsår 2020, er tall fra foregående år oppjustert med pris- og 
lønnsvekst (deflator).  Det vil si at alle tall i saken fra 2018 og 2019 er fremstilt i 2020-kroner. 
 
Resultatene fra analysen benyttes internt i sykehuset til: 

o Å forstå sykehusets kostnadsbilde og bruke dette videre i utvikling og 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 sammenlikne foretaket med andre helseforetak med data fra nasjonal KPP-database 
o Ulike prosjekter, prising i prosjekter, diverse analyser internt og eksternt 
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Resultater av analysen: 
Totale kostnader knyttet til ISF-finansiert aktivitet:  
Driftsåret 2020 ble sterk påvirket av covid-19 pandemien. Konsekvens for KPP-analysen er at 
henføringen av kostnadene ikke nødvendigvis er riktig på DRG-, avdelings- eller omsorgsnivå. For 
eksempel jobbet ansatte ved en annen avdeling enn der lønnskostnaden ble henført. Pga. svakheter i 
tallmaterialet for 2020 har Helsedirektoratet valgt ikke å legge tallmaterialet til grunn for DRG-
vektingen for 2022. Av samme årsak velger SunHF å presentere alle tall på overordnet nivå og ikke 
analysere resultatene på DRG- og avdelingsnivå. 
 
Tabell 1 viser totale kostnader knyttet til ISF-aktivitet pr. kostnadsgruppe som benyttes i KPP-
analysen. Tabellen viser at totale kostnader er redusert med 13,8 millioner (3 %) fra driftsåret 2019 
til driftsåret 2020.  
 

  
Tabell 1: Totale kostnader knyttet til ISF-aktivitet for driftsåret 2018, 2019 og 2020 inklusiv kapital- og pensjonskostnader 
 
Tabell 2 viser årsak til reduserte kostnader fra driftsåret 2019 til 2020. De første punktene i tabellen 
er planlagte eller pålagte kostnadsendringer. De siste punktene i tabellen er å anse som en faktisk 
kostnadsøkning på tilsammen 7,3 millioner. Denne økningen er kostnader knyttet til IKT på 4 
millioner og ca. 3,3 millioner knyttet til kostnadsendringer som følge av covid-19 pandemien.  
 

  
Tabell 2: Avviksanalyse av kostnadsendringer knyttet til KPP fra 2019 til 2020 
 
Kostnader knyttet til heldøgnsaktivitet: 
Tabell 3 viser i første linje totale kostnader beregnet til heldøgnsaktivitet for driftsårene 2018, 2019 
og 2020. Reduksjonen på 3 % fra 2019 til 2020 forklares i all hovedsak av endringer i 
pensjonskostnader. Videre viser tabell 3 en økning i kostnad pr. liggedøgn og kostnad pr. ISF-poeng.  
Økningen forklares i at antall liggedøgn og ISF-poeng gikk ned i 2020 sammenliknet med  
 
 
 

Kostnadsgrupper                  
i KPP

2018 
kostnader                 
(i 2020 kr)

2019 
kostnader                 
(i 2020 kr)

2020 
kostnader                   
(i 2020 kr)

Endring i 
kroner fra 

2018 til 2020

Endring i 
kroner fra 

2019 til 2020

Endring i 
prosent fra 

2018 til 2020

Endring i 
prosent fra 

2019 til 2020

Andre forbruksvarer 4 654 835        1 % 4 901 781 1 % 4 824 312 1 % 169 477 -77 469 4 % -2 %
Andre kapitalkostnader 4 651 821        1 % 4 478 221 1 % 4 729 160 1 % 77 339 250 939 2 % 6 %
Kapitalkostnader i bygg 16 733 737      3 % 17 100 275 3 % 17 540 582 4 % 806 845 440 307 5 % 3 %
Legemidler 2 725 710        1 % 3 177 880 1 % 3 173 574 1 % 447 864 -4 306 16 % 0 %
Lønnskostnader 326 686 656   68 % 335 101 439 66 % 342 928 094 69 % 16 241 438 7 826 655 5 % 2 %
Pensjonskostnader 35 421 425      7 % 47 985 276 9 % 31 390 012 6 % -4 031 413 -16 595 264 -11 % -35 %
Øvrige kostnader/ikke fordelte kost 88 626 475      18 % 98 852 961 19 % 93 166 755 19 % 4 540 280 -5 686 206 5 % -6 %
Totalsum 479 500 659   511 597 833 497 752 489 18 251 830 -13 845 344 4 % -3 %

Kostnader

  
kostnader fra 2019 
til 2020

Redusert pensjon -16 595 264 
Økte kapitalkostnader 691 246
Reduserte kostnader til vedlikehold bygg -1 200 000 
Reduserte kostnader til planlagt vedlikehold IKT -2 067 981 
Reduserte kostnader til konsulenter bygg -2 000 000 
Sum endringer i pålagte eller planlagte kostnader -21 171 999 
Økte kostnader til Sykehuspartner 4 000 000
Økte lønnskostnader 7 826 655
Pasientkostnader som mat, smittevernutstyr, tolk, mm + / - 600 000
Reduserte kostnader til reise, møte, kurs og konferanser -3 900 000 
Reduserte kostnader til drift av bygg -1 200 000 
Sum endring i ikke planlagte kostnader 7 326 655
Totalt endringer i kostnader -13 845 344 
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tidligere år pga. covid-19 pandemien samtidig som tilhørende kostnader ikke ble redusert 
tilsvarende. Se avviksanalysen i tabell 2. 
 

 
Tabell 3: Totale kostnader knyttet til heldøgn, kostnad pr. liggedøgn, kostnad pr. ISF-poeng og kostnad pr. seng 
 
Kostnaden pr. seng som vises i tabell 3 nederste linje, viser en nedgang på 3 %. Dette er i all hovedsak 
knyttet til lavere pensjonskostnader. Sengeantallet er uendret.  
 
Kostnader knyttet til poliklinisk aktivitet: 
Det har vært en kraftig vekst i poliklinisk aktivitet de siste årene fra 3.700 konsultasjoner i 2017 til ca. 
7.700 konsultasjoner i 2019 og ca. 7.000 i 2020 som var noe lavere pga. covid-19 pandemien. Denne 
økningen har ført til en effektivisering i gjennomføringen av konsultasjoner og logistikken rundt disse.  
  
Tabell 4 under, viser totale kostnader knyttet til poliklinisk aktivitet i 2018, 2019 og 2020. 
Beregningene i KPP analysen viser at totale kostnader er økt fra 2019 til 2020. Noe av forklaringen 
ligger i en budsjettert økning for 2020 i antall konsultasjoner med tilhørende ressurser. Pga. covid-19 
pandemien er det noe usikkerhet knyttet til henføring av kostnaden også mellom omsorgsnivå slik 
som det er mellom avdelinger og DRG.   
 

 
Tabell 4: Totale kostnader knyttet til poliklinikk, kostnad pr. ISF-poeng og kostnad pr. konsultasjon 
 
I tabell 4, andre og tredje linje, fremkommer beregnet kostnad pr. konsultasjon og pr. ISF-poeng. 
Disse viser at kostnaden gikk kraftig ned fra 2018 til 2019 som følge av en effektivisering av 
poliklinikken. Kostnadene økte igjen for 2020 trolig pga. covid-19 pandemien med 
smittevernsrestriksjoner og mange avbestilte konsultasjoner.  
 
Videre arbeid med KPP 
Sunnaas sykehus HF venter på resultater fra den nasjonale KPP-databasen. Denne databasen vil gi 
sykehuset mulighet til å sammenlikne egen aktivitet med tilsvarende aktivitet ved andre 
helseforetak. Foretakene har levert data til den nasjonal KPP-databasen for driftsårene 2018, 2019 og 
2020, men Helsedirektoratet har utfordringer knyttet til analyse og kvalitet på dataene. Det 
foreligger derfor ikke nasjonale analyser fra nasjonal KPP-databasen. Sunnaas er i dialog med 
Helsedirektoratet og vil bli kontaktet når data foreligger. 
 
Casemixen, eller pasientsammensetningen ved Sunnaas sykehus HF, er endret de senere årene og vil 
endres ytterligere. Antall senger reduseres og flere rehabiliteringsprogram forkorter liggetid og 
organiserer deler av behandlingen til polikliniske program. Utviklingen viser overføring av pasienter 
til Sunnaas sykehus HF på et tidligere tidspunkt i forløpet, økt medisinsk kompleksitet med behov for 
oppfølging spesielt ved sykepleier og lege. Flere pasienter har tilleggsdiagnoser innen rus og  
 

Heldøgn

2018 
kostnader                     

(i 2020 kroner)

2019 
kostnader                     

(i 2020 kroner)

2020 
kostnader                     

(i 2020 kroner)

Endring i 
kroner fra 

2018 til 2020 

Endring i 
kroner fra 

2019 til 2020 

Endring i 
prosent fra 

2018 til 2020 

Endring i 
prosent fra 

2019 til 2020 

Totale kostnader 443 229 089 478 082 818 462 402 756 19 173 668 -15 680 061 4 % -3 %
Kostad pr. liggedøgn 10 301 11 413 12 398 2 097 985 20 % 9 %
Kostnad pr. ISF-poeng 72 608 79 204 92 914 20 306 13 710 28 % 17 %
Kostnad pr. seng 2 787 604 3 006 810 2 908 193 120 589 -98 617 4 % -3 %

Poliklinikk

2018 
kostnader                     

(i 2020 kroner)

2019 
kostnader                     

(i 2020 kroner)

2020 
kostnader                     

(i 2020 kroner)

Endring i 
kroner fra 

2018 til 2020 

Endring i 
kroner fra 

2019 til 2020 

Endring i 
prosent fra 

2018 til 2020 

Endring i 
prosent fra 

2019 til 2020 

Totale kostnader 36 271 571 33 490 511 35 349 733 -921 838 1 859 221 -3 % 6 %
Kostad pr. konsultasjon 6 252 4 362 5 071 -1 181 709 -19 % 16 %
Kostnad pr. ISF-poeng 142 194 87 324 102 239 -39 955 14 915 -28 % 17 %
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psykiatri. Dette fører til at kostnad pr. liggedøgn øker uten at finansieringssystemet fanger opp 
denne endringen. 
KPP-analysen viser sykehusets utvikling i kostnadene knyttet til produksjon av ISF-poeng. Kunnskap 
knyttet til kostnadsutvikling blir viktig i arbeidet for utvikling av ISF-ordningen for rehabilitering og 
finansieringen av spesialisert rehabilitering. 
 

3. Administrerende direktørs anbefaling 
 
Administrerende direktør mener det er viktig at styret får en årlig oppdatering av KPP for å kunne 
følge utviklingen i kostnadsbildet og hvordan KPP-analysen benyttes i foretaket.  
 
Administrerende direktør anbefaler styret å ta saken om KPP til orientering.  
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