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Saksgang Møtedato 
Styret Sunnaas sykehus HF  19.11.2021 
 
 
 

Sak 7121 
Budsjett 2022 Aktivitet - Inntekter - Resultat 
 
Forslag til vedtak 
 

1. Styret tar følgende størrelser i budsjett 2022 til orientering; 
a. Det er budsjettert med en pasientaktivitet tilsvarende 2 910 utskrivelser heldøgn og 

9 600 polikliniske konsultasjoner 
 

b. Budsjettert pasientaktivitet gir 6035 ISF-poeng heldøgn og 460 ISF-poeng polikliniske 
konsultasjoner 
 

c. Totale inntekter er 642 millioner  
 

d. Resultatkrav er 7 millioner 
 

2. Det må forventes at det blir noe endringer i oppgitte tall frem til styremøte den 17.12.21 
vedtar et komplett budsjett 2022. 

 
3. Styret er orientert om at Sunnaas sykehus HF (SunHF) har sendt inn budsjettinnspill 2022 til 

Helse Sør-Øst RHF, hvor foretaket ber om at SunHF igjen blir del av fordelingsmodellen av 
aktivitetsmidler som ble benyttet for SunHF t.o.m. 2017, samt ber om ekstra midler til 
finansiering av økning av pasienter med locked-in syndrom (LIS), hvor SunHF har et nasjonalt 
behandlingsansvar. 

 
 
 
 
 
Nesodden, 19.11.2021 
 
 
Einar Magnus Strand 
Administrerende direktør 
 
 



 

 Side 2 av 8 

1. Hva saken gjelder 
 
Foretaket utarbeider årlig et budsjett i henhold til retningslinjer fra Helse Sør-Øst RHF (HSØ). SunHF 
ønsker i denne sak å orientere styret om de inntektsrammer foretaket har til disposisjon i budsjett 
2022, samt planlagt pasientaktivitet og resultatkrav for 2022. 
 

- Budsjetterte inntekter for 2022 er 642,4 millioner, en økning på 14,2 millioner mot budsjett 
2021.  Økningen forklares med tildelte midler til kompensasjon for generell lønns- og 
prisvekst og til økte pensjonskostnader.  I tallene ligger det en reduksjon av inntektene med 
nærmere 9 millioner, som følge av avvikling av Helse og arbeid-tilbudet på Aker helsearena. 
 

- HSØ har justert opp basisrammen til SunHF med 1,6 millioner. Justeringen er en erstatning 
for fordeling av midler til økt aktivitet og baseres på en årlig «særskilt vurdering» utført av 
HSØ. Modellen ble innført f.o.m. 2018 og har i de 4 årene den er benyttet, gitt langt lavere 
tildeling enn den tidligere modellen ville gitt. Tidligere modell var basert på en 
fordelingsnøkkel etter størrelsesandel. Foretaket sendte 29.10.21 et budsjettinnspill 2022 til 
HSØ, hvor det bes om at foretaket igjen blir del av den tidligere fordelingsmodellen. Det ble i 
samme oversendelse bedt om ekstra midler til å finansiere økningen av LIS-pasienter. 
Foretaket venter svar på begge henvendelser i løpet av november d.å. 

 
- Vekst i pasientaktivitet er 0,2 % målt mot budsjett 2021. Justert for avvikling av Helse og 

arbeid er den underliggende veksten 5 %. I henhold til overordnet strategi er veksten lagt 
som økning i poliklinisk aktivitet. 

 
- Resultatkravet i budsjett 2022 er 7 millioner. Det er det samme resultatkravet som ble 

vedtatt i økonomisk langtidsplan (ØLP) 2022-2025(41) for året 2022 og bidrar til økonomisk 
bæreevne for byggetrinn 3. 

 
Foretakene skal lage et budsjett for 2022, uten påvirkning av Covid-19.  HSØ vil i løpet av 
budsjettprosessen komme tilbake med eventuelle felles forutsetninger som skal innarbeides i 
forbindelse med Covid-19. 
 
 

2. Hovedpunkter og vurdering av handlingsalternativer  
 
SunHF ønsker i denne sak å orientere styret om de inntektsrammer foretaket har til disposisjon i 
budsjett 2022, samt planlagt pasientaktivitet og resultatkrav for 2022.  
 
Inntekter:   
 
Budsjetterte inntekter for 2022 er 642,4 millioner. Det er en økning på 14,2 millioner mot budsjett 
2021.  Økningen forklares i hovedsak ved en økning i basisrammen på 16,2 millioner.  
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I tabell 1 fremgår totale inntekter i budsjett 2022, målt mot budsjett 2021: 
 

Tabell 1 Totale driftsinntekter budsjett 2022, målt mot budsjett 2021 
 
Av de totale driftsinntekter på 642,4 millioner, utgjør faste inntektsrammer fra HSØ 455,2 millioner. 
De siste 187,2 millioner består i hovedsak av pasientinntekter som følger av planlagt pasientaktivitet 
under ISF-ordningen. De faste inntektsrammene for budsjett 2022 ble mottatt fra HSØ 10.11.2021 og 
fordeler seg som vist i tabell 2:  
 

 
Tabell 2 Inntektsrammer fra Helse Sør-Øst RHF pr 10.11.21 

Inntektsgruppe B2021 B2022 Endring B2022-B2021
Basisramme 404 389 420 540 16 151
Pasientinntekter 158 946 162 955 4 010
Øremerket tilskudd "Raskere tilbake" 8 000 0 -8 000 
Andre øremerkede tilskudd 38 885 38 552 -333 
Andre driftsinntekter 17 951 20 350 2 399

SUM DRIFTSINNTEKTER 628 172 642 397 14 226

SUNNAAS SYKEHUS HF 2022
Basisramme 2021 401 904
# RNB 2021- pensjon forskuttert ØLP 5 367
# RNB 2021- pensjon RNB 2021 317
Justering basisramme 1 600
Justering av ettårig aktivitetsvekst ØLP -1 000
Konsekvensjustering - reduksjon ettårig aktivitet 72
Basisramme 2022 før statsbudsjettet 408 260
Endringer som følge av Prop 1S (2021-2022)
Prisomregning 9 478
Avbyråkratiseringsreformen ABE
# uttrekk basisramme ABE -2 037
# ABE lagt tilbake 2 024
Andre forhold fra Prop. 1
Komp. for manglende prisjustering av egenandeler 246
Tolkeloven 16
Nye forhold fra Helse Sør-Øst RHF
Håndtering av endrede pensjonskostnader i 2022 69
Basisramme 2022 418 055 

Strategiske forskningsmidler, fra post 72 0
Nasjonale kompetansetjenester, sjeldne diagnoser 37 065
Tilskudd til turnustjeneste, foreløpig estimat 96
Sum faste inntekter 455 216 
ISF- refusjoner 0
Sum inntekter 455 216 
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Nedenfor følger forklaringer til de fleste poster i inntektsrammer vist i tabell 2: 
 
Basisramme 
Basisrammen 2022 øker med 16,2 millioner, fra 401,9 millioner til 418,1 millioner. Hovedårsaken  
til økningen er årlig kompensasjon for generell lønns- og prisvekst på 9,5 millioner og kompensasjon 
økte pensjonskostnader 5,8 millioner. I foretakets budsjett 2022 er det i tillegg lagt inn forsknings-
midler som løper videre i 2022 på til sammen 2,5 millioner. Forskningsmidlene fremgår ikke av tabell 
2, men er lagt inn i tabell 1. 
 
Pensjon 
I 2021 ble basisrammen justert opp med 5,7 millioner som kompensasjon for høyere 
pensjonskostnader. Det er videreført som høyere basisramme for 2022.  I 2022 er basis økt med 
ytterligere 0,1 million. I alt kompenseres økte pensjonskostnader med 5,8 millioner.  
 
Midler til økt aktivitet 
HSØ har foreløpig ikke tildelt SunHF midler til økt aktivitet i pasientbehandling i 2022, verken ifm 
aktivitetsmidler fra utkast statsbudsjett 2022 eller i tillegg til statsbudsjett 2022 (se vedlegg 1). HSØ 
har foreløpig kun foretatt en justering av basisrammen til foretaket med 1,6 millioner. Årsaken til at 
SunHF ikke tildeles midler til økt aktivitet på linje med de andre helseforetakene, er at foretaket har 
vært underlagt en «særskilt vurdering» de siste fire årene. Vurderingen utføres av HSØ i forkant av 
fastsettelse av endelige inntektsrammer på styremøte i HSØ i slutten av november 2021. 
Styret er orientert om utfordringen med lave tildelinger av aktivitetsmidler i årene etter at «særskilt 
vurdering» ble innført. SunHF har sendt inn budsjettinnspill 2022 til HSØ, hvor foretaket ber om at 
SunHF igjen blir del av den tidligere fordelingsmodellen som ble benyttet for SunHF t.o.m. 2017.  
Modellen er transparent, objektiv, basert på en størrelsesandel og gir nødvendig forutsigbarhet. 
 
Prisomregning 
Det er i forslag til statsbudsjett lagt til grunn en generell lønns- og prisvekst for 2022 på 2,7 %, herav 
lønn 3,2 % (andel 70 %) og pris 1,5 % (andel 30 %). I tildelt ramme er prisomregningen på 9,478 
millioner, som utgjør 2,7 %.  
 
Strategiske forskningsmidler fra HSØ for 2022, blir tildelt av styret i HSØ i møte i desember 2021. 
Foretaket har foreløpig lagt inn 2,5 millioner i budsjett 2022, tilsvarende midler som er tildelt 
tidligere år og som fortsatt løper i 2022.  

 
Nasjonale kompetansesenter, sjeldne diagnoser TRS. Tildelingen på 37,1 millioner er økt med 0,76 
millioner i 2022, noe som gir pris- og lønnsvekst på 2,1 %. 
 
Pasientinntekter øker med 4 millioner til 163 millioner. 
ISF-refusjoner er den største posten. ISF-inntekten for “sørge for” pasienter er 50 % av ISF-pris og 
gjestepasientinntekten er 80 % av ISF-pris. ISF-poeng har en prisøkning på 0,98 % fra kr 46.719 til kr 
47.742.  
 
Helse og arbeid 
Direktørmøtet i HSØ og eget styre i SunHF, har vedtatt at Helse og arbeid-tilbudet skal være avviklet 
pr. 31.12.21.  Enheten er fjernet i budsjett 2022 og det er dermed ikke budsjettert med inntekter 
knyttet til dette området.  
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Prosjektinntekter 
Det budsjetteres med 8,3 millioner i prosjektinntekter fra offentlige og private. Det er omtrent på 
samme nivå som i 2021.  Det forventes at det blir endringer i oppgitte tall frem til endelig versjon av 
budsjett 2022. 
 
 
Aktivitet: 
 
Utskrivelser heldøgn og antall polikliniske konsultasjoner 
Pasientaktivitet under ISF-ordningen måles i antall behandlede. Antall behandlede er summen av 
antall utskrivelser i døgnbehandling og antall polikliniske konsultasjoner. I tabell 3 under fremgår 
antall utskrivelser og konsultasjoner i perioden 2017 t.o.m. budsjett 2022. 
 

 
Tabell 3: Aktivitet målt ved summen av antall utskrivelser og konsultasjoner 
 
Det er vanskelig å analysere endringer i budsjett 2022 mot tidligere år, budsjett 2021 og ØLP 2022. 
Både Covid-19, avvikling av Helse og arbeid og reduksjon av antall senger, gjør sammenlikninger 
vanskelig, da ulike forutsetninger. 
En reduksjon på seks senger, ville normalt ført til en reduksjon i antall utskrivelser. Avdeling for 
Vurdering har lagt om noen programmer og har blant annet redusert lengden på enkelte opphold. 
Omleggingen har ført til at antall utskrivelser heldøgn i budsjett 2022, er ganske likt som i Budsjett 
2021 og ØLP 2022. 
 
Avviklingen av Helse og arbeid-tilbudet fører isolert sett til en reduksjon på 1200 polikliniske 
konsultasjoner i Budsjett 2022.  Det er oppveid av foretakets fortsatt store satsing på økt poliklinisk 
aktivitet.  Antall polikliniske konsultasjoner ligger dermed på omtrent samme nivå som i budsjett 
2021, selv om Helse og arbeid-tilbudet er avviklet. 
 
 

 
Tabell 4: Prosentvis endring i utskrivelser og konsultasjoner 
 

Aktivitet i antall 2017 2018 2019 2020 B2021 E2021 ØLP                
2022

B 2022

Døgn - I egen region behandlet i  eget HF 2 676         2 785         2 771         2 286         2 488         2 697         2 437         2 483         
Døgn - Bosatt utenom egen region behandlet i  eget H 453            409            448            271            419            380            419            427            

Døgn - Sum antall utskrivelser 3 129         3 194         3 219         2 557         2 907         3 077         2 856         2 910         
Pol - I egen region behandlet i  eget HF 3 626         5 097         7 546         6 720         9 426         7 704         9 872         9 456         
Pol - Bosatt utenom egen region behandlet i  eget HF 66               85               133            220            150            272            150            144            

Poliklinikk - Sum antall konsultasjoner 3 692         5 182         7 679         6 940         9 576         7 976         10 022       9 600         
Sum aktivitet heldøgn og pol - I egen region behandle    6 302         7 882         10 317       9 006         11 914       10 401       -             11 939       
Sum aktivitetheldøgn og pol - Bosatt utenom egen reg     519            494            581            491            569            652            -             571            

Sum aktivitet heldøgn og poliklinikk 6 821     8 376     10 898   9 497     12 483   11 053   12 878   12 510   

Prosentvis endring i aktivitet  B 2022 v           
2020        

B 2022 v         
B 2021

 B 2022 v          
ØLP 2022         

B 2022 v           
E2021

Døgn - I egen region behandlet i  eget HF 8,6 % -0,2 % -7,9 %
Døgn - Bosatt utenom egen region behandlet i  eget H 57,6 % 1,9 % 12,4 %

Døgn - Sum antall utskrivelser 13,8 % 0,1 % 1,9 % -5,4 %
Pol - I egen region behandlet i  eget HF 40,7 % 0,3 % 22,7 %
Pol - Bosatt utenom egen region behandlet i  eget HF -34,5 % -4,0 % -47,1 %

Poliklinikk - Sum antall konsultasjoner 38,3 % 0,3 % -4,2 % 20,4 %
Sum aktivitet heldøgn og pol - I egen region behandle    32,6 % 0,2 % 14,8 %
Sum aktivitetheldøgn og pol - Bosatt utenom egen reg     16,3 % 0,4 % -12,4 %

Sum aktivitet heldøgn og poliklinikk 31,7 % 0,2 % -2,9 % 13,2 %
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Samlet aktivitetsvekst i budsjett 2022, målt mot budsjett 2021, er 0,2 %. Se tabell 4. Det kan virke 
lavt, men justert for avvikling Helse og arbeid er samlet vekst hele 5 %. 
 
Som vist i tabell 4 er prosentvis endring i utskrivelser heldøgn 0,1 % målt mot budsjett 2021. Det er 
tilnærmet flat utvikling og i tråd med foretakets strategi om å vri pasientaktivitet gradvis over fra  
 
seng til poliklinikk. I budsjett 2022 har sykehuset redusert antall senger fra 159 til 153, noe som 
vanligvis ville ført til en reduksjon i antall utskrivelser. Omlegging av noen programmer har ført til at 
foretaket har tilnærmet uendret antall utskrivelser i Budsjett 2022.  
 
SunHF fortsetter satsningen på poliklinisk vekst også i 2022, i tråd med langsiktige mål og strategi. 
Tabell 4 viser en vekst på +0,3 % i poliklinisk aktivitet fra budsjett 2021 til budsjett 2022. Årsaken til 
den tilsynelatende lave veksten er igjen avvikling av Helse og arbeid. Justert for avvikling av Helse og 
arbeid er veksten i polikliniske konsultasjoner hele 14 % fra budsjett 2021 til budsjett 2022, og utgjør 
en økning på 1224 polikliniske konsultasjoner.  
 
ISF-poeng 
 
Foretaket budsjetterer med en produksjon av 6 495 ISF-poeng i 2022, herav 6035 ISF-poeng på 
heldøgn og 460 ISF-poeng for poliklinikk. Se tabell 5.  
 

 
Tabell 5: ISF-poeng pr år 
 
Budsjettert vekst i ISF-poeng er i tråd med ØLP 2022, når man ser bort fra avvikling Helse og arbeid. 
Vekst i ISF-poeng 2022 er 0,3 %, målt mot budsjett 2021. Se tabell 6. Justert for avvikling Helse og 
arbeid er underliggende vekst i ISF-poeng 2022 1,4 %, målt mot budsjett 2021. 
 
 

 
Tabell 6: Prosentvis endring i ISF-poeng 

ISF-poeng 2017 2018 2019 2020 B2021 E2021 ØLP                
2022

B 2022

Døgn - I egen region behandlet i  eget HF 5 293         5 405         5 305         4 503         5 462         5 066         5 487         5 488         
Døgn - Bosatt utenom egen region behandlet i  eget HF 739            695            731            474            547            643            547            547            

Døgn - Sum ISF-poeng 6 032         6 101         6 036         4 977         6 009         5 709         6 034         6 035         
Pol - I egen region behandlet i  eget HF 143            248            368            345            458            354            480            454            
Pol - Bosatt utenom egen region behandlet i  eget HF 4                 6                 8                 12               6                 15               6                 6                 

Poliklinikk - Sum ISF-poeng 147            254            376            333            464            369            486            460            
Sum ISF heldøgn og pol - I egen region behandlet i  eg  5 436         5 654         5 673         4 847         5 920         5 420         5 967         5 942         
Sum ISF heldøgn og pol - Bosatt utenom egen region b    743            701            739            486            553            658            553            553            

Sum ISF-poeng heldøgn og poliklinikk 6 179         6 355         6 412         5 310         6 473         6 078         6 519         6 495         
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Prosentvis endring i ISF-poeng på heldøgn er 0,4 %, målt mot budsjett 2021. I budsjett 2022 har 
sykehuset redusert antall senger fra 159 til 153.  Avdeling for Vurdering (VRD) har lagt om noen 
programmer og har blant annet redusert oppholdslengden. Dette har ført til at sykehuset ligger med 
tilnærmet samme ISF-poeng som forutsatt i ØLP 2022.  
 
Prosentvis endring poliklinikk er -0,9 %, målt mot budsjett 2021. Nedgangen skyldes avvikling av 
Helse og arbeid. Justert for avvikling Helse og arbeid er underliggende prosentvis endring i ISF-poeng 
2022 hele 16 %, målt mot budsjett 2021. 
   
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. 
 
 
Resultatkrav 
 
Resultatkravet i budsjett 2022 er 7 millioner.  Det er det samme resultatkravet som ble vedtatt i 
økonomisk langtidsplan 2022-2025(41) for året 2022. Resultatkravet bidrar til økonomisk bæreevne i 
forbindelse med byggetrinn 3. 
 

3. Administrerende direktørs anbefaling 
Administrerende direktør mener at inntekter på 642,4 millioner er noe lavere enn det foretaket har 
behov for i 2022 og fremover:  
 
Foretaket har foreløpig ikke blitt tildelt midler til økt aktivitet fra HSØ, kun en mindre justering av 
basisrammen. Foretaket frykter at det også for budsjett 2022 vil gjøres en «særskilt vurdering» som 
gir lav tildeling av aktivitetsmidler. Gjentatte lave tildelinger blir en stadig større langsiktig utfordring 
for foretaket. SunHF har sendt budsjettinnspill 2022 til HSØ 29.10.21, hvor foretaket ber om at SunHF 
igjen blir del av fordelingsmodellen av aktivitetsmidler som ble benyttet for SunHF t.o.m. 2017. 
Modellen fordeler midler transparent og etter andel størrelse og gir god forutsigbarhet. 
  
I samme brev har foretaket spilt inn behov for styrket finansiering av et økende antall svært 
ressurskrevende LIS-pasienter, i påvente av at finansieringssystemet for rehabilitering fornyes.   
 
 
Avvikling av Helse og arbeid påvirker sammenlikning av budsjett 2022 med budsjett 2021 betydelig 
når det gjelder poliklinikk.  Antall polikliniske konsultasjoner og aktivitetsveksten i poliklinikk ser ut til 
å ligge stille. Administrerende direktør er tilfreds med at når en justerer tallene for avvikling av Helse 
og arbeid, er underliggende vekst meget høy og støtter overordnet strategi om fortsatt stor satsning 
på økt poliklinisk aktivitet.   
 
Administrerende direktør anbefaler et resultatkrav på 7 millioner, da resultatkravet er med på å sikre 
tilstrekkelig økonomisk bærekraft til gjennomføring av byggetrinn 3.  
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VEDLEGG 1: TILDELINGER VEKSTMIDLER 2022 og ØKT GRUNNFINANSIERING AV SYKEHUSENE 
 
 
 

 
Tabell 7: Fordeling vekstmidler fra Prop. 1S og fordeling vekstmidler fra Tillegg Prop. 1S Tillegg 1 
 
 
 

 
Tabell 8: Fordeling økt grunnfinansiering for økte investeringer, samt økt behandling innen psykisk helsevern og 
tverrfaglig spesialisert rusbehandling 
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