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Vedlegg 1 Sak 8421/2021 Budsjett 2022 – 
Resultat – Investeringer – Balanse – Likviditet  

Kommentarer til budsjett 2022 
 

Foretak/sykehus Sunnaas sykehus HF 

Dato   17.12.2021 

Kommentarene er laget etter samme mal som til Helse Sør-Øst RHF (HSØ RHF). Dokumentet er 
under arbeid og foretaket vil arbeide videre med kommentarene frem til endelig levering av 
Budsjett 2022 til Helse Sør-Øst RHF den 10.1.22. Foretaket har tilpasset kommentarene til 
styresaken 17.12.21. 

DRIFT 

1. På hvilken måte er budsjettprosessen og forutsetninger forankret i organisasjonen? 
Budsjettprosessen og forutsetninger anses godt forankret i sykehuset. Budsjettarbeidet tar 
utgangspunkt i vedtatte mål- og strategidokumenter. 
• Budsjettet er forankret i foretaksledelsen gjennom arbeid i hele 2021, først inn mot 

økonomisk langtidsplan 2022-2025 og deretter med budsjett 2022.  
• I september 2021 ble budsjettdokument nr. 1 for Sunnaas sykehus HF sendt til ledere med 

budsjettansvar, tillitsvalgte og leder brukerutvalget, med informasjon om prosessen frem til 
vedtatt budsjett.  

• Nivå 3-ledere og nivå 2-ledere har hatt budsjettsamtaler med budsjettansvarlig controller.   
• Budsjett 2021 har vært sak i foretaksledelsen flere ganger høsten 2021, og er endelig vedtatt 

10. desember 2021.  
• Det ble avholdt en to dagers budsjettkonferanse i september 2021 med foretaksledelsen. 
• Det ble avholdt to digitale budsjettseminarer à 1,5 time i oktober og desember med nivå 3-

ledere, tillitsvalgte og leder brukerutvalget. Alle ble oppfordret til å komme med innspill. 
• Brukerutvalget ble orientert om foretaksbudsjett igjennom styresak i november og 

desember. 
• Drøftingsmøte med tillitsvalgte om budsjett 2022 er gjennomført 10. desember 2021. 
• Økonomisk langtidsplan 2022-2025 er presentert og vedtatt av styret i mai 2021. 
• Tre styresaker høst 2021 

o 24.09.2021  Budsjett 2022 - Prosess 
o 19.11.2021 Budsjett 2022 - Aktivitet, inntekter og resultatkrav 
o 17.12.2021 Budsjett 2021 - Resultat – Investeringer – Balanse – Likviditet 

Sykehusets ansatte er motivert til å skape økonomisk handlingsrom for å nå mål beskrevet i 
utviklingsplanen (U35). 
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2. Hvilke rammebetingelser er lagt til grunn? 
Budsjettet 2022 er i all hovedsak bygget på tildelte rammer fra HSØ RHF for 2022 og 
forutsetninger gitt i budsjettskrivene fra HSØ RHF. 

Budsjett 2022 er også tilpasset foretakets gjeldende strategi og langtidsmål. 

Inntekter 

• Inntekter ut over ramme tildelt fra HSØ RHF er knyttet til gjestepasienter, TRS, 
eksternfinansierte prosjekter, utleie personell/lokaler og andre salgsinntekter som småvarer. 

• Direktørmøtet i HSØ og eget styre i Sunnaas sykehus HF, har vedtatt at Helse og arbeid-
tilbudet skal være avviklet pr. 31.12.21. Avdelingen er fjernet i budsjett 2022 og det er 
dermed ikke budsjettert med inntekter knyttet til dette området. 

• Innovasjon er budsjettert på bakgrunn av planlagt aktivitet 2022 der intern eller ekstern 
finansiering er avklart.  

• Sykehuset har fått 1,6 millioner i økt basis for aktivitetsvekst. Økt aktivitet er lagt inn.   
• TRS er et nasjonalt kompetansesenter for sjeldne diagnoser som har øremerket finansiering. 

TRS er budsjettert med inntekter i henhold til rammen på 37,1 millioner og 4,5 millioner som 
senteret har oppspart fra tidligere års bevilgninger.   

• ISF-inntekter prisjusteres fra 46 719 til 47 742 kroner pr. ISF-poeng. 
 

Pasientaktivitet 

• Ventetid så langt i 2021 er under 54 dager og sykehuset innfrir mål gitt fra HSØ RHF i 
oppdrag- og bestillingsdokumentet for 2021. Det forventes at arbeidet med å redusere 
ventetid videreføres i 2022.  

• Sunnaas sykehus har pr november 2021 overholdt 92% av pasientavtalene, noe som er under 
mål på 95 %. Det forventes at arbeidet med å nå målet videreføres i 2022. 

• Sykehuset har de siste årene hatt få eller ingen fristbrudd. I 2020 var det et økt antall 
fristbrudd som følge av koronapandemien. I 2021 har ikke Sunnaas sykehus hatt fristbrudd 
og sykehuset vil jobbe for null fristbrudd også i 2022. 

• Sykehuset øker aktiviteten, målt i antall behandlinger, utover forventninger om 
aktivitetsvekst. 

Kostnader 

Lønn, pensjon og sykefravær 

• Konseptfasen Byggetrinn 3 vil pågå i 2022 og har et eget budsjett på 17 millioner. Utgifter til 
konseptfasen vil bli utgiftsført fortløpende som eget prosjekt i resultatregnskapet. Den er 
ikke lagt inn i budsjett 2022. Kostnadene vil fremkomme som kjente og aksepterte negative 
budsjettavvik. Dersom konseptfasen går som planlagt, vil det bli et planlagt negativt 
budsjettavvik 17 millioner i 2022 som har egen finansiering. 

• Budsjett 2022 tar utgangspunkt i budsjett 2021. 
• Det er lagt inn lønnsvekst på 3,2 %. 
• Pensjonskostnader er budsjettert på bakgrunn av beregninger etter norsk regnskapsstandard 

(NRS) pr juni 2021 som er 5,3 millioner høyere enn i budsjett 2021, men nesten på samme 
nivå som estimert for 2021. 
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Andre kostnader 

• Tjenesteavtale (SLA) IKT fra Sykehuspartner (SP) har økt med 4 millioner fra budsjett 2021. 
• Kjøp fra Sykehusapoteket er på 5,3 millioner. 
• Internhandel er avstemt.  

Investeringer og avskrivninger 

• Lokale investeringer for 2022 er totalt på 17,4 millioner.  
• Avskrivninger i budsjett 2022 er beregnet etter faktiske anlegg og investeringer og er 0,5 

millioner lavere enn i budsjett for 2021. 

3. Beskriv eventuelle endringer av funksjons- og oppgavefordeling som er hensyntatt i 
budsjettet, herunder endringer i opptaksområdet 
Ikke aktuelt i 2022. 

4. Hvilke utfordringer ser foretaket/sykehuset for seg i perioden? 
• Sunnaas sykehus må i 2022 gjennomføre en kostnadsreduksjon for å spare til byggetrinn 3 og 

som følge av avvikling av Helse og arbeid 31.12.21. Sykehuset har i budsjett 2022 lagt inn 
effektiviseringstiltak på til sammen 8,1 millioner: 

o Redusere reisevirksomhet med 1,9 millioner. 
o Optimalisering antall pc-er og mobilenheter med 0,3 millioner. 
o Redusere lønnskostnadene med 3,5 millioner ved å: 

- Ikke rekruttere enkelte stillinger når ansatte slutter  
- Vurdere omfang pågående individuelle tilretteleggingstiltak 
- Redusere bruk av overtid 
- Ikke alltid ta inn vikar ved fravær 

o Redusere tolkekostnader med 0,5 millioner ved å innføre fjerntolking som standard. 
o Redusere kostnader med 0,3 millioner i Regional kompetanse enhet (RKE) som følge 

av økt effektivitet i avdelingen og økt effektivitet i henvisningsarbeidet. 
o Utleie av garasjeplass og portnerbolig for 0,1 millioner. 
o Øke registrering av egenandeler og takster for telefonkonsultasjon med 0,2 millioner. 
o Redusere konsulenttjenester med 0,3 millioner ved å benytte seg av ressurser fra 

andre helseforetak. 
o Redusere ressursbruk med 0,5 millioner på avdeling Traumatisk hjerneskade(TBI) ved 

å forbedre arealbruk slik at færre ressurser kreves til overvåking av pasienter. 
o Innføre takster for kurs/hospiteringer med 0,3 millioner. 
o Redusere revisjonskostnader med 0,1 millioner ved å innføre intern revisjon for 

miljøledelse. 
• For 2022 har foretaket budsjettert med en stor vekst i poliklinisk aktivitet og noe økning i 

heldøgnsaktiviteten. Denne aktivitetsveksten er ikke tilstrekkelig finansiert med de tildelte 
1,6 millioner i aktivitetsvekstmidler. 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. Foretaket sendte 
29.10.21 et budsjettinnspill 2022 til HSØ, hvor det ble bedt om at foretaket igjen ble en del 
av den tidligere fordelingsmodellen. Det ble i samme oversendelse bedt om ekstra midler til 
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å finansiere økningen av LIS-pasienter. Sunnaas sykehus fikk 19.11.21 tilbakemelding om at 
det ikke tildeles flere midler i 2022. 

• Sykehuset må ha god kontroll på aktivitet for å oppnå budsjettert antall ISF-poeng. Covid-19 
er fortsatt en utfordring i samfunnet og det er en risiko for at det vil påvirke 
pasientaktiviteten også i 2022. 

• Nedstenging av 6 senger og økning poliklinikk er krevende. 
• Lønnsoppgjøret 2021 ble langt høyere enn budsjettert, det vil få ringvirkninger for 2022. 
• Sykehuset må ha god kontroll på bruk av månedsverk/lønnskostnader.  
• Sykehuset er avhengig av at sykefraværet ikke blir vesentlig høyere enn mål.  
• Utfordrende for likviditeten at pensjonspremien også i 2022 er mye høyere enn 

pensjonskosten. 
• Høy inngangsfart fra 2021 p.g.a. pandemien når det gjelder bruk av månedsverk, 

smitteverntiltak og beredskap. 
 

5. Beskriv foretakets vurdering av risiko, eventuelle forventede omstillingsbehov og 
tiltak i 2022  
Budsjettet legger føringer for måloppnåelse i henhold til føringer i budsjettskriv fra HSØ RHF. 
Resultatmålet er på 7 millioner, som del av en langsiktig plan som sikrer økonomisk bærekraft i 
forbindelse med investering i byggetrinn 3. Resultatmålet er det samme som i økonomisk 
langtidsplan 2022-2025. 

• Covid-19 kan føre til uforutsette kostnader og inntektstap.  
• Det vil bli krevende å gjennomføre konseptfasen til byggetrinn 3 

o Mange ansatte skal involveres og bruke av sin arbeidstid 
• Sykehuset må gjennomføre effektiviseringstiltak på til sammen 8 millioner. 
•  
• Bruk av månedsverk må bli tilnærmet som budsjettert. 
• ISF-aktivitet må bli tilnærmet som budsjettert.  
• Sykefraværet må bli tilnærmet eller lavere enn budsjettert.  
• Lønnsoppgjøret må ikke overstige 3,2 %. 
• Endringer i basis mot budsjett 2022 på bakgrunn av pensjon blir ikke vesentlig. 
• Sykehuset er avhengig av å skaffe tilstrekkelig ekstern finansiering til forskning og utvikling 

(FoU) for å opprettholde ca. 7 % av driftskostnadene benyttet til forskning og utvikling. 
• Sykehuset er avhengig av at leveranse fra Sykehuspartner informasjons- og 

kommunikasjonsteknologi (IKT) støtter virksomheten.  
• Sykehuset er avhengig av at nye teknologiske investeringer og endringer i arbeidsprosesser 

på sikt fører til at gevinster kan hentes ut i form av reduserte månedsverk og derav lavere 
lønnskostnader. 

Omstilling 2022 

Sunnaas sykehus HF ønsker å være en dynamisk og lærende organisasjon som til enhver tid 
videreutvikler og tilpasser driften etter samfunnets behov. Det betyr at sykehuset ønsker å 
være innovative og implementere gode løsninger tidlig i sykehusets daglige drift av 
kjerneoppgavene. 
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Foretakets virksomhetsidé  
Sunnaas sykehus som et offentlig helseforetak har to overordnede oppgaveområder: 
o Sunnaas sykehus tilbyr og utvikler høyspesialisert rehabilitering som pasient og 

samfunn har nytte av 
o Sunnaas sykehus gjør andre bedre 

 
Hovedutfordringer for 2022 og årene fremover vil ligge i om sykehuset lykkes i endring av 
arbeidsprosesser slik at kostnadene tilpasses aktivitet og resultatkrav som sykehuset er 
forpliktet til gjennom oppdrag- og bestillerdokument. Dette vil kreve en videreføring av den 
stramme styringen på enhetsnivå, for å muliggjøre viktige mål og strategier.  
 
Høsten 2019 etablererte foretaksledelsen en partssammensatt prosjektgruppe for å lede 
organisasjonsutviklingsarbeidet. Pågående og planlagte prosjekter er: 
- Prinsipper for kliniske arealer inkl. etablering av intervensjonssenter – Dette er en del av 

byggetrinn 3 
- Prinsipper for pårørendearealer – Dette er en del av byggetrinn 3 
- Fordeling av sengearealer – Dette er en del av byggetrinn 3 
- Prinsipper for kontor og møterom – Dette er en del av byggetrinn 3 
- Stab teknologi og drift 
- Utrede samling av fag, kompetanse, utdanning 
 
I ØLP 2022-2041 er nødvendig sparing lagt inn år for år fra 2022 til 2026 på til sammen 18 
millioner inklusiv ABE-reformen.   
 
Foretaket forventer at nytt bygg vil effektivisere pasientaktiviteten forutsatt samme 
pasientsammensetning (casemix) for heldøgn.  
 
Foretaket bidrar i arbeidet med å forbedre finansieringssystemet for rehabilitering. Det er 
uklart hvilke endringer det blir og når disse vil gjelde fra. Endringene kan få konsekvenser for 
foretakets inntekter, både positive og negative. Endringer som diskuteres er fjerning av 
avkortning for andel kompleks rehabilitering, inndeling i flere DRG for rehabilitering og 
inntektsprofilene på disse.  
 
Selv om det har vist seg vanskelig å hente ut gevinster fra økt satsing på teknologi og IKT, 
planlegger foretaket å redusere andelen lønnskostnader av totale kostnader, til fordel for 
teknologi. I tillegg planlegges det med en gradvis økning av ansatte som teknologer, 
ingeniører o.l. for å betjene alt teknisk utstyr og tekniske løsninger som foretaket satser på i 
fremtiden.  

 

6. Hva skyldes eventuelle større endringer i resultatet på linjenivå fra 2021 til budsjett 
2022? 
Inntekter øker med 20,3 millioner (3 %) 
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• Økningen kan i hovedsak forklares med tildelt kompensasjon for generell lønns- og prisvekst, 
midler tildelt til økte pensjonskostnader samt tildeling av midler til aktivitetsvekst, 
prisjusterte pasientinntekter samt økning eksternfinansierte prosjekter.  

• Direktørmøtet i HSØ og eget styre i Sunnaas sykehus HF, 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.  

• Basis økes med 16,2 millioner (4 %) som i all hovedsak forklares med pris- og lønnsvekst og 
kompensasjon økte pensjonskostnader. I foretakets budsjett 2022 er det i tillegg lagt inn 
forskningsmidler som løper videre i 2022 på til sammen 2,5 millioner.  

• ISF-refusjon «sørge for» knyttet til heldøgn øker med 3,4 millioner (3 %). Endringen forklares 
i prisøkning pr. ISF-poeng og en økning i antall ISF-poeng. 

• ISF-refusjon «sørge for» knyttet til poliklinikk øker med 0,1 millioner (1%). Endringen 
forklares i prisøkning pr. ISF-poeng. 

• Gjestepasientinntekt har en økning på 0,5 millioner (2,0 %). Endringen forklares i prisøkning 
pr. ISF-poeng.  

• Andre øremerkede tilskudd reduseres med -0,3 millioner (-1 %) som forklares med at covid-
19 tilskudd på 1 million ikke videreføres i 2022, samt pris og lønnsvekst. 

• Andre driftsinntekter økes med 8,5 millioner (47 %). Endringen forklares i all hovedsak økt 
eksternfinansierte prosjekter. 

Kostnader øker med 21,8 millioner (3,5 %) 

• Fire linjer i Helse- og omsorgsdepartementets oppstilling (HOD-oppstilling) knyttet til kjøp av 
helsetjenester og varekostnader må sees i sammenheng. Det er til sammen økning på 0,3 
millioner (1 %). Endringen forklares i all hovedsak av pris og lønnsvekst.  

• Kostnader fast lønn øker med 16,5 millioner (5 %). Økning skyldes hovedsakelig lønnsoppgjør 
og økning i antall årsverk. 

• Overtid og ekstrahjelp reduseres med 0,3 millioner (-1 %).  
• Pensjonskostnader er budsjettert på bakgrunn av beregninger etter norsk regnskapsstandard 

(NRS) pr juni 2021 som er 5,3 millioner (10 %) høyere enn i budsjett 2021 men nesten på 
samme nivå som estimert for 2021. 

• Offentlige tilskudd og refusjoner vedr arbeidskraft økes med 1,4 millioner (7 %).  
• Annen lønn har en reduksjon på 1,5 millioner (-2 %). Årsaken er i all hovedsak knyttet til at 

budsjettert reserve på en konto er tatt vekk. 
• Avskrivninger reduseres med 0,5 millioner (-2 %). 
• Andre driftskostnader øker med 3,4 millioner (3 %). Andre driftskostnader består av mange 

ulike poster der de fleste økes i budsjett 2022 pga. prisvekst, økte kostnader drift og 
vedlikehold av bygg og økte kostnader Sykehuspartner. 

Foreløpig finansresultat reduseres med 0,5 millioner (-33 %) 

• Finansinntekter er lik budsjett 2021 på 2,5 millioner.  
• Finanskostnader går opp med 0,5 millioner. 

 
Resultat   
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Resultatet reduseres med 2 millioner (-22 %) fra 9 millioner i budsjett 2021 til 7 millioner i 
budsjett 2022. Reduksjonen forklares i hovedsak med kostnadsøkninger som beskrevet i punktet 
over om kostnadsøkninger. 

7. Beskriv begrunnelse for og størrelse på buffer dersom foretaket har dette innen 
resultat eller bemanning    
I budsjett 2022 har Sunnaas sykehus budsjettert med 4 millioner i reserver.  

8. Hvordan vurderes oppfyllelse (risiko og tiltak) av prioriteringsregelen? 

Ikke aktuelt for Sunnaas sykehus HF. 

8.1 Aktivitet  

8.2 Ventetider 

8.3 Kostnader per tjenesteområde 

 

9. Beskriv aktivitetsendringer i forhold til faktisk 2021 og ØLP 2022 
• Budsjett 2022 sett mot økonomisk langtidsplan (ØLP) 2022 

- Antall utskrivelser for heldøgn økes med 54, som er en økning på 1,9 %. Årsaken til vekst 
er endring i oppholdslengde. 

- Antall konsultasjoner reduseres med -422 som er en reduksjon på -4,2 %. Årsaken til 
reduksjon er at Helse og arbeid avvikles fra 1.1.22. I ØLP 2022 ligger 1200 konsultasjoner 
på Helse og arbeid, dette er ekskludert i budsjett 2022. Faktisk vekst målt mot ØLP når 
ekskludert for Helse og arbeid er 9 %.  

- Antall ISF-poeng for heldøgn er likt i budsjett 2022 og ØLP 2022. I budsjett 2022 har 
sykehuset redusert antall senger fra 159 til 153. Avdeling for Vurdering har lagt om noen 
programmer og har blant annet redusert oppholdslengden. Dette har ført til at sykehuset 
ligger på tilnærmet likt aktivitetsnivå som forutsatt i ØLP 2022. 

- Antall ISF-poeng for poliklinikk reduseres med 26 som er en reduksjon på -5,3 %. Årsaken 
til reduksjon er at Helse og arbeid avvikles fra 1.1.22. I ØLP 2022 er det lagt til 77,5 ISF-
poeng på Helse og arbeid, dette er ekskludert i budsjett 2022. Faktisk vekst målt mot ØLP 
når ekskludert for Helse og arbeid er 13 %. 

- Antall liggedøgn for heldøgn reduseres med -866 som følge av reduksjon av 6 senger fra 
159 til 153.  

• Budsjett 2022 sett mot faktisk 2021(estimert desember) 
Aktiviteten i 2021 er sterkt preget av covid-19 og sammenligning er dermed vanskelig.  
- Antall utskrivelser for heldøgn har en reduksjon på 157 utskrivelser som tilsvarer en 

reduksjon på -5 % fra 2021 til budsjett 2022.  
- Antall konsultasjoner har en økning på 1 674 konsultasjoner som tilsvarer en økning på 

21 % fra 2021 til budsjett 2022. Økning skyldes hovedsakelig at 2021 er preget av covid-
19 og at effektiviseringstiltak for 2021 på poliklinikk ikke er oppnådd i 2021. 

- Antall ISF poeng for heldøgn økes med 376 ISF-poeng som tilsvarer en økning på 7 % fra 
2021 til budsjett 2022. Økning skyldes hovedsakelig at 2021 er preget av covid-19 og 
samt en vekst fra 2021 til 2022. 
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- Antall ISF poeng for poliklinikk har en økning på 91 ISF-poeng som tilsvarer en økning på 
25 % fra 2021 til budsjett 2022. Økning skyldes hovedsakelig at 2021 er preget av covid-
19 og at effektiviseringstiltak for 2021 på poliklinikk ikke er oppnådd i 2021. 

- Antall liggedøgn for heldøgn økes med 500 liggedøgn som tilsvarer en økning på 1 % fra 
2021 til budsjett 2022. 

10. Er grouper 2022 lagt til grunn i budsjetteringen?  
• Grouper2021 benyttet. 
• DRG-vekter for 2022 er lagt inn. 

11. Beskriv bemanningsendringer i forhold til faktisk 2021 og ØLP 2022 
Sunnaas sykehus HF budsjetterer med 574 månedsverk for 2022 
• Budsjett 2022 sett mot ØLP 2022 

I ØLP 2022-2025 budsjetterte sykehuset med 565 månedsverk. Økningen på 9 månedsverk 
forklares med eksternfinansierte prosjekter, budsjettert høyere refusjon sykefravær og økt 
bemanning i klinikken grunnet økning i antall konsultasjoner 

• Budsjett 2022 sett mot faktisk 2021 
I 2021 bruker sykehuset 588 månedsverk som er 18 over budsjett 2022. Det høye forbruket 
av månedsverk i 2021 kan i all hovedsak forklares med høyt sykefravær, ressurskrevende 
pasientbelegg, samt smitteverntiltak og økt beredskap grunnet pandemien. 

 

12. Hva er foretakets/sykehusets vurdering av budsjettet, herunder også krav til 
realistisk budsjett basert på erfaringstall? 
Sunnaas sykehus HF mener budsjettet for 2022 er realistisk når risikoer fra punkt 5 inkluderes i 
vurderingen. Sykehuset har budsjettert med 4 millioner i reserver. 

13. Hvilke periodiseringsprinsipper er lagt til grunn for resultat, aktivitet og bemanning? 
Periodiseringen av budsjettet er basert på bruk av erfaringstall med nødvendige korreksjoner. Vi 
ser at kostnader og inntekter i stor grad har samme variasjon fra år til år.  
• Aktivitet er periodisert i nær samarbeid med klinikken. Plassering av høytider, ferie og hvor 

mange fredager de ulike månedene har, er tatt hensyn til. 
• Månedsverk er periodisert ut fra planlagt aktivitet og planlagt ferieavvikling. 
• Pensjonskostnadene er periodisert i tråd med lønnskostnadene justert for ferieuttak. 
• Avskrivninger er periodisert ut i fra avskrivningsplan og tidspunkt for aktivering av nye 

investeringer. 
• Helligdagstillegg er periodisert ut i fra høytidene og utbetalingsperiode. 
• For konti med internhandel er selgers periodisering lagt til grunn. 
• Mange konti er periodisert ut i fra sesongvariasjon med erfaringstall. 
• En del konti er periodisert med 1/12 del. 
• Basis 3300 er periodisert for å oppnå likt resultat hver måned. 

 

14. Andre forhold 
Foretaket bes overordnet kommentere følgende: 

• Sammenhengen mellom budsjettert aktivitet og bemanning, herunder endring i 
produktiviteten innen somatikk 
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Det er sammenheng mellom budsjettert aktivitet og bemanning, herunder endring i 
produktiviteten innen somatikk. Aktivitet ved heldøgnsavdelingene i sykehuset økes i 
budsjett 2022 sett mot budsjett 2021, tilsvarende øker antall ISF-poeng i 2022. Årsaken til 
dette er blant annet en vridning i casemix i avdeling for Vurdering fra mange lange opphold 
til flere korte opphold. De korte heldøgnsoppholdene har høyest ISF-inntjening og totalt 
antall ISF-poeng vil derfor øke. Sett mot budsjett 2021 øker ikke poliklinikk, årsaken til det er 
at budsjett 2022 er ekskludert Helse og arbeid. Ser vi bort fra Helse og arbeid øker 
poliklinikken både på aktivitet og antall ISF-poeng i 2022. 
 
Antall månedsverk økes sammenlignet med budsjett 2021. Årsaken til dette er 
eksternfinansierte prosjekter, budsjettert høyere sykefravær refusjon og økt bemanning i 
klinikken grunnet økning i antall polikliniske konsultasjoner.  
 
Produktivitet beregnes ved månedsverk ganger 12 delt på antall ISF-poeng. ISF-
produktiviteten 2022 målt mot budsjett 2021 går noe ned da økning i phd-kandidater og 
innovasjonsprosjekter ikke gir økt ISF-poeng.  
 
 

 
 

• Sammenhengen mellom budsjetterte lønnskostnader (fast lønn, ekstrahjelp og overtid), 
innleie og bemanningsutviklingen 
Det er sammenheng mellom budsjetterte lønnskostnader (fast lønn, ekstrahjelp og overtid), 
innleie og bemanningsutviklingen. Månedsverk knyttet til prosjekter er økt.  
 

 
 

• Sammenhengen mellom budsjettert aktivitet, bemanning og økonomi 

Lønnsutvikling F 2020 B 2021 E2021 ØLP 2022 B 2022

Endring E2021 
- B 2022

% endring 
E2021 - B 

2022

Lønn til fast ansatte 344 820 350 161 357 594 348 457 366 643 9 049 2,5 %
Overtid og ekstrahjelp 30 681 25 307 29 935 25 307 25 014 -4 921 -16,4 %

Off. tilskudd og refusjoner vedr arbeidskraft -25 085 -20 781 -27 704 -20 781 -22 193 5 511 -19,9 %

Annen lønn 54 564 64 490 59 767 62 210 63 008 3 241 5,4 %
Lønnskostnad eks pensjon 404 980 419 177 419 592 415 194 432 472 12 880 3,1 %
Pensjon inkl arbeidsgiveravgift 42 783 52 012 57 259 57 259 57 285 26 0,0 %
Innleid arbeidskraft 0 0 0 0 0 0

Månedsverk F 2020 B 2021 E2021 ØLP 2022 B 2022
Endring E2021 

- B 2022

% endring 
E2021 - B 

2022
Brutto månedsverk  585  570  585  565  574 - 11 -1,8 %
Somatikk 585 570 585 565 574 -11 -1,8 %

Snitt lønnskostnad 692 735 717 735 753 36 5,0 %

Snitt lønsskostnad Helse Sør-Øst 722 752 750 751 753 3 0,4 %
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Sykehuset mener det er sammenheng mellom budsjettert aktivitet, bemanning og økonomi 
når vi korrigerer for effektiviseringstiltak, eksternt finansierte prosjekter og bruk av 
oppsparte midler i balansen. 

Er det andre vesentlige forhold foretaket/sykehuset vil presisere/kommentere? 
 Ingen 

FINANS 

15. I malverket er det lagt inn et skjema for gevinstrealiseringsplan for byggeprosjekter 
og andre effektiviseringstiltak i helseforetaket. Vennligst kommenter dersom det er 
endringer fra opprinnelig plan. 
Byggeprosjektet til Sunnaas sykehus HF er foreløpig bare i konseptfase. Foretaket tror skjemaet 
kan være nyttig og vil prøve det ut noe senere.   

16. Investeringer  
• Foretaket bes å omtale sitt prioriterte investeringsbehov innenfor bygg, MTU og IKT. Det skal 

fremgå og kommenteres hvordan hver enkelt kategori/prosjekt er planlagt finansiert. I tillegg 
skal vesentlige enkeltprosjekter gis en kortfattet kommentar. 
Tabellen under viser vedtatt fordeling av investeringsmidler til de ulike anleggsgrupper. Alle 
investeringer er planlagt finansiert ved egne oppsparte midler – ingen lån. 

 
• Sykehuset har fordelt midler etter behov, strategi og mål. I tillegg er totalrammen økt 

med 4,4 millioner. 
• Budsjett bygg er 4,7 millioner (inkludert midler til ombygging) høyere enn budsjett 2021. 
• Inventar og annet er redusert med til sammen 0,5 millioner mot budsjett 2021. 
• Budsjett medisinsk teknisk utstyr (MTU) 2 millioner høyere enn budsjett 2021. 
• Informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) øker med 0,2 millioner mot budsjett 

2021. 
• Foretakets andel av investeringsrammer fra HSØ, er drøye 9 millioner for 2022. Foretaket 

kan bruke mer da har oppsparte investeringsrettigheter. 
 

• Foretaket skal beskrive innarbeidede investeringer og resultatførte kostnader i tilknytning til 
foretakets vedlikeholdsplaner for bygg og lokaler i 2022. 

Under arbeid. Ferdigstilles ifm leveranse av komplett budsjett til HSØ den 10.1.22 
 

• Foretaket skal beskrive innarbeidede investeringer i tilknytning til foretakets erstatningsplaner 
for medisinskteknisk utstyr i 2022. 

• Under arbeid. Ferdigstilles ifm leveranse av komplett budsjett til HSØ den 10.1.22 

Investeringer pr. anleggsklasse BUD 2021  ØLP 2022 BUD 2022
BYGG oppgradering 7 000 7 000 9 700
BYGG ombygging byggetrinn 3 0 2 000 2 000
Medisinsk teknisk utstyr (MTU) 1 000 3 000 3 000
IKT 1 800 1 000 2 000
Inventar og utstyr 800 1 000 500
Annet 400 1 000 200
Sum 11 000            15 000            17 400            
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• Innkjøp under hundre tusen blir kostnadsført i henhold til retningslinjer i 
økonomihåndboken til HSØ RHF.   

 
• Foretaket skal beskrive hvilke forutsetninger som er lagt til grunn for eventuell bruk av finansiell 

leasing i perioden, herunder omfang, vurdering av hensiktsmessighet av leasing fremfor kjøp, 
samt negative konsekvenser for fremtidig investeringsevne.  
• Ingen finansiell leasing, utover det sykehuset blir fakturert av Sykehuspartner. 
 

• Foretaket skal forklare eventuelle endringer i investeringsnivå og finansieringsmiks fra 
forutsetningene lagt til grunn i økonomisk langtidsplan 2022-2025.  
• Se tabell i innledning til dette punkt 17 om investeringer. Tabellen viser at det i 

økonomisk langtidsplan 2022 var planlagt å investere 15 millioner, mens budsjett 2022 
viser at planen nå er å investere 17,4 millioner. Investeringsrammen er økt med 2,4 
millioner sammenliknet med ØLP 2022-2025. Økning ligger i bygg og IKT. 

 
• Foretaket har ansvaret for at nivået på lokale IKT lån og lokale IKT investeringer er avstemt med 

Sykehuspartner HF.  
• Under arbeid. Ferdigstilles ifm leveranse av komplett budsjett til HSØ den 10.1.22 

17. Likviditet  
• Foretaket skal omtale likviditetsutviklingen og hvordan denne er planlagt innenfor tilgjengelig 

driftskredittramme og evt. risiko forbundet med dette. 
• Sykehuset har ikke hatt behov for å benytte driftskredittrammen de siste årene. 
• Sykehuset planlegger ikke å benytte noe av driftskredittrammen i 2022. 
• Sykehuset budsjetterer med en utgående likviditetsbeholdning på 145 millioner 31.12.22. 
• Forskjell mellom kostnadsført pensjon og inn/utbetalinger i pensjonsordningen (betaling 

av pensjonspremie) påvirker likviditetsbeholdningen negativt. I budsjett 2022 utgjør 
dette -41 millioner. HSØ RHF vil utvide driftskredittrammen med tilsvarende beløp, dvs. 
at sykehusets tilgjengelig likviditet ikke blir påvirket av økt pensjonspremie i 2022 men 
likviditetsbeholdningen forventes å bli ca. 51 millioner lavere ved utgangen 2022 i 
forhold til inngående balanse, som følge av de høye pensjonspremier. 

• Foreløpig bare lagt opp til at foretaket får benytte 8 mill. av premiefondet, men det blir 
forhåpentligvis tillatt å bruke mer utover i 2022.   
 

• Foretaket skal omtale budsjetterte salg i perioden og eventuell risiko forbundet med realisering. 
• Ingen salg 2022 

• Foretaket skal omtale eventuelle budsjetterte gavemidler. 
• Sykehuset har kun budsjettert med bevilget/tildelte finansiering til forskning, utvikling og 

innovasjon. 
 

• Foretaket skal omtale intern arbeidskapital og ekstern arbeidskapital mot historiske nivåer og 
eventuelle årsaker til avvikende periodisering. Det er laget en egen rapport i SAS som skal brukes 
til dette formålet. Rapporten heter «Analyse arbeidskapital, pensjon og investeringer 2022» og 
ligger lagrer på F:\RHF_HSO\Budsjett 2022 
 
• Periodiseringer er gjort ut fra erfaringstall fra tidligere år.  
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