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1. Hva saken gjelder 
 
 
I henhold til regnskapsloven skal styret vedta årsregnskap og årsberetning.  
 
Totale driftsinntekter for foretaket ble 644,6 millioner i 2021, mot 609,2 millioner i 2020.  Resultat 
for 2021 ble positive 17 millioner, mot 21,4 millioner i 2020.  
 
Sum egenkapital pr 31.12.2021 er 481,4 millioner, mot 464,4 millioner pr 31.12.2020. 
Egenkapitalandelen pr 31.12.2021 er 61,3 %, mot 59,9 % pr 31.12.2020. Dette er å anse som en 
høy andel og gir en høy grad av soliditet.  
 
Ved utgang av 2021 hadde foretaket 199,1 millioner på konsernkonto, en reduksjon på 18,4 
millioner fra 2020. Likviditeten vurderes til å være meget god.  
 
 
2. Hovedpunkter og vurdering av handlingsalternativer  
 
 
Årsregnskapet er oppbygd med utgangspunkt i mal gitt av Helse Sør-Øst RHF, og i samsvar med 
regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk. 
 
Årsregnskapet 
 
Resultat for 2021 ble positive 17 millioner, mot 21,4 millioner i 2020.  
 
Resultatkravet for 2021 var 9 millioner, hvilket gir et positivt avvik mot budsjett på 8 millioner. Det 
positive avviket skyldes blant annet at det var budsjettert med store reserver, samt reduserte 
kostnader til kurs, seminar, møter og reiseaktivitet, som følge av Covid-19-pandemien. 
 
Det positive resultatet på 17 millioner overføres i sin helhet til egenkapital og vil benyttes til 
fremtidige investeringer.  
 
Pr 31.12.2021 har foretaket 199,1 millioner på konsernkonto, en reduksjon på 18,4 millioner fra 
2020. Likviditeten vurderes til å være meget god. 
 
Totale driftsinntekter for foretaket ble 644,6 millioner i 2021 mot 609,2 millioner i 2020. Økningen 
på 35,4 millioner skyldes at pasientinntekter er 24,1 millioner høyere i 2021 i forhold til 2020, 
dette som følge av en bedring i situasjonen knyttet til covid-19. Videre har øvrige inntekter økt 
med 11,4 millioner. I forbindelse med pandemien har foretaket mottatt 12,7 millioner i 
kompensasjon og lettelser i 2021, mot 40,6 millioner i 2020.  
 
Totale driftskostnader ble 628,7 millioner i 2021 mot 588,2 i 2020. Økningen på 40,5 millioner 
skyldes flere forhold. Lønnskostnader økte med 29 millioner, herunder blant annet endring i lønn 
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og refusjoner på 11,9 millioner, pensjon 14,5 millioner, samt bortfall av refusjon for 
arbeidsgiveravgift på 2,6 millioner, som var ett av Covid-19 tiltakene i 2020. Andre driftskostnader 
har økt med 11 millioner, hovedsakelig som følge av økte kostnader i forbindelse med reparasjon 
av vannlekkasje basseng og retting av feil ved brannceller i alle byggene. Kostnader til 
konsulenttjenester økte med 4,1 millioner i 2021, først og fremst knyttet til eksternt finansierte 
prosjekter.  
 
Sum eiendeler pr 31.12.2021 er 785,8 millioner, mot 775,6 pr 31.12.2020. Økningen i eiendeler på 
10,2 millioner kan i all hovedsak forklares med en økning i pensjonsmidler på 37,6 millioner, delvis 
motvirket av reduksjon i fordringer på 11 millioner, samt en reduksjon i varige driftsmidler på 14,2 
millioner, som skyldes avskrivninger. 
 
Foretaket benytter NRS 6 for 2021 som grunnlag for rapportering av pensjonskostnader og 
sammenstilling av pensjonsnoten. Netto bokførte pensjonskostnader i 2021 er 57,3 millioner 
hvilket er 5,3 millioner høyere enn opprinnelig budsjettert for 2021. Som følge av dette har 
foretaket bokført økning i basisinntekt på 5,7 millioner. Betalbar pensjonspremie i 2021 utgjør 
82,9 millioner, hvorav 23,4 millioner er dekket gjennom bruk av premiefond.  
 
Avsetning for tariffestet utdanningspermisjon utgjør 8,1 millioner pr 31.12.2021, en økning på 0,4 
millioner fra 2020. Avsetningen omfatter 29 overlegeårsverk samt 16 årsverk psykologspesialister. 
 
Sum egenkapital pr 31.12.2021 er 481,4 millioner, mot 464,4 millioner pr 31.12.2020. 
Egenkapitalandelen pr 31.12.2021 er 61,3 %, mot 59,9 % pr 31.12.2020. 
 
Eierforhold og organisasjon 
Sunnaas sykehus HF er Norges ledende spesialsykehus innen fysikalsk medisin og rehabilitering og 
er et av elleve helseforetak i Helse Sør-Øst RHF. Sykehuset er 100 % eid av Helse Sør-Øst RHF.  
 
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. 
 
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. 
 
Resultatkravene og mål fra Helse Sør-Øst RHF for 2021 
Sunnaas sykehus HF har levert godt på resultatkravene som ble stilt i dokumentet Oppdrag og 
bestilling 2021. Foretaket har oppnådd målsetningene innenfor de fleste områder, og 91 % av 
pasientene svarer at de er tilfreds med tilbudet ved sykehuset. 
 
Virksomhetsstyring - styrets arbeid med mål, intern styring og kontroll 
På bakgrunn av vedtatte strategier og krav i dokumentet Oppdrag og bestilling fra Helse Sør-Øst 
RHF, er det utarbeidet tiltak for Sunnaas sykehus HF for 2021. Tiltakene er lagt inn i malen for 
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ledelsens gjennomgåelse, og grad av måloppnåelse og risiko vurderes hvert tertial. Risikoeiere 
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. 
 
Forskning og utvikling 
Antall årsverk til forskning og utvikling er 30,1 i 2021 mot 30,6 i 2020. Det er en reduksjon på 0,1 
forskerårsverk og en nedgang på 0,4 stillinger til utvikling. Det er avlagt 1 doktorgrad og 84 artikler 
er publisert.   
 
 
 
3. Administrerende direktørs anbefaling 
 
 
Administrerende direktør anser vedlagte årsberetning og årsregnskap med noter til å gi et godt og 
rettvisende bilde av foretakets situasjon i 2021. Administrerende direktør anser foretakets 
økonomi som solid, med gode resultater, høy egenkapitalandel og god likviditet. 
 
Administrerende direktør anbefaler at resultatet på 17 millioner overføres i sin helhet til 
egenkapital og benyttes til fremtidige investeringer. 
 
 
 
 
 
Einar Magnus Strand 
Administrerende direktør  
 
 
 
 
Vedlegg: 
Vedlegg 1: Årsberetning og årsregnskap for Sunnaas sykehus HF 2021 
 
 

 


