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1. Styret vedtar Økonomisk langtidsplan 2023-2042 for Sunnaas sykehus HF, hvor drifts- 
og investeringsbudsjettet er inkludert. 

2. Styret vurderer foretaket til å ha tilstrekkelig økonomisk bæreevne og 
tilfredsstillende likviditet. 
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1. Hva saken gjelder 

 

Sunnaas sykehus HF har utarbeidet en økonomisk langtidsplan som strekker seg fra 2023- 
2042, heretter forkortet til ØLP 2023-2042.  
 
Den økonomiske langtidsplanen er basert på; 

 forutsetninger styret i Helse Sør-Øst RHF har gitt 10.03.22 i sak 030-2022 Økonomisk 
langtidsplan 2023-2026 - planforutsetninger. 

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

Styret ble i styremøte 25.03.22, sak 2022 ØLP 2023-2026(42) 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 2023-2026, med størst binding mot utarbeidelse av årsbudsjett 2023. 
 
Innhold saksdokument og 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, basert på kommentarer sendt til 
Helse Sør-Øst RHF 21.4.22 i forbindelse med endelig leveranse av ØLP 2023-2042. 

 
I økonomisk langtidsplan for 2023-2042 er det forutsatt at situasjonen rundt Covid-19 igjen er 
normalisert fra 2023 og utover.  
 
I forbindelse med byggetrinn 3 vurderes det tre alternativer, hvor kostnadsrammen spenner fra 
280 millioner til 477 millioner. Inntil vedtak er fattet om hvilket alternativ som skal 
gjennomføres, er det hensiktsmessig (ikke forpliktende) at det dyreste alternativet legges inn. I 
dette ØLP 2023-2042 er alternativ 2 lagt inn med en kostnadsramme på 477 millioner, inklusive 
ombyggingskostnader eksisterende bygningsmasse på 50 millioner. Sparebehovet er beregnet og 
tilhørende tiltak er lagt inn.  
  
Det er et krav fra HSØ at økonomisk langtidsplan behandles i helseforetaksstyrene, noe som 
innebærer en formalisert forankring av de vurderinger som gjøres i det enkelte helseforetak. 
  
Krav fra HSØ til hva styrebehandlingen skal omfatte; 
 

Det forutsettes at økonomisk langtidsplan behandles av foretaksstyrene, senest før 
31.05.2022. 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 10.03.2022 i sak 030-2022 Økonomisk langtidsplan 2023-2026 – 
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 i ØLP 2023-2042: 

• Byggetrinn 3 er lagt inn med alternativ 2: 

o Kostnadsramme for nybygget er 427 millioner. Det er anslått at inntil 17 
millioner av rammen vil benyttes til konseptfasen i 2022. Alternativ 2 er 
derfor lagt inn med gjenværende ramme på knappe 410 millioner, som 
forventes gradvis benyttet i perioden 1.1.2023 til 1.7.2026. Bygget antas å 
være i drift 1.7.2026. 

 
o Ombyggingsprosjektet av eksisterende arealer er lagt inn med en ramme på 

50 millioner, som forventes gradvis benyttet i perioden 2024-2026.  
 

o Det er lagt inn salg av eiendommer for 72,5 millioner i perioden 2025-2028.  
 

• Det er innarbeidet en reduksjon av 20 senger i perioden 2022-2026, hvorav 6 senger er 
lagt ned i 2022. Sykehuset vil ha 139 ordinære pasientrom i juli 2026 mot tidligere 159. 
 

• All økning i aktivitet i pasientbehandling er lagt til polikliniske konsultasjoner. 
 

• Det er beregnet og lagt inn et nto. inntektstap på 8 millioner, som følge av nedgang 
senger og at all vekst legges til poliklinikk. Beregningen er hentet fra gevinstgruppen til 
byggetrinn 3. 

 
• Det er lagt inn 1,64 millioner i årlig økning av basis til finansiering av aktivitetsvekst. 

 
• Det er lagt inn -0,71 millioner i årlig reduksjon av basis i planperioden, som følge av ABE 

reformen 
 

• Det er lagt inn vedlikeholdskostnader bygg tilsvarende 488 nok/m2, fordelt på utgiftsført 
og aktivert vedlikehold i hele ØLP-perioden. Det er i vedlikeholdskostnader tatt med 
kostnader knyttet til vedlikehold, reparasjon, løpende drift og investeringer bygg. 
 

• Det er beregnet et sparebehov på 31 millioner i perioden fra 2023 til 2030, hvorav økte 
kapitalkostnader utgjør 21 mill. og tapte inntektstapet utgjør 8 millioner. ABE-reformen 
utgjør 3 millioner. 
 

• Det meste av sparebehovet på 31 millioner er lagt på lønn og det planlegges med en 
reduksjon av 33 årsverk. 36 tiltak er utarbeidet av gevinstgruppen til byggetrinn 3. Nto. 
kostnadsreduksjoner fra disse arbeider er innarbeidet i ØLP, med noen nødvendige 
tilpasninger. De 36 tiltakene er listet opp i appendix i dette saksfremlegget. 
 

• Lønnskostnader eks. pensjonskostnader går fra en andel av driftskostnadene på 67,3 % i 
2022 til 64,4 % i 2030.  I kroner reduseres lønnskostnadene med 27 millioner, fra 432 
millioner i 2022 til 405 millioner i 2030.  
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• Kostnadene til teknologi øker i perioden fra 2022 frem til 2030 med minst 10 millioner, 

herav 7,5 millioner til SLA IKT Sykehuspartner og minst 2,5 millioner til eget bruk. Det 
ligger i tillegg økte kostnader til IKT i flere av gevinstprosjektene BT3, som ikke er 
tallfestet.  
 

• Foretaket har positive resultater i hele perioden 2023 - 2042. 
 

• Egenkapitalen øker fra budsjettert 480 millioner i 2022 til 660 millioner i 2042, som følge 
av gode resultater. Egenkapitalandelen øker til 70 %, foretaket anses som et foretak med 
meget god soliditet. 
 

• Bankbeholdningen reduseres kraftig i byggeperioden. I en kort periode er det behov for å 
trekke på kassekreditten med inntil 41 millioner. Etter salg av tomter kommer foretaket 
raskt opp i positiv bankbeholdning. Likviditeten forbedrer seg merkbart de siste 7 årene 
og bankbeholdningen estimeres til å ligge på 52 millioner i 2042.  
 

 
2.1. Aktivitet og ISF-poeng 
 
Antall behandlede pasienter i løpet av et år, består av antall utskrivelser av heldøgnpasienter 
pluss antall polikliniske konsultasjoner.  
De fleste tall i ØLP 2023-2026 blir målt mot budsjett 2022. 
 
Både 2020 og 2021 ble år preget av Covid-19, det gjør det vanskelig å sette gode nok krav til 
vekst i pasientbehandlingen. I planforutsetningen som er lagt til grunn, er det ingen spesifikke 
krav til vekst, HSØ formulerer det slik: 
«Helseforetak og sykehus må planlegge for å øke aktivitetsnivået i planperioden, slik at behovet 
til befolkningen møtes.» 
 
Pasientene til Sunnaas kommer i hovedsak fra opptaksområder med «vekst over snitt eller 
snitt». Spesialisert rehabilitering forventes økt behov, bl.a. som følge av befolkningsvekst og 
aldrende befolkning. 
 

 
 

 
 

ØLP 2023-2026

Antall behandlede

Budsjett 2022 ØLP 2023 ØLP 2026 ØLP 2042 Endring B2022               

ØLP 2023

Endring 

B2022 ØLP 

2026

Endring 

B2022 ØLP 

2042

Utskrivelser heldøgn 2 910                    3 200          3 075          2 949          290                     165                  39                    

Årlig økning heldøgn -4,8 % 10,0 % -3,9 % 0,0 % 10,0 % 5,7 % 1,3 %

Polikliniske konsultasjoner med refusjon 9 600                    9 995          13 600       21 587        395                     4 000               11 987            

Årlig økning poliklinikk 17,1 % 4,1 % 13,3 % 1,9 % 4,1 % 41,7 % 124,9 %

Behandlede pasienter (Utskr + kons) 12 510                  13 195       16 675       24 536        685                     4 165               12 026            

Årlig økning 11,2 % 5,5 % 9,7 % 1,6 % 5,5 % 33,3 % 96,1 %

Antall ISF-poeng

Budsjett 2022 ØLP 2023 ØLP 2026 ØLP 2042 Endring B2022               

ØLP 2023

Endring 

B2022 ØLP 

2026

Endring 

B2022 ØLP 

2042

ISF-poeng (døgn, dag, pol) totalt i eget HF 6 495                    6 535          6 478          6 620          40                        -17                   125                  

Økning ISF-poeng 8,1 % 0,6 % -2,4 % 0,2 % 0,6 % -0,3 % 1,9 %
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2.2 Månedsverk 
 
Det er identifisert et sparebehov i størrelsesorden 31 millioner i perioden 2023 t.o.m. 2030. 
Lønnskostnader inkl. pensjon utgjør 70 % av driftskostnadene og lønn utgjør en enda større 
andel av kostnader det er mulig å redusere.  
 
Det er beregnet behov for en reduksjon på 31 årsverk, fra rundt 574 årsverk i 2022 til 543 
årsverk i 2030. Fra 2030 øker det med 1 årsverk årlig. 
 
Det er også lagt inn en vriding hvor andel personale med teknologi/ingeniør/IKT kompetanse 
øker. 
 
 

 
 
 
 
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 2022 til 2026 likevel øker med 3 %, skyldes i hovedsak sparetiltakene 
som vil redusere antall årsverk med 15 i samme periode. 
 

 
 

Des 2023 Des 2024 Des 2025 Des 2026 Des 2027 Des 2030 Des 2042

Total   571   568   565   556   545   543   553

Administrasjon/Ledelse (vc)   89   89   88   86   84   83   82

Pasientrettede stillinger (vc)   169   167   165   159   153   151   151

Lege   45   45   45   44   44   44   44

Overlege   29   29   29   28   28   28   28

LIS-lege   16   16   16   16   16   16   16

Psykolog (vc)   23   23   23   22   22   22   22

Sykepleier   141   140   140   139   138   138   138

Spesialsykepleier   54   54   54   54   54   54   54

Anestesisykepleier   0   0   0   0   0   0   0

Barn/pediatrisykepleier   1   1   1   1   1   1   1

Andre spesialsykepleiere   53   53   53   53   53   53   53

Sykepleier   87   86   86   85   84   84   84

Jordmor   0   0   0   0   0   0   0

Helsefagarbeider/hjelpepleier (vc)   60   59   59   58   58   57   57

Diagnostisk personell (vc)   3   3   3   3   3   3   3

Drifts/teknisk personell (vc)   26   27   28   29   29   29   41

Ambulansepersonell (vc)   0   0   0   0   0   0   0

Forskning/utdanning (vc)   15   15   15   15   15   15   15

Produktivitet

Budsjett 2022 ØLP 2023 ØLP 2026 ØLP 2042 Endring B2022               

ØLP 2023

Endring 

B2022 ØLP 

2026

Endring 

B2022 ØLP 

2042

ISF-poeng (døgn, dag, pol) i eget HF 6 495                 6 535          6 478          6 620          40                        -17                   125                  

Brutto månerdsverk (utbetalt 574                    571             556             553              -3                        -18                   -21                   

Produktivitet 0,94                   0,95            0,97            1,00             0,01                    0,03                 0,05                 

Økning produktivitet 10,7 % 1,1 % -0,7 % 0,1 % 1,1 % 3,0 % 5,8 %
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2.4 Resultatutvikling 

 Det er positive resultater i alle 20 årene. 

 Avskrivinger og netto finanskostnader i årene etter at bygget er ferdig. Kapitalkostnadene 
øker med 20 millioner på årsbasis på det meste (sammenliknet med budsjett 2022). 

 Det planlegges solgt tomter for 72,5 millioner, med gevinst 58 millioner i perioden 2025-
2028, hvilket forbedrer resultater og likviditet merkbart i samme periode. 

 Resultatene og EBITDA (driftsresultat før avskrivninger) er bra, noe bedre enn forrige ØLP. 

 Resultatmarginen i snitt 1,4 %, i 2042 er resultatmarginen oppe på 2,15 %. HSØ har 
beskrevet at krav til nivå på resultatmargin kan variere etter hvilken fase foretaket er i. 
Kravet er høyere i årene før bygging og lavere til foretak som har bygget. Sunnaas sykehus 
har både bygget og skal bygge igjen. 

 Sykehuset tildeles lavere midler til økt aktivitet enn aktivitetsvekst og størrelse skulle tilsi.  
 

 
2.5 Investeringer 

• Byggetrinn 3 er lagt inn med alternativ 2: 

o Kostnadsramme for nybygget er 427 millioner. Det er anslått at inntil 17 
millioner av rammen vil benyttes til konseptfasen i 2022. Alternativ 2 er 
derfor lagt inn med gjenværende ramme på knappe 410 millioner, som 
forventes gradvis benyttet i perioden 1.1.2023 til 1.7.2026. Bygget antas å 
være i drift 1.7.2026. 

 
o Ombyggingsprosjektet av eksisterende arealer er lagt inn med en ramme på 

50 millioner, som forventes gradvis benyttet i perioden 2024-2026.  
 
Øvrige investeringer på samme nivå som forrige ØLP. 
 
Investeringsrammen foretaket er tildelt av HSØ, er 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 2022.  
 
 
2.6 Balanse 

 Anleggsmidler øker med drøye 400 millioner i 2022 og 2026 som følge av byggetrinn 3 
 

 Egenkapitalen øker fra budsjettert 480 millioner i 2022 til 660 millioner i 2042, som følge av 
gode resultater. Egenkapitalandelen øker til 70 %, foretaket anses som et foretak med meget 
god soliditet. 

 
 
 
2.7 Kontantstrømmer og likviditet 

 

 Bankbeholdningen reduseres kraftig i byggeperioden. I en kort periode er det behov for å 
trekke på kassekreditten med inntil 41 millioner. Etter salg av tomter for 72,5 millioner 
kommer foretaket raskt opp i positiv bankbeholdning. Likviditeten forbedrer seg merkbart de 
siste 7 årene og bankbeholdningen estimeres til å ligge på 52 millioner i 2042.  
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2.8 Utfordringer 
 
Alle helseforetak har felles utfordringer med 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: 
 

 Reduksjon av 20 senger krever rask omlegging fra døgn til poliklinikk, ambulant etc. 
Sykehuset har lagt all aktivitetsvekst til polikliniske konsultasjoner. 

 Kostbart å vri aktivitet fra heldøgn til poliklinikk.  

 Usikkerhet knyttet til mulige endringer i ISF-regelverket, gjelder rehabilitering spesielt, da 
regelverket er under vurdering og endringer vil komme 

 Mange og store sparetiltak kreves for å realisere byggetrinn 3 

 Mulighet for ytterligere prisøkning byggetrinn 3 

 Uforutsette vedlikeholdskostnader knyttet til gamle bygg som skal rives, i perioden frem til 
byggetrinn 3 er ferdig 

 Sykehuset tildeles mindre midler til økt aktivitet enn aktivitetsnivå og relativ størrelse skulle 
tilsi 

 Vanskelig å rekruttere nødvendig teknologikompetanse, da det er få søkere til disse 
stillingene og rift om denne kompetansen 

 
 
 

3. Samlet vurdering av foretakets bæreevne og likviditetssituasjon 
 
Resultat: 

• Foretaket har positive resultater i hele perioden. Resultatmarginen ligger på 1,5 % i 
planperioden og 1,4 % for hele perioden t.o.m. 2042. Resultatmarginen 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 1,5 %, med tanke på at 
det er fullført et nybygg til 260 millioner i 2015 og det skal bygges nytt bygg til 476 
millioner inklusive ombygging i perioden 2023 til 2026.  

 
Balanse:  

 Egenkapitalen øker fra budsjettert 481 mill. i 2022 til 670 mill. i 2042, som følge av gode 
resultater.  
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 Egenkapitalandelen øker til 70 %, foretaket anses som et foretak med meget god 
soliditet. 

 
Likviditet: 

• Det er estimert at foretaket har 145 millioner innestående på konsernkonto ved 
inngangen til 2023. Foretaket benytter 143 millioner av disse til egenkapital nybygg i 
2023 og 2024.  

• I 2042 er innestående på konsernkonto 62 millioner.  Foretaket har god likviditet. 
 

Økonomisk bærekraft: 
• Dersom foretaket lykke smed sparetiltakene og holder kostnadsrammen på Byggetrinn 3, 

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

• Det er økt risiko i årets ØLP sammenliknet med fjoråret, som følge av økt prosjektkostnad 
og derav økt behov for sparetiltak.  

 
 

3 Administrerende direktørs anbefaling 

 
Administrerende direktør anser foretakets økonomiske bæreevne og likviditetssituasjon som 
god.  
 
Administrerende direktør mener foretaket har svart opp planforutsetninger styret i Helse Sør-
Øst RHF har lagt til grunn på en tilfredsstillende måte. 
 
Det blir krevende å spare 31 millioner de kommende 8 årene, men håndterbart. 
 
 
Vedlegg 

1. Presentasjon av tallmateriale i form av grafer og tabeller  
2. Kommentarer sendt Helse Sør-Øst RHF 21.4.22  

 


