
VEDLEGG 2                         Styremøte 20.5.2022 

Kommentarer til økonomisk langtidsplan  

2023-2026(42) sendt Helse Sør-Øst RHF 21.4.22 

Helseforetak/sykehus: Sunnaas sykehus HF 
 
 
 

Hensikt 
Hensikten med denne malen er at helseforetakene/sykehusene skal gi en mer utfyllende 
beskrivelse som supplement til den tallmessige leveransen.  
 
Det er ikke krav om styrebehandling av kommentarene. 
 

Hovedpunkter i ØLP 2023-2042 
 
Årets økonomiske langtidsplan (heretter forkortet til ØLP) er samkjørt med økonomisk 
bærekraftsvurdering i forbindelse med pågående konseptfase byggetrinn 3. Drøye 30 
gevinstrealiseringsprosjekter (både tap og gevinster) implementeres i perioden 2023-2030. I 
årets ØLP vises det av den grunn ofte til tidsperioden 2023 til 2030. 
 

- Det er innarbeidet en reduksjon av 20 senger i perioden 2022-2026, hvorav 6 senger er 
lagt ned i 2022, de resterende er planlagt fjernet i juli 2026, ifm at nytt bygg med 20 
senger mindre tas i bruk. Sykehuset vil ha 139 ordinære pasientrom i juli 2026 mot 
tidligere 159. 
 

- Byggetrinn 3 er lagt inn med alternativ 2 fra konseptfasen: 
 
o Kostnadsramme for nybygget er 427 millioner. Det er anslått at inntil 17 millioner 

av rammen vil være brukt opp på konseptfasen pr 1.1.2023. 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 (takst 2018) i perioden 
2025-2028. Det gir en bokført gevinst på 59 millioner. 

 
- Det er beregnet et sparebehov på 31 millioner i perioden 2023 til 2030, hvorav økte 

kapitalkostnader utgjør 20 millioner og inntektstap pasientinntekter utgjør 8 millioner. 
ABE-reformen utgjør 3 millioner. 



- Det er beregnet og lagt inn et netto inntektstap på 8 millioner i pasientinntekter, 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 meste av sparebehovet på 31 millioner er lagt på lønn og det planlegges for en 

reduksjon med rundt 30 årsverk. 36 tiltak er utarbeidet av gevinstgruppen til byggetrinn 
3. Netto kostnadsreduksjoner fra dette arbeidet er innarbeidet i ØLP 2023-2042, med 
noen nødvendige tilpasninger.  

 
- Lønnskostnader eks. pensjonskostnader går fra en andel av driftskostnadene på 67,3 % i 

2022 til 64,5 % i 2030. I kroner reduseres lønnskostnader eks. pensjon med 27 millioner, 
fra 432 millioner i 2022 til 405 millioner i 2030.  

 
- 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 i byggetrinn 3, som ikke 
er tallfestet.  

 
- Ordinært vedlikehold bygg skal i gjennomsnitt tilsvare kr 350/m2 pr år for hele 

bygningsmassen. I tillegg må det settes av midler til ekstraordinært vedlikehold. I dette 
ØLP ligger det drøye kr 450/m2. 

 
Foretakets bæreevne og likviditetssituasjon: 

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

 
- Egenkapitalen øker fra budsjettert 481 millioner i 2022 til 670 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 -36 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 62 millioner i 2042.  

 

 
 

1. Drift  
 

1.1 På hvilken måte er budsjettprosessen og forutsetninger forankret i organisasjonen? 

- Den viktigste delen av dette ØLP er byggetrinn 3. Byggetrinn 3 er forankret 
hos alle ansatte i sykehuset, styre og brukerutvalget. 



- Sunnaas sykehus strategisk plan 2035 og Utviklingsplan 2035 for Sunnaas 
sykehus  

- ØLP 2023-2042 tar utgangspunkt i ØLP 2022-2041 og budsjett 2022. 
- FTL har vedtatt ØLP 2023-2042 19.april 2022. 
- Styret er orientert om planprosess og planforutsetninger og ØLP er sak i 

ekstraordinært styremøte 20. mai 2022. 
 

1.2 Hvilke forutsetninger er lagt til grunn i økonomisk langtidsplan 2023-2026? 

- Forutsetninger gitt av Helse Sør-Øst RHF. 
- Foretakets langsiktige mål og strategi. 
- Byggetrinn 3 er lagt inn med alternativ 2, det dyreste, uten at det forplikter 

endelig vedtak om hvilket alternativ som skal gjennomføres 
- Byggeperiode for byggetrinn 3 er lagt til 2023- juli 2026. 
- Reduksjon av ytterligere 14 senger i 2026 når flytter inn i nybygg (6 senger 

stengt i 2022) 
- Det er beregnet et sparebehov på 31 millioner i perioden fra 2023 til 2030.  
- Det er identifisert og lagt inn drøye 30 tiltak (både gevinst og tap) med et 

stort nok sparepotensial til å dekke sparebehovet 
- Alle tall er i 2022 kroner. 
- Sykefraværet er satt som fast andel av lønn med utgangspunkt i budsjett 

2022. 
- Budsjett fra Sykehusapotekene HF er lagt til grunn. 
- Tjenestepriser fra Sykehuspartner HF er lagt til grunn. 
- Pensjonskostnader i budsjett etter NRS for januar 2022. 
- TRS og RKR lagt inn lik budsjett 2022 med noe tilførsel fra midler i balansen. 
- Forskning og innovasjon som budsjett 2022. 
- ISF-regelverk som 2022. 

 

1.3 Hvilke endringer er gjort i forhold til fjorårets leveranse av økonomisk langtidsplan? 

- Sykehuset går ned med totalt 20 senger, hvorav 6 senger i 2022. 
- Inntekter fra poliklinisk aktivitet er økt, som følge av kraftig vekst i ØLP 2023-

2042. 
- Inntekter fra heldøgns aktivitet er redusert som følge av nedtrekk av senger. 
- Sparebehov er økt med 13 millioner (inklusiv ABE-reformen) fra forrige ØLP. 
- Byggetrinn 3 alternativ 2 (nybygg og ombygging), har en økning i kostnadsramme 

på 93 millioner fra forrige ØLP. Investeringer utenom byggetrinn 3, er på samme 
nivå som forrige ØLP. 

- Lønnskostnader eks pensjon er redusert som følge av sparetiltak. 
- Pensjon er redusert fra forrige ØLP 2022-2041. 
- Avskrivninger øker med 17,5 millioner sammenliknet med ØLP 2022-2041. 
- Finansresultatet forverres ytterligere sammenliknet med ØLP 2022-2041.  
- Svakere resultater med -4,0 millioner i planperioden, men 46 millioner bedre 

resultater i hele ØLP perioden 2023-2042 sammenliknet med i fjor.  
 

1.4 Hvilke utfordringer opplever dere som de største for å oppfylle planforutsetningene vedtatt av 
Helse Sør-Øst RHF? 

Alle helseforetak har felles utfordringer for 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: 
- Nye byggeprosjekter 
- 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 (vridning mot dag og poliklinikk) 
- Mer ressurskrevende pasienter 
- ABE-reformen 
- Ikke full kompensasjon pris- og lønnsvekst  
- Vanskelig å øke inntekter, uten at kostnader øker med minst det samme  
- Svekket likviditet pga. langt høyere betalbar pensjonspremie, enn bokført 

pensjonskost 
 
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. 
 

- Mange og store sparetiltak kreves for å realisere byggetrinn 3. 
 
- Mulighet for prisøkning byggetrinn 3. 

 
- Uforutsette vedlikeholdskostnader knyttet til gamle bygg som skal rives, pga. 

utsettelse på byggetrinn 3. 
 

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

 
- Usikkerhet knyttet til mulige endringer i ISF-regelverket. Dagens modell for 

rehabilitering er utdatert, differensierer lite på ressursbruk og støtter ikke 
utviklingen mot at en større del av behandlingen blir poliklinisk (både fremmøte 
og digital). 

 
- Foretaket øker budsjett til teknologistillinger, men opplever at det er 

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

 
- Utfordrende å investere i ny teknologi fordi det ofte medfører forsinkelser og 

urimelige kostnader knyttet til ROS. 
 

 
 

1.5 Hvilke tiltak er planlagt for å møte disse utfordringene, og hvordan er dette innarbeidet i 
innspillet? 

 
Hovedutfordringer for 2023 og årene fremover vil ligge i om sykehuset lykkes i 
endring av arbeidsprosesser slik at kostnadene tilpasses aktivitet og resultatkrav. 



Dette vil kreve at foretaket lykkes med de fleste (82%) av de drøye 30 tiltak som er 
identifisert for å finansiere alternativ 2 byggetrinn 3.  
 
I ØLP 2023-2043 er nødvendig sparing lagt inn år for år fra 2023 til 2030 på til 
sammen 31 millioner inklusiv ABE-reformen.  
 
Høsten 2019 etablerte foretaksledelsen en partssammensatt prosjektgruppe for å 
lede organisasjonsutviklingsarbeidet. Pågående og planlagte prosjekter er: 
- Utrede organisering av fag, kompetanse, kvalitet og utdanning  
- 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 
 

Foretaket forventer at nytt bygg vil effektivisere pasientaktiviteten.  
 
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. Flere viktige sparetiltak er basert på innføring av ny 
teknologi, eller utvidet bruk av eksisterende. 
 

 

1.6 Gi utfyllende kommentarer på følgende: 
 

a. Styrke psykisk helsevern og TSB 

- Ikke aktuelt da Sunnaas sykehus HF tilbyr somatiske tjenester. 
 

b. Økonomisk resultat, herunder innleie og overtid/ekstrahjelp 

- Foretaket har budsjettert med positive resultater i alle år. Ekstraordinært 
gode resultater i perioden 2025 til 2028 forklares med gevinster på salg av 
eiendom på til sammen 59 millioner.  

- Foretaket benytter ikke innleie av personell i planperioden. 
- Overtid og ekstrahjelp er på lik linje med budsjett 2022 og ØLP 2022-2041. 
- Bemanning, herunder rekruttering og stillingskategorier per tjenesteområde 

Sunnaas sykehus HF planlegger alle stillinger innen somatiske tjenester i 
planperioden. 
 



Som ledd i kompetansekartlegging er det vurdert behov på kort og lang sikt: 

 Behov for digital og teknologisk kompetanse på ingeniørnivå innen 
området innovasjon og teknologiske intervensjoner og i den daglige 
pasientbehandlingen (betjening av videokonferanseutstyr, MTU-
utstyr, bygg teknologi etc.) 

 Behov for en generell økning i digital og teknologisk kompetanse blant 
eksisterende ansatte 

 Prosjektlederkompetanse 

 Generelt behov for å rekruttere/beholde sykepleiere og rekruttere 
overleger i spesialiteten fysikalsk medisin og rehabilitering og/ eller 
nevrologi 
 

Tiltak som vurderes for å oppnå ønsket kompetanse:  

 Naturlig avgang og annen turnover kan gi sykehuset et handlingsrom 
til å utsette nyrekruttering eller ikke erstatte ansatte som slutter.  

 Vurdere om seniorer med spesialkoder kan erstattes med juniorer 
uten spesialkoder. Sykehuset har en stor andel spesialister innen flere 
faggrupper. Det vil være hensiktsmessig om klinikken vurderer om 
andelen spesialister kan erstattes med yngre generalister uten risiko 
for dårligere kvalitet på pasientbehandlingen. Yngre generalister vil 
kunne komme med ny fagkunnskap og en generell god digital 
kompetanse. En slik endring av kompetanse/aldersprofil kan medføre 
lavere lønnskostnader. 

 Det bør iverksettes funn fra tidligere prosjekter samt gjennomføres 
nye kartleggingsprosesser knyttet til arbeidsprosesser i 
pasientbehandlingen opp mot oppgaveglidning og/eller 
støttefunksjoner. Herunder vurdere bedre utnyttelse av nye digitale 
løsninger og robotteknologi. 

 Det vil tas initiativ for å vurdere ett arbeid med å gjennomgå alle 
bemanningsplaner, vurdere forholdet mellom faste/faste vikarer og 
timelønnede for å se om det vil gi bedre kontroll på bruk av variabel 
lønn.  

 Sykehuset har et ansettelsesutvalg som vurderer alle ledige stillinger 
(faste og lange vikariater). Formålet er å ha kontroll på 
bemanningsutviklingen i sykehuset.  

 Fra 2028 -2042 har sykehuset budsjettert med en økning på 1 årsverk 
årlig innen IKT/teknologi for å møte behov for denne type kompetanse 
knyttet til klinisk aktivitet.  

 
c. Aktivitet 

- Sykehuset fortsetter å øke poliklinisk aktivitet i tråd med anbefaling fra Helse 
Sør-Øst RHF og øker med 42 % i planperioden og 125 % fra 2022 til 2042 
(11 987 konsultasjoner).  
Aktivitetsvekstmidlene finansierer noe av vridningen fra heldøgn til en økning 
i polikliniske konsultasjoner. 

- Foretaket har en økning i antall utskrivelser fra budsjett 2022 til 2023 på 10 % 
og 1,3 % fra budsjett 2022 til 2042. Dette skyldes kun at foretaket har 



budsjettert med for få utskrivelser tidligere år. Sett mot faktiske utskrivelser i 
perioden 2018-2021 (eks. 2020) reduserer sykehuset antall utskrivelser i ØLP 
2023-2042. 

- Sunnaas sykehus HF har en vekst i behandlinger på 5,5 % i 2023, 33 % i 2026 
og 96 % i 2042 målt mot budsjett 2022. Den kraftige økningen i antall 
behandlinger er fordi antall heldøgnsopphold reduseres og erstattes av 
polikliniske konsultasjoner.  

- Økning i antall ISF-poeng i ØLP 2023-2042 ligger kun i poliklinikk. Antall ISF-
poeng på heldøgn reduseres som følge av nedtrekk av 20 senger. Foretaket 
har en økning i ISF-poeng på 0,6 % i 2023, reduksjon på -0,3 % i 2026 og en 
økning på 1,9 % i 2042 målt mot budsjett 2022.  

- ISF-finansieringssystemet for rehabilitering er basert på en sammensetning 
(casemix) i pasientgruppen og de rehabiliteringsprogram som gjennomføres 
ved sykehuset. Endres sykehusets sammensetning, der sykehuset forventes å 
behandle mer kompliserte skader, vil dette få stor negativ konsekvens for ISF-
inntjeningen og øke kostnadene betydelig. Dette vil føre til lavere 
produktivitet da behov for mer ressurser øker. I ØLP 2023-42 er aktiviteten 
heldøgn lagt inn tilnærmet som «as is» for casemix. 

- Produktiviteten øker 1,1 % i 2023, 3,0 % i 2026 og 5,8 % i 2042 målt mot 
budsjett 2022. Normalt fører en vridning i aktivitet fra heldøgn til poliklinikk til 
fallende produktivitet, fordi månedsverk øker mer enn ISF-poeng. I dette 
tilfellet forklarer den betydelige reduksjonen i antall månedsverk som følge av 
sparetiltakene det meste av produktivitetsøkningen.  
 

d. Sammenheng mellom resultat, aktivitet og bemanning 

- For å nå budsjetterte resultater i ØLP 2023-2042 er foretaket avhengig av 
effektivisering i form av reduserte kostnader. Det er identifisert og lagt inn et 
sparebehov på 31 millioner i perioden. Det meste av sparing er lagt på lønn og 
det planlegges en reduksjon med drøye 30 årsverk. Det er identifisert drøye 
30 tiltak som skal jobbes videre med. 

- Høsten 2019 etablererte foretaksledelsen en partssammensatt 
prosjektgruppe for å lede et organisasjonsutviklingsarbeidet. Elementene i 
arbeidet er beskrevet i punkt 1.5.  

- Aktivitetsveksten er lagt til poliklinikk og foretaket har igjennom flere år klart 
å øke poliklinisk aktivitet som planlagt. Foretaket mener derfor det er 
realistisk å nå budsjettert økning i poliklinisk aktivitet.  

 
e. Øvrige forhold 

- Ingen 
 
 

2. Investeringer: 
Gi utfyllende kommentar på følgende: 

 

2.1 Investeringsplaner, skissert finansieringsplan og tiltak for å oppnå økonomisk bæreevne i 
investeringsprosjektene omtales per prosjekt. Allerede regionalt prioriterte prosjekter kan 



omtales med grunnlag fra prosjektvurderingene i gevinstarkfane i malverket for 
finansbudsjettering.  

- Byggetrinn 3 er lagt inn med alternativ 2 fra konseptfasen: 
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.  

 
- Det er lagt inn nødvendig sparing i perioden 2023-2030 på 31 millioner.  
 

 
2.2 Endret vurderingen av helseforetakets bæreevne sammenlignet med siste økonomiske 

langtidsplan, eller sammenlignet med siste faseovergang for regionalt prioriterte prosjekter. 

Bankbeholdningen reduseres kraftig i byggeperioden. I en kort periode er det behov 
for å trekke på kassekreditten med inntil -36 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 62 millioner i 2042. 
 

2.3 Langtidsplanens innarbeidede erstatningsplaner for medisinskteknisk utstyr og hvordan dette 
bidrar til ønsket utvikling i snittalder på utstyrsparken. Beskriv hvor mange år, og med hvilken 
detaljeringsgrad, erstatningsplanene er utarbeidet. 

- Foretaket har i dette ØLP redusert investeringsrammen til MTU noe 

sammenliknet med forrige ØLP. 

- I finanspakken arkfane «10.MTU», er det gitt et beste estimat for alder og 

utrangering. 

- Sykehuset følger rutine for årlig rullering av planen ved at avdelinger melder 

inn behov som deretter prioriteres. Behovet som meldes er større enn det 

sykehuset kan prioritere til investeringer på området. Det helt nødvendige blir 

prioritert. 

- Foretaket får i tillegg gaver/eksterne midler til MTU-utstyr, som ikke fremgår 

av budsjettert investeringsnivå 

- Som spesialisert aktør innen rehabilitering er det viktig at Sunnaas sykehus HF 

har tilgjengelig og oppdatert medisinskteknisk utstyr for funksjonsdiagnostikk, 

behandling og målrettet trening. Sykehuset har i dag et etterslep som må 

dekkes for at sykehuset skal oppfylle faglige standarder og kunne utnytte de 

mulighetene fagområdets utvikling gir. Blant annet mangler dagens Sunnaas 

sykehus HF moderne radiologisk utstyr (CT). Som del av diagnostisk avklaring 

og prognostisering er det stort behov for etablering av en mer avansert 

radiologisk tjeneste ved sykehuset.  



- En del oppgradering av MTU vil finne sted i forbindelse med fullføring av 

byggetrinn 3.  

- Hvis sykehuset skal nå sine strategiske mål vil det være behov for store 

investeringer i MTU. Dette er knyttet til for eksempel videreutvikling av 

teknologisk intervensjonssenter, herunder robotikk (målrettet intensiv 

trening).  

- Telerehabilitering og videokonferanser er etablerte arbeidsmetoder ved 

Sunnaas sykehus HF i pasientkontakt, forskning og i samhandling med og 

veiledning og undervisning av helsepersonell utenfor sykehuset. 

Telerehabilitering gjør undervisning, kompetanse og behandling ved Sunnaas 

sykehus HF tilgjengelig for pasienter og helsepersonell utenfor sykehuset. Det 

setter nye krav til teknologi og utstyr, ikke minst til informasjonssikkerhet, 

men kan gi store gevinster for pasientene og på sikt for samfunnsøkonomien. 

I helseforetakets langtidsplan for IKT forutsettes det at informasjonsteknologi 

skal være en fullstendig integrert del av hverdagen for både klinikere og 

pasienter i løpet av få år. 

 
 

2.4 Videre: 
a) Er kravet om vedlikehold på 350 kroner pr kvadratmeter som vedtatt i sak 030-2020 

Økonomisk langtidsplan 2022-2026. Planforutsetninger oppfylt? Avvik kommenteres. 

Minimumskrav vedlikehold bygg er kr 350/m2, med tillegg av en post til 
ekstraordinært vedlikehold. Sykehuset legger opp til å bruke kr 488/m2 til 
vedlikehold og utskiftninger i 2023-2042. 
 

b) Er nivået på lokale IKT lån og lokale IKT investeringer avklart med Sykehuspartner HF? 
Avvik kommenteres. 

Det er på samme nivå som forrige ØLP, p.t usikkert om avklart. 
 

c) Er det kontrollert for at tjenestepris knyttet til eventuelle fremtidige ikke-byggnær IKT 
kostnader er innarbeidet i enten tjenestepris fra Sykehuspartner HF eller som del av 
økonomieffektene innarbeidet i forbindelse med store byggeprosjekter? 

Ikke relevant. 
 

3. Likviditet: 
Gi utfyllende kommentar på følgende: 

 

3.1 Likviditetsutviklingen, hvordan likviditeten planlegges holdt innenfor tilgjengelig 
driftskredittramme og risiko forbundet med dette.  

Inngående likviditetsbeholdning 2023 er estimert til 145 millioner. I ØLP 2023-2042 
er det budsjettert med positiv likviditetsbeholdning i 2023-2024, negativ 
likviditetsbeholdning i 2025-2028 og positiv likviditetsbeholdning i 2026-2042. 
 
Bankbeholdningen reduseres kraftig i byggeperioden. I en kort periode er det behov 
for å trekke på kassekreditten med inntil -36 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 62 millioner i 2042.  
Foretaket har en driftskredittramme på 159 millioner og maksimalt trekk er beregnet 
til -36 millioner. Ingen risiko for at driftskredittrammen overskrides. 

 

3.2 Utviklingen i netto fordringsposisjon mot morselskapet (netto av bank/driftskreditt og 
langsiktig konsernfordring). 

I 2023 har foretaket en netto fordring på -51 millioner. Foretaket vil, i forbindelse 
med fullføring byggetrinn 3, ha en netto fordringsposisjon mot morselskapet på 
minus -369 millioner mot morselskapet i 2026. Deretter nedbetales lånet raskt, som 
følge av fullføring planlagt salg tomteareal på i alt 72,5 millioner. I 2040 planlegges 
det for at «netto fordringsposisjon mot morsselskapet» er tilnærmet 0. I 2042 er 
netto fordring på positiv +40 millioner. 

 

 
Bilde 1 «Netto av driftskreditt og basisfordring» hentet fra finanspakken 

 
3.3 Videre: 

a) Overholdes kravene i finansstrategi for Helse Sør-Øst for finansiell leasing? Kommenter 
risikoen og eventuelle avvik. 

Sunnaas sykehus benytter seg ikke av finansiell leasing i ØLP 2023-2042. 
 

b) Helseforetaket bes om å omtale planlagte salg i perioden og eventuell risiko forbundet 
med realisering. 

Det er lagt inn salg av tomter, i perioden 2025-2028, på 72,5 millioner som tilsvarer 
takst fra 2018. Det gir en bokført gevinst på 59 millioner fordelt over samme periode. 
Tomtene ligger attraktivt til med utsikt over Oslofjorden slik at salgspris benyttet i 
ØLP 2023-2042 ikke bør medføre risiko. 

 

 

4 Gevinstrealisering: 
Helseforetak med regionalt prioriterte prosjekter som er ferdig med forprosjekt og har etablert en 

gevinstrealiseringsplan skal kommentere endringer i denne, og eventuelle endringer i nivået på 

driftsresultat (EBITDA) sammenlignet med fjorårets økonomiske langtidsplan. Herunder om 

helseforetakets bæreevne for investeringsprosjektet er opprettholdt. 



Ikke relevant da Sunnaas sykehus HF er i konseptfase og ikke har startet på 

gjennomføring av identifiserte gevinster/tap. 
 

5 Styrebehandling: 
Helseforetaket skal opplyse om hvordan kravet til styrebehandling av økonomisk langtidsplan er 
ivaretatt – merk at styrebehandling fortrinnsvis skal være gjennomført før oversendelse av 
innspillet til økonomisk langtidsplan, og senest innen 30. mai. 

Styret i Sunnaas sykehus HF vil behandle økonomisk langtidsplan 2023-2042 i styremøte 
20. mai 2022.  
 

6 Eventuelt: 
Andre forhold som helseforetaket vil informere om.  

 
Innsatsstyrt finansiering for rehabilitering: 
 
Sunnaas sykehus HF har i mange år påpekt utfordringer knyttet til innsatsstyrt 
finansiering for rehabilitering. De tre siste årene er dette meldt inn til Helsedirektoratet 
via Helse Sør-Øst RHF. Utfordringene er spesielt knyttet til avkortning ved høy andel 
kompleks rehabilitering og casemix innen kompleks rehabilitering.  
Helsedirektoratet har nå igangsatt arbeidet med å revidere rehabiliteringsløsningen i ISF.  

 
 


