Oslo 31. mai 2017

Styrets Årsberetning for 2016
1. Virksomhetens art og lokalisering
Sunnaasstiftelsen ble etablert i 2006 av en gruppe privatpersoner og bedrifter. Formålet
med stiftelsen er å sikre det beste faglige nivå på behandlingstilbudet til pasientene ved Sunnaas
sykehus HF, dette gjelder både under og etter pasientenes rehabiliteringsopphold. Styret vedtok i
2015 å utvide stiftelsens formål til både å gjelde Sunnaas Sykehus HF, og tilsvarende
spesialavdelinger for rehabilitering nasjonalt og internasjonalt. Stiftelsen er for øvrig
samlokalisert med Sunnaas Sykehus HF. Det er tett dialog med Sunnaas sykehus administrative
og medisinske ledelse som også er representert i stiftelsens styre.
Vedtektene ble endret 20.11.2015. I nye vedtekter fremkommer det tydeligere at Stiftelsen nå er
landsdekkende.
2. Utvikling i resultat og stilling
Stiftelsen ble etablert 1.2.2006 og årsregnskapet omfatter perioden 1.1.-31.12.2016. Stiftelsen
har anskaffet midler på kr. 6.799.186 i 2016. Totale forbrukte midler i 2016 er kr 4.658.325,
herunder er kostnader til formålet for 2016 på kr. 3.684.998.
Lønnskostnader for 2016 utgjorde kr. 1.174.478 inkl. sosiale avgifter Det er avsatt kr. 104.446 til
utbetaling av feriepenger. Regnskaps- og revisjonshonorar utgjorde kr 240.949 inkl mva. Dette er
en økning sammenlignet med 2015 som skyldes økt aktivitet som følge av tv aksjonen, krav fra
innsamlingskontrollen til aktivitetsregnskap og mottatte offentlige midler med attestasjonskrav.
Administrasjonskostnader utgjør kr.600.037. Stiftelsen finansierer sin virksomhet gjennom
offentlige tilskudd, innsamlede midler og sponsorinntekter. Styret mottar ingen godtgjørelse.
Aktivitetsresultatet for 2016 er positivt med kr. 2.140.861 , som foreslås overført til stiftelsens
formålskapital på følgende vis:
Overført til formålskapital med eksterne restriksjoner
Overført til annen formålskapital
Sum tillegg formålskapital

-149.702
2.290.563
2.140.861

3. Aktivitet i 2016
TV-aksjonen i 2015 har gitt ringvirkninger også for aktivitetene i 2016, og har hatt stor betydning
for omfanget av prosjekter og aktiviteter i 2016. I kjølvannet av tv-aksjonen fikk vi mange faste
donasjoner, som har gjort det mulig å i større grad planlegge aktiviteter og på den måten få mest
mulig ut av hver krone. I 2016 har vi bidratt til at mange nyskadde har fått gode, aktive
opplevelser og vi har realisert spennende og viktige forskningsprosjekter. Stiftelsen har i 2016

hatt stor aktivitet innenfor de fire kjerneområdene (1) Rehabilitering for barn og ungdom, (2)
Idrett, motivasjon og mestring, (3) Pasientvelferd og (4) Forsking/innovasjon.
Forskning og innovasjon
Vi har blant annet bevilget midler til innkjøp av ny Ekso-robot på Sunnaas Sykehus, og til innkjøp
av gangtreningsutstyr på Haukeland Sykehus. Rikshospitalet som i samarbeid med Sunnaas
Sykehus driver med Stamcelleforskning har også fått tildelt midler. Det er også bevilget
forskningsmidler til Drop-fot stimulator og prosjektet «IP APP» ved Sunnaas Sykehus.
Idrett motivasjon og mestring - Camp Spinal og Brain Camp
Sunnaasstiftelsen gjennomførte også i år Camp Spinal Vinter (mars) og Camp Spinal Sommer
(juni). 80 rullestolbrukere bodde på Olympiatoppen i én uke med 4-6 treningsøkter per dag.
Tilbudet var landsdekkende, og vi hadde over 15 personer på venteliste for å delta. Vi hadde også
i år en egen ungdomsleir med deltakere fra alle de nordiske landene samt Spania, Libanon og de
baltiske landene. Camp Spinal konseptet er helt unikt i norsk rehabiliteringssammenheng hvor
samhandling mellom rollemodeller (brukerne), et sterkt fagmiljø, brukerorganisasjoner, idretten
og politisk sektor samarbeider med utgangspunkt i brukernes behov. Konseptet Camp Spinal står
sterkt også internasjonalt, og filosofien gir deltakerne en verdifull og enestående kompetanse,
som gjør at de mye raskere kommer tilbake til en aktiv hverdag. Det internasjonale
rehabiliteringsmiljøet ønsker nå å bruke Camp Spinal konseptet som modell i sine land. Dette
tilbudet er sikret også for 2017, ved hjelp av tilskudd fra Helsedirektoratet.
Et annet satsningsområde er Brain Camp. På bakgrunn av erfaringene våre med Camp Spinal,
etablerte vi i 2016 et nytt konsept for hjerneskadde; Brain Camp. Det ble avholdt to
gruppeopphold for hjerneskadde i 2016, ett på Beitostølen i vinterhalvåret, samt ett
gruppeopphold for personer med Locked in syndrome (LIS), på høsten. Dette er ett spennende
pilotprosjekt som vi fortsetter å jobbe med i 2017.
Pasientvelferd
Innenfor området pasientvelferd har Sunnaasstiftelsen støttet ulike kultur- og
pasientvelferdsrettede-tiltak som blant annet utekonsert, Sunnaas-leker og «stillerom» for
pasienter ved Sunnaas sykehus HF. «Smaksskolen» ble etablert i 2017 og høster lovord for å tenke
alternativt på ulike tilnærminger til ernæring for målgruppene. Det ble også bevilget penger til en
pasientrettet info film om Sunnas sykehus.
Barn og unge
Ved siden av egen ungdomsleir under Camp Spinal sommer, har vi også i 2016 støttet
barneavdeling ved Sunnaas Sykehus, både med innkjøp av Smartboards og fulgt opp at
uteområdet spesialtilpasset de små brukerne våre fungerer optimalt.
4. Fortsatt drift
Forutsetningen om fortsatt drift er til stede, og årsregnskapet for 2016 er gjort opp under denne
forutsetning.

5. Arbeidsmiljø
Daglig leder Marianne Holth Dybwad har vært ansatt i 100 % stilling. Stiftelsen har på bakgrunn
av den økte prosjekt aktiviteten i 2016 hatt en prosjektkoordinator ansatt i 50 % stilling. Styret
anser arbeidsmiljøet som tilfredsstillende.

6. Ytre miljø
Stiftelsen forurenser ikke det ytre miljø.

7. Likestilling
Stiftelsen praktiserer likestilling. Av styrets 5 medlemmer er 3 menn og 2 kvinner.
Administrasjonen består av 2 kvinner.

