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Styrets Årsberetning for 2015 
 

 
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/brukernes rehabiliteringsopphold. Styret vedtok den 
20.11.2015 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.-31.12.2015 Stiftelsen har anskaffet 
midler på kr. 12.741.831 i 2015. TV aksjonen i samarbeid med TV2 medførte innsamlede midler på  kr. 
11.128.730. Totale forbrukte midler I 2015 ble kr 10.079.360, herunder er kostnader til formålet for 2015 på 
kr. 4.977.781. Lønnskostnader for 2015 utgjorde kr. 792.277 inkl sosiale avgifter Det er avsatt kr. 71.803 til 
utbetaling av feriepenger.  Regnskaps- og revisjonshonorar utgjorde kr 173.501 inkl mva. Dette er en økning 
sammenlignet med 2014 som skyldes økt aktivitet som følge av tv aksjonen, krav fra innsamlingskontrollen 
til aktivitetsregnskap og mottatte offentlige midler med attestasjonskrav. Administrasjonskostnader utgjør 
kr.515.062. Stiftelsen finansierer sin virksomhet gjennom offentlige tilskudd, innsamlede midler og 
sponsorinntekter. Styret mottar ingen godtgjørelse. 
 
Aktivitetsresultatet for 2015 er positivt med kr. 2.662.470 , som foreslås overført til stiftelsens 
formålskapital på følgende vis: 
 
Overført til formålskapital med eksterne restriksjoner 500.000 
Overført til annen formålskapital            2.162.470 
Sum tillegg formålskapital            2.662.470 
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3. Aktivitet I 2015 
Mye av arbeidet til administrasjonen i stiftelsen har gått med til TV aksjonen i 2015, både i forkant og i 
etterkant av 22.august. Stiftelsen har ellers hatt stor aktivitet innen for våre kjerneområder; barn, idrett og 
mestring, pasientvelferd og forsking/innovasjon. 
 
Vårt gruppeopphold Camp Spinal Vinter på Hafjell gikk av stabelen første uken i mars, etterfulgt av  
oppholdet på Beitostølen for hjerneskadde. Telemedisinprosjektet: Rett hjem har også blitt en suksess og har   
fått meget god omtale i media, og hos helsemyndighetene. 
  

I tillegg til dette har vi støttet ulike kulturarrangementer, blant annet utekonserter, Sunnaas-leker, kino- og 
teaterturer. Kampanjen  #hjelmsveis høstet masse oppmerksomhet i Sosiale medier. Vi opplevde kampanjen 
som meget verdifull gjennom å sette fokus på hjelmbruk og konsekvensene av å ikke bruke hjelm. Prosjektet 
ble fullfinansiert av Sunnaasstiftelsen. 
 
I juni gikk Camp Spinal av stabelen. 80 rullestolbrukere bodde på Olympiatoppen i én uke med 4-6 
treningsøkter per dag. Tilbudet var landsdekkende og vi hadde over 35 personer på venteliste for å delta. I år 
hadde vi en egen ungdomsleir med deltakere fra alle de nordiske landene samt Storbritannia. 
Helsedirektoratet bevilget også videre finansiering av dette tilbudet for 2016. 
 
Årets store høydepunkt var allikevel tv aksjonen som ble tildelt Sunnaasstiftelsen av TV2 den 22. August. 
Sunnaasstiftelsen løftet seg betydelig både omdømmemessig og økonomisk som resultat av dette.  Vi hadde 
landsdekkende oppslag i nesten alle store lokal aviser samt i riksdekkende media i forkant av aksjonen.  Vi 
fikk satt rehabilitering på dagsorden i beste sendetid denne fantastiske sommerkvelden. Som følge av Tv 
aksjonen fikk vi også noen flere faste samarbeidspartnere. 
 
I november hadde vi åpning av ny barneavdeling og utearealer på Sunnaas sykehus. Stiftelsen er veldig stolte 
av å kunne bidra med å utstyre denne barneavdelingen med avansert teknologi, men også uteområde 
spesialtilpasset våre små brukere. Virtuelt laboratorium er nå også utstyrt med spennende nytt utstyr. Dette er 
et laboratorium som skal brukes både til forskning på bruk av virtuell rehabilitering samt at den brukes i 
behandlingen av våre inneliggende pasienter. Stiftelsen er stolt bidragsyter og har stor tro på nye innovative 
løsninger i rehabiliteringsfeltet fremover. Her er Sunnaas sykehus med sin innovasjonsavdeling en av de 
beste i klassen. Vi skal være med å bidra videre. 
 
Det er også gledelig å meddele at Stiftelsen i siste styremøte innvilget å gå til innkjøp av en oppdatert versjon 
av Exobionics skjelettet. Dette er et prosjekt som høster mye oppmerksomhet og lovord. I tillegg har vi også 
innvilget å delfinansiere et innovasjonsstudie på stamcelleforskning. Dette prosjektet er et samarbeid mellom 
Sunnaas sykehus og Rikshospitalet. Vi er spent på utviklingen av denne forskningen.  

 
 
4. Fortsatt drift 
Forutsetningen om fortsatt drift er til stede, og årsregnskapet for 2015 er gjort opp under denne forutsetning. 
 
 
5. Arbeidsmiljø 
Daglig leder Marianne Holth Dybwad har vært ansatt i 100 % stilling, men er inneforstått med at 
stillingsprosenten kan reduseres dersom det oppstår en betydelig svikt i inntekter. Styret anser 
arbeidsmiljøet som tilfredsstillende. 
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6. Ytre miljø 
Stiftelsen forurenser ikke det ytre miljø. 
 
 
7. Likestilling 
Stiftelsen praktiserer likestilling. Av styrets 5 medlemmer er 3 menn og 2 kvinner. 
 

 

 

 

 
Jan-Erik Næss   Anne Kathrine Sørvig  Ole Trillhus 
Styrets leder   Nestleder   Styremedlem 
  

        

Birgit Lovise Røkkum Skarstein  Hallvard Flatland  Stian Arnesen 
Styremedlem    Styremedlem   Styremedlem 

 
 
 
 
Marianne Holth Dybwad 
Daglig leder 
 
 
 


