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Rehabilitering Vest fortsetter utviklingen 
med å etablere seg som en sterk aktør 
innen rehabilitering. I 2016 registrerte vi 
en økning av henvisninger på 7,5 % til 460 
personer. Vi har også sett en økning i 
antall henvisninger til dagrehabilitering. 
Dette er et resultat av systematisk utad-
rettet informasjonsarbeid og positive 
tilbakemeldinger fra deltakerne. I juni 
måned oppnådde vi målsettingen med 
hele 96,4 % belegg på dagrehabilitering.

Kunnskapsformidling om endring, 
mestring og helsefremming er gjennom-
gående tema i rehabiliteringsforløpene 
hos oss. Derfor vektlegges systematisk 
kompetansebygging og utvikling blant 
våre ansatte. Vi skal være pådrivere i 
faglig utviklingsarbeid og engasjert i ulike 
forskningsprosjekter. Deltakelse i forskning 
og i kompetansenettverk gjør oss i større 
grad i stand til å følge med i utviklingen 
av fagfeltet, samtidig som det stimulerer til 
forbedringsarbeid. 

Det nye helsekvartalet er nå ferdigstilt og 
Rehabilitering Vest har inngått en revidert 
leieavtale med morselskapet Haugesund 
Sanitetsforenings Revmatismesykehus. 
Dette innebærer at vi har en permanent 
lokalisering i 4. etasje. Etter hektiske år 
med midlertidige ordninger, har vi gjennom 
2016 etablert permanente løsninger med 
nytt utstyr og nye treningsfasiliteter. Til-
bakemeldinger fra deltakere og ansatte 
gir oss grunn til å være stolte over resultatet.

Siden februar 2016 har Rehabilitering Vest 
styrket det utadrettede informasjonsarbeidet 
gjennom aktiv bruk av egen webside og 
profil på Facebook. Vi publiserer jevnlig 
artikler om faglige prosjekter, nyheter om 
ansatte og informasjon om våre 
rehabiliteringstilbud for mennesker 
med sykdom i muskel og skjelett. Fritt 
rehabiliteringsvalg innføres i juni 2017, 
noe som i praksis betyr at befolkningen 
selv kan velge rehabiliteringsinstitusjon 
uavhengig av helseregion. Økt bruk av 

web og sosiale medier blir dermed enda 
viktigere for å nå befolkningen generelt, 
fastleger og andre målgrupper som NAV 
og arbeidsgivere.

I regjeringens opptrappingsplan for habilite-
ring og rehabilitering er det føringer for at 
spesialisthelsetjenesten skal legge til rette 
for mer veiledning. Med bakgrunn i dette, 
arbeider Rehabilitering Vest med å etablere 
seg som en kunnskapsformidler innen 
rehabiliteringfeltet til helsepersonell i 
kommunal og private sektor. Målsettingen 
er at vi skal etablere oss som en attraktiv 
aktør som kunnskapsformidler innen 2019. 
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Rehabilitering Vest har avtale med Helse 
Vest RHF om 30 døgnplasser, hvorav 20 % 
er øremerket til pasienter som har behov 
for et høyere omsorgsbehov med assistanse 
og tilrettelegging. I tillegg har vi 10 dag-
rehabiliteringsplasser som er et tilbud til 
befolkningen i nærkommunene som ikke 
er i behov for døgnrehabilitering. 

Våre rehabiliteringsprogram har en varighet 
på to til fire uker. I løpet av de første dagene 
tilbys undersøkelse av lege og fysioterapeut.  
Deltaker utabeider sammen med koordinator 
mål og tiltaksplan for perioden. Basert på 
en totalvurdering av biopsykososial kart-
legging iverksettes individuelle tiltak. 
Rehabiliteringen består i tillegg av aktivitet/
trening, undervisning i tema som blant 
annet endringsprosesser, kost og ernæring, 
smertemestring, fysisk aktivitet, trening 
og bevegelse. Passiv behandling inngår 
ikke i våre rehabiliteringsprogram.

Spesialisert tverrfaglig 
sammensetning:
Den tverrfaglige sammensetningen består 
av fysioterapeuter, leger, sykepleier, sosio-
nom, ergoterapeuter, klinisk ernærings-
fysiolog, hjelpepleiere, helsefagarbeidere 
og helsesekretærer. Flere ansatte har 
spesialisert etter- og/eller videreutdanning. 

Sykepleiere, hjelpepleiere og helsefag-
arbeidere går i to delt turnus med arbeid 
hver tredje helg. Våken nattevakt ivaretas 
i egen turnus med arbeid hver tredje helg.

Døgnrehabilitering 
I 2016 hadde vi 97 % beleggsprosent i 
henhold til avtalen med Helse Vest. 
Dette er en økning på 3 % fra 2015. 

Døgnrehabiliteringen har etablert seg 
som et godt tilbud for store deler av 
Helse Vest regionen, og antall henvis-
ninger til Rehabilitering Vest har i 2016 
økt. Ventetiden for å komme til døgn-
rehabilitering har gjennom 2016 økt 
fra 10 til 30 uker. 

Dagrehabilitering
Behandlingstilbudet egner seg godt 
for de med uspesifikke smertetilstander 
i muskel/skjelett, revmatiske sykdommer 
og skader i muskel og skjelett. Deltakere 
på dagrehabilitering er i hovedsak voksne 
i arbeidsfør alder. 

I 2016 økte belegget med 23 %, som 
resulterte i at vi oppnådde 78 % av 
avtalt kapasitet i hht avtalen. Det har 
vært en jevnt økende søkning til dag-
rehabilitering, og vi har nå langt flere 
søkere enn plasser. Dette medfører at 
vi ved årets utløp har åtte ukers 
ventetid for å komme på 
dagrehabilitering.

Etter noen års drift oppnår vi 
produksjonskravene på en tilfreds-
stillende måte, og det økonomiske 
tilskuddet er dermed i samsvar med 
aktivitetene. 

Et attraktivt tilbud 
med mange søkere  
Felles for deltakere som søker seg til Rehabilitering Vest er at de har hatt 
langvarig smerteproblematikk. Innholdet i rehabiliteringsprogrammene er 
fysisk aktivitet, lære om endringsprosesser og mestring. 
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Henvisninger til Rehabilitering Vest fra vurderings-
enheten og fra spesialisthelsetjenesten. 
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Personer med ønske om rehabilitering ved Rehabilitering Vest
Samlede henvisninger
Henvist fra vurderingsenheten
Henvist fra Spesialhelsetjenesten

Samlet antall deltagere i rehabiliteringsprogrammer siste 4 år. Merk 
at Rehabilitering Vest ved ny avtale i 2015 doblet antallet plasser 
til 40, hvorav 10 dagplasser. Pasienter henvist fra vurderingsenheten 
kan også fremme ønske om rehabiliteringsinstitusjon.
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Å føle seg inkludert, delaktig og i stand til 
å mestre noe, betyr mye i utviklingen av 
deltakerens motivasjon som i sum skaper 
videre positive endringer av deltakerens 
funksjonsnivå. 

Forskning og nasjonale føringer tillegger 
deltakernes egne erfaringer stadig mer 
vekt som mål på effekt. I tillegg vektlegges
vurderinger og resultater på tester utført 
av helsepersonell. Rehabilitering Vest har i 
flere år foretatt systematiske kartlegginger 
av deltakernes selvopplevde funksjonsevne 
og endring i helse (COOP/WONCA). Dette 
gjøres før et opphold hos oss, ved utreise, 
og 3 måneder etter utreise. 

I kartleggingen brukes internasjonale 
anerkjente måleverktøy, der man har 
til hensikt å undersøke konsekvens av 
sykdom og vurdering av endring i total 
helseopplevelse hos den enkelte. 
Målingene inkluderer derfor variabler 
for både biologiske, psykologiske og 
sosiale aspekt.

Undersøkelsen (COOP/WONCA) består av 
6 spørsmål, hvor hvert scores fra 1-5, der 
høyere tall indikerer høy grad av problem. 
Samlede resultater for 2016 foreligger 
først i april 2017. Resultatene for 2015,
illustrert nedenfor, der statistiske 
beregninger bekrefter at samlet hadde 

deltakerne svært merkbar positiv frem-
gang på alle overnevnte livsområder
ved utreise. Dersom man sammenligner 
tallene fra 2015, med tallene fra 2014, 
da Rehabilitering Vest hadde 20 plasser, 
ser man at utvidelsen ikke har hatt 
negativ innflytelse på deltakernes 
opplevde helse, men snarere tendens 
til det motsatte. 
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Rehabilitering med 
resultater

EFFEKT AV PROGRAMMENEDIREKTØREN HAR ORDET

Autonomi og tilhørighet, samt det å benytte seg av og utvikle sin kompetanse, 
er grunnleggende opplevelser en deltaker trenger for at rehabiliterings-
prosessen skal oppfattes som helhetlig og meningsfull for den enkelte.

COOP/WONCA subdomener alle diagnoser (n=367) 2015

Daglig aktivitet

Følelsesmessig problem

Fysisk form

Samlet
helsetilstand

Sosiale aktiviteter

Bedre eller
dårligere helse

3,5
3

2,5
2

1,5
1

0,5
0

1 = god funksjon

5 = dårlig

BLÅ = innkomst

RØD = utreise

FAKTA

KORT OM DELTAGERNES 
ALDER OG KJØNN

Samlet antall deltagere                526

Herav døgndeltagere                   413

Andel kvinner                          80,6%

Andel menn                            19,4%

Andel 40 år eller yngre            32,2%

Herav dagdeltagere                      113

Andel kvinner                          73,5%

Andel menn                            26,5%

Andel 40 år eller yngre               57%

Fra 2016 har Rehabilitering Vest tatt i bruk helt 
nye treningsfasiliteter i byggets underetasje.
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EFFEKT AV PROGRAMMENE KOMPETANSE OG UTVIKLING

Mange av våre deltakere lever med 
kronisk sykdom eller funksjonsnedsettelse 
som medfører vedvarende behov for 
rehabilitering. Nettopp derfor har vi fokus 
på hvordan de kan leve bedre med sine 
plager. Vi mener det er viktig å gi dem 
kunnskap og verktøy som gjør dem i 
stand til å ivareta sin egen helse på en 
best mulig måte.  

Kognitiv tilnærming er viktig i rehabilite-
ringsprosessen og helsefremming. 
Målsettingen i kompetanseplanen er at 
flere ansatte innen 2018 skal ha tilegnet 
seg kompetanse innen kognitiv terapi/
veiledningskompetanse. Dette gir oss 
et bedre fundament til å implementere 
endringsprosesser.  

I 2016 har våre fysioterapeuter gjennom-
ført fordypning i smertens fysiologi, 
psykologi og fysisk aktivitet som 
smertemodulering. For øvrig har vi hatt 
tverrfaglig deltakelse på rehabiliterings-
konferanser.

Deltakelse i nasjonale forskningsprosjekter 
og kompetansenettverk gir oss mulighet 
for kontinuerlig fagligutvikling. I tråd med 
evidensbasert kunnskap gir dette oss 
mulighet til å gjøre endringer og for-
bedringer i rehabiliteringsprogrammet.

I 2016 har vi bidratt i prosjektet “Utvikling 
av Kvalitetsindikatorer” (KE) for rehabilite-
ring av muskel og skjelett, sykdommer og 
plager. Hensikten med dette er å utvikle og 

pilot-teste forslag til et sett med kvalitets-
indikatorer for rehabilitering. Systematisk 
bruk av kvalitetsindikatorer vil kunne gi 
kunnskap om forbedringsmuligheter og 
om tverrfaglig og tverrsektoriell samhand-
ling er i samsvar med behov. Målet er å 
utvikle nasjonale kvalitetsindikatorer for 
helhetlige rehabiliteringsforløp. Prosjektet 
er i regi av Nasjonal kompetansetjeneste 
for revmatologisk rehabilitering (NKRR).

Endringsprosesser og 
kunnskapsbasert praksis i fokus 
Vårt hovedmål for kompetanseutvikling 2016 – 2020 er at vi skal bli ett av de beste rehabiliteringssentrene 
nasjonalt. Både i bruk av kunnskapsbasert praksis, kognitiv terapi/veiledningskompetanse og treningsfysiologi. 
Fokus skal være på folkehelse og kunnskap om helsefremming.

KORT OM DELTAGERNES 
ALDER OG KJØNN

Samlet antall deltagere                526

Herav døgndeltagere                   413

Andel kvinner                          80,6%

Andel menn                            19,4%

Andel 40 år eller yngre            32,2%

Herav dagdeltagere                      113

Andel kvinner                          73,5%

Andel menn                            26,5%

Andel 40 år eller yngre               57%
Rehabilitering Vest driver aktivt rekrutteringsarbeid. Her er enhetsleder Karin Lande 
i samtale på Haugaland Veksts arrangement “Ka skjer ittepå?” 

Klinisk ernæringsfysiolog Ingvild 
Brændø innleder på Åpen Dag i november.
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Rehabilitering Vest har et sterkt fagmiljø. 
Dette gir meget gode forutsetninger for å 
kunne bistå kommunene faglig i deres 
oppbygging av lokale rehabiliterings-
programmer i tråd med opptrappingsplanen 
(Prop. 1 S (2016–2017)). Rehabilitering Vest 
har derfor som mål å utvikle og etablere seg 
som leverandør av kunnskapsformidling 
innen rehabiliteringsfeltet for kommunal 
og privat sektor som et sterkt regionalt 
kompetansesenter. Utvikling av kompetanse- 
tjenesten er prosjektorganisert og det 
planlegges bruk av egen kompetanse i 
tillegg til ressurspersoner innen spesifikke 
fagområder.

Forbedret rehabiliteringsprogram 
og kvalitetsindikatorer ved hjelp 
av digitale verktøy
Rehabilitering Vest har tidligere deltatt i 
BRO-prosjektet som er en forlengelse av 
arbeidet med kjernesett i rehabiliteringen. 
Dette er en studie som undersøker opp-
følgingen pasientene får etter rehabilite-
ringsopphold og hvilke faktorer som kan 
gi langsiktig utbytte. 

Nå bidrar vi videre i BRIDGE-studien som 
har oppstart i august 2017. Prosjektet er 
initiert av Nasjonal kompetansetjeneste for 
revmatologisk rehabilitering ved Diakon-
hjemmet Sykehus og gjennomføres med 
støtte fra Norges Forskningsråd.

BRIDGE-studien skal evaluere koordinering 
og kommunikasjon på tvers av nivåer av 
omsorg. Hensikten er å styrke sam-
handlingen mellom behandlingsnivåene 
slik at pasienten settes i bedre stand til å 
ivareta egen helse og funksjon. I tillegg 
evalueres innhold og kvalitet på rehabilite-
ringsprogrammene, samt at effekter og 
kostnadseffektivitet av nye rehabiliterings-
program for pasienter med revmatiske- 
og muskel/skjelettsykdommer (RMD) skal 
vurderes.

I tillegg vil man bruke et nyutviklet sett 
med kvalitetsindikatorer til å beskrive, 
overvåke og sammenligne kvaliteten i 
rehabilitering på tvers av rehabiliterings-
institusjoner. Resultatene vil gi nyttig 
kunnskap om innhold i rehabilitering, og 
hva som er viktige faktorer for å opprett-
holde effekten av rehabiliteringsopphold 
i spesialisthelsetjenesten. Dette kan ha 
konsekvenser for fremtidig organisering 
av våre rehabiliteringsforløp ved Rehabili-
tering Vest og på tvers av nivåer i helse-
tjenesten for øvrig.  

Et sterkt regionalt 
kompetansesenter

PERSPEKTIVER FREMOVER

Hovedtyngden av rehabiliteringen skal foregå i kommunal sektor, og det skal legges til rette for mer 
veiledning fra spesialisthelsetjenesten.  I forbindelse med statsbudsjett 2017 la regjeringen fram opptrappingsplan 
for habilitering og rehabilitering. Fokuset er økt mestring, bedre helse og en tryggere hverdag.

Kompetanse og kunnskapsformidling innen rehabiliteringsfeltet

Rehabilitering Vest jobber aktivt for å synliggjøre resultater og kompetanse i regionen, 
her ved helsesekretær Tone Øie Kristiansen og ergoterapeut Rannveig Veste.
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Driften i 2016 har vært basert på en ytelses-
avtale med Helse Vest om 30 heldøgns 
plasser og 10 dagplasser vedr. rehabilite-
ringstjenester som inneholder flere krav 
på arbeidsmetoder og innhold av tjenester, 
samarbeid med regional vurderingsenhet i 
Helse Vest, helseforetak og kommuner. 
Avtalen med Helse Vest har en varighet på 
6 år, dvs. frem til 31.12.2020. Forutsetningen 
om fortsatt drift er til stede. Årsregnskapet for 
2016 er satt opp under denne forutsetningen.

Det er etablert rutiner og egne elektroniske 
systemer for rapportering og oppfølging av 
avvik og uønskede hendelser. Det er ikke 
registrert alvorlige ulykker eller uhell i 2016, 
og gjennomsnittlig sykefravær har i 2016 
vært 3,37 % mot 7,79 % i 2015. 

Selskapet har i 2016 hatt 28 fast ansatte 
hvorav 3 er menn og 25 kvinner. Styret har i 
2016 hatt 4 medlemmer hvorav 1 er mann 
og 3 er kvinner.

Selskapet har godt innarbeidede rutiner 
for kildesortering og avfallshåndtering. 
Virksomheten er av en slik karakter at det 
ytre miljø ikke forurenses.

Selskapet har i 2016 oppnådd et drifts-
resultat på kr. 1.582.519 mot kr. 3.266.674 
i 2015. Etter finans er årets overskudd 
kr. 1.631.189. 

Selskapet leier lokaler og administrative 
tjenester mv. av morselskapet HSR AS. 
Økonomien er tilfredsstillende og inntjeningen 

er dekket med månedlige a-konto over-
føringer fra oppdragsgiver Helse Vest. 
Selskapet har ved årsskiftet 2016/17 ingen 
langsiktig gjeld. Både kreditt- og likviditets-
risiko er svært begrenset.

Selskapets egenkapital er på 70,3 % og 
styret er tilfreds med selskapets soliditet.

Resultatdisponering
Årets overskudd på kr. 1.631.189 er i sin 
helhet foreslått overført til annen egenkapital.

Avslutning
Selskapet har etablert en god drift og styret 
benytter denne anledning til å uttrykke en 
hjertelig takk for den innsatsen som har ført 
til det gode resultatet.

PERSPEKTIVER FREMOVER

Styrets beretning 
for 2016
2016 er andre driftsår etter ny kontrakt inngått med Helse Vest.

Bjørn Bugge

Styreleder
Astri Furumo

Styrets nestleder
Reidun R. Vikebø

Styremedlem
Brit Jorunn Nilsen

Styremedlem

Haugesund, 06.04.2017, Styret i Rehabilitering Vest AS

Kari Nådland

Adm. direktør

Styret i Rehabilitering Vest: Enhetsleder Karin A. Lande, styrets nestleder Astri Furumo, ansattvalgt styremedlem Britt Jorunn Nilsen, 
styrets leder Bjørn Bugge, styremedlem Reidun R. Vikebø og administrerende direktør Kari Nådland.
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Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015

Aktivitetsbasert inntekt 27 722 930 26 832 139

Sum driftsinntekter 27 722 930 26 832 139

Pasientbehandlingskostnader 2 909 553 2 874 375

Lønnskostnad 2 14 096 443 12 293 336

Pensjonskostnader 2,9 1 742 067 1 146 248

Avskrivning på driftsmidler 7 296 908 246 925

Annen driftskostnad 6 7 095 440 7 004 582

Sum driftskostnader 26 140 411 23 565 465

Driftsresultat 1 582 519 3 266 674

Finansinntekter og finanskostnader

Annen finansinntekt 48 670 95 073

Resultat av finansposter 48 670 95 073

Årsoverskudd 1 631 189 3 361 747

Overføringer

Avsatt til annen egenkapital 1 631 189 3 361 747

Sum overføringer 1 631 189 3 361 747

Resultatregnskap

Restaurant Utsikten serverer våre deltagere 
sunn og næringsrik mat.

Våre nye treningsfasiliteter i underetasjen gir deltagerne et bredt opptreningstilbud.



Eidendeler Note 2016 2015

Anleggsmidler

Varige driftsmidler

Driftsløsere, inventar o.a. utstyr 7 909 000  985 000

Sum anleggsmidler  909 000 985 000

Omløpsmidler

Fordringer

Kundefordringer 5 149 918 229 033

Andre kortsiktige fordringer 51 800 21 768

Sum fordringer 201 718 250 801

Bankinnskudd, kontanter o.l. 4 11 218 594 8 698 324

Sum omløpsmidler 11 420 312 8 949 126

Sum eiendeler 12 329 312 9 934 126

Egenkapital og gjeld

Egenkapital

Innskutt egenkapital

Aksjekapital 3  100 000  100 000

Sum innskutt egenkapital  100 000  100 000

Opptjent egenkapital

Annen egenkapital 8 567 608 6 936 419

Sum opptjent egenkapital 8 567 608 6 936 419

Sum egenkapital 8 8 667 608 7 036 419

Gjeld

Avsetning for forpliktelser

Pensjonsforpliktelser 9 1 133 051  768 379

Kortsiktig gjeld

Leverandørgjeld 56 212 60 123

Skyldig offentlige avgifter 1 108 241 882 307

Annen kortsiktig gjeld 1 364 200 1 186 898

Sum kortsiktig gjeld 2 528 653 2 129 327

Sum gjeld 3 661 704 2 897 706

Sum egenkapital og gjeld 12 329 312 9 934 126
 

Balanse
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Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og 
god regnskapsskikk for små foretak.

Hovedregel for klassifisering av eiendeler og gjeld
Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som 
anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som omløps-
midler. Fordringer som skal tilbakebetales innen et år er 
klassifisert som omløpsmidler.  Ved klassifisering av kortsiktig 
og lang-siktig gjeld er tilsvarende kriterier lagt til grunn.

Hovedregel for vurdering av eiendeler og gjeld
Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives 
til virkelig verdi når verdifallet forventes ikke å være forbi-
gående. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid 
avskrives planmessig.

Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og 
virkelig verdi

Pensjoner
Regnskapsføring av pensjonskostnader skjer i samsvar med 
Norsk Regnskapsstandard, NRS 6 Pensjonskostnader. 
Selskapets pensjonsforpliktelse beregnes som den diskonterte
verdi av de fremtidige pensjonsytelser som anses påløpt på 
balansedagen.

Inntekter
Inntekt regnskapsføres når den er opptjent, altså når krav på 
vederlag oppstår. Dette skjer når tjenesten ytes, i takt med at 
arbeidet utføres. Inntektene regnskapsføres med verdien av 
vederlaget på transaksjonstidspunktet

Kostnader
Kostnader regnskapsføres som hovedregel i samme periode 
som tilhørende inntekt. I de tilfeller det ikke er en klar 
sammenheng mellom utgifter og inntekter fastsettes 
fordelingen etter skjønnsmessige kriterier. Øvrige unntak 
fra sammenstillingsprinsippet er angitt der det er aktuelt.

Skatter
Selskapet er skattefritt iht Skattelovens § 2 - 32

Pensjoner
Regskapsføring av pensjonskostnader er endret fra 2016. 
Sammenligningstall 2015 er endret.Regnskapsføring av 
pensjonskostnader skjer fra 2016 i samsvar med Norsk 
Regnskapsstandard, NRS 6 Pensjonskostnader. Selskapets 
pensjonsforpliktelse beregnes som den diskonterte verdi 
av de fremtidige pensjonsytelser som anses påløpt på 
balansedagen.

Daglig leder i selskapet har ikke hatt lønn fra selskapet.

Styret har fått utbetalt honorar kr. 62 500,-.

Revisor:
Kostnadsført honorar for revisjon utgjør 

kr. 66 000,- eks mva.

Kostnadsført honorar for andre tjenester inkl konsolidering 

utgjør kr 18 000,- eks mva.

Selskapet er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov 

om obligatorisk tjenestepensjon. Selskapet har pensjons-

ordning som oppfyller kravene etter denne loven.

Note 1 Regnskapsprinsipper

Note 2 Ansatte, godtgjørelser

2016 2015
Lønn 12 645 602 10 988 632
Refusjon sykepenger ol. -645 040 -654 428
Innleid personell 60 825 236 092
Styrehonorar 62 500 70 000
Pensjonskostnader ol. 1 377 395 1 146 248
Pensjonsforpliktelse (endr) 364 672
Arbeidsgiveravgift 1 818 472 1 618 837
Andre personalkostnader 102 647 34 203

15 787 073 13 439 584

Gjennomsnitt antall årsverk 26 25

Noter til regnskapet 2016
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Note 3 Antall aksjer, aksjeeiere mv.

Ordinære aksjer Antall: Pålydende:
1 000 100,-

Eiersammensetning Antall: Pålydende:
Haugesund Sanitetsforenings Revmatismesykehus AS 1 000 100%

Alle aksjer har lik stemmerett.

Selskapets aksjekapital består av følgende aksjeklasser:   

Note 4 Bundne midler

Ansattes skattetrekksmidler oppbevares på egen bankkonto i samsvar med skattebetalingslovens bestemmelser
kr.  527 746,-.  

Note 5 Fordringer

Kundefordringer og andre fordringer er i balansen oppført til pålydende.   
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Note 8 Egenkapital

Egenkapital 1.1 7 804 798
Korrigert egenkapital 1.1 -768 379

(implementert pensjonsforpliktelse)
Årets resultat 1 682 626
Egenkapital 31.12 8 719 045

Note 6 Transaksjoner med konsernselskap

Selskapet har husleieavtale med morselskapet kr 4 250 000
Selskapet har kjøpt administrative tjenester av morselskapet kr 1 500 000
Selskapet har betalt andel av driftskostnader kr    730 000
Selskapet har hatt matleveranser fra morselskapet kr 2 553 000
Sum   kr 9 033 000

Transaksjonene er til markedsverdi  

Note 7 Anleggsmidler som avskrives

Restaurant Utsikten er et populært møtested for våre deltakere og andre besøkende.

Driftsløsøre
Anskaffelseskost pr 1.1. 1 357 750
Tilgang i regnskapsåret   220 908
Avgang i regnskapsåret
Anskaffelseskost 31.12   1 578 658
Akkumulerte avskrivinger   669 658
Balanseført verdi pr 31. desember  909 000

Årets avskrivinger   296 908
Avskrivningssats lineære avskrivninger   20 %
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Note 9 Pensjonsmidler, forutsetninger i aktuarberegningen

Foretakets kollektive pensjonsordning i Kommunal Landspensjonskasse omfatter de tariffestede ytelser som gjelder for 
blant annet helseforetak. Ytelsene er alders- uføre-ektefelle og barnepensjon. Pensjonsytelsene samordnes med 
folketrygdens ytelser.

2015 2016 Endringer
Beregnet nto pensjonsforpliktelse utgjør kr 768 379 kr 1 133 051 kr 364 672

Pensjonsforpliktelse 2015 2016
Brutto påløpt pensjonsforpliktelse 3 611 924 4 674 916
Pensjonsmidler 2 938 498 3 594 994
Nettoforpliktelse før arb g avgift 673 426 1 079 922
Arbeidsgiveravgift 94 953 152 269
Netto forpliktelse inkl. aga 768 379 1 232 191
Ikke resultatført aktuarielt gevinst (tap) 0 -86 888
Ikke resultatført aktuarielt gevinst (tap) eks aga 0 -12 252
Ikke resultatført planendringer 0
Balanseført nto forpliktelse / midler etter aga 768 379 1 133 051

Følgende forutsetninger er lagt til grunn: 2015 2016
Diskonteringsrente 2,70% 2,10%
Årlig lønnsvekst 2,50% 2,25%
Årlig vekst i folketrygdens grunnbeløp 2,25% 2,00%
Pensjonsregulering 1,48% 1,25%
Årlig avkastning 3,30% 3,00%
Aga sats 14,10% 14,10%
Amortiseringstid 15 15
Korridorstørrelse 10,00% 10,00%

Medlemsstatus 2015 2016
Antall aktive 29 35
Antall oppsatte 14 15
Antall pensjoner 0 0
Gj sn pensjonsgrunnlag, aktive 358 453 334 197
Gj sn alder, aktive 36,54 36,50
Gj sn tjenestetid, aktive 2,05 2,68
Forventet gjenstående tjenestetid, aktive 14,53 12,65
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Rehabilitering Vest AS

   

Besøksadresse: Karmsundgaten 134   

Postadresse: Postboks 2175, 5504 Haugesund 

Telefon: 52 80 50 00   Telefaks: 52 80 50 09   

Organisasjonsnummer: 995 705 753 MVA   

www.rehabiliteringvest.no

Prosjektledelse: Helge Ytterøy L’orange og Karin A. Lande – Design/produksjon: Poppcorn.no – Foto: Geir Øyvind Gismervik, Grethe Nygård, Helge Ytterøy L’orange – Trykk: HBO AS


