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Sak 12/16 Mål 2016 og langtidsplan 2016 - 2019 
 
Forslag til vedtak 
Styret vedtar mål 2016 og langtidsplan 2016 – 2019 for Sunnaas sykehus HF  
 
 
 
 
Sammendrag og konklusjoner 
Sunnaas sykehus HF har utarbeidet mål for 2016 og oppdatert langtidsplan for perioden 2016-2019.  

 

Mål 2016 og langtidsplan 2016 – 2019 er beskrevet innenfor følgende innsatsområder:  

1. Pasientbehandling, kvalitet og pasientsikkerhet  

2. Forskning, innovasjon og internasjonal aktivitet  

3. Kunnskapsbasert praksis og brukertilgjengelighet  

4. Mobilisering av leder og medarbeider – utdanning, kompetanse og fleksibilitet  

5. Organisering og utvikling av fellestjenester  

6. Bærekraftig utvikling gjennom god økonomistyring  

 

I tillegg er fem overordnede mål fra Helse Sør-Øst RHF ivaretatt spesielt:  

• Ventetider er redusert og pasienten opplever ikke fristbrudd  

• Sykehusinfeksjoner er redusert til under 3 prosent  

• Pasienten får timeavtale sammen med bekreftelse på mottatt henvisning  

• Alle medarbeidere skal involveres i oppfølging av medarbeiderundersøkelsen med etablering av 

forbedringstiltak for egen enhet  

• Det er skapt økonomisk handlingsrom som sikrer nødvendige investeringer  

 

Styret holdes fortløpende orientert gjennom tertialvise rapporteringer av måloppnåelse i ledelsens 

gjennomgang (LGG). 

 

Bakgrunn for saken 

Ifølge retningslinjer for det strategiske arbeidet ved Sunnaas sykehus HF skal det foreligge en årlig 

revidering av mål og handlingsplaner for foretaket. Strategisk plan og langtidsplaner skal rulleres hvert 
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fjerde år. I årene mellom en slik rullering gjør sykehuset justeringer som har som hensikt å fange opp nye 

satsninger og styringssignaler fra eier.  

Til grunn for foretakets langtidsplan ligger Helse Sør-Øst RHFs plan for strategisk utvikling 2013-2020, 

inkludert områdestrategier og strategisk plan for Sunnaas sykehus HF 2012-2020. Sunnaas sykehus HF’s mål 

for 2016 bygger på foretakets langtidsplan for perioden 2016-2019, samt oppdragsdokument fra Helse Sør-

Øst RHF for 2016. 

 

Arbeidet med langtidsplan 2016-2019 er gjennomført i tråd med retningslinjer som sikrer god involvering i 

det strategiske arbeidet. I tillegg til å diskutere innholdet i dokumentene i egne enheter, har 

foretaksledelsen nedsatt en redaksjonskomité med ansvar for å følge opp retningslinjene.  

 

Mål 2016 og langtidsplan 2016-2019 var 28.-29. januar tema på et to-dagers arbeidsseminar for utvidet 

ledergruppe. Det ble gjennomført en høring blant tillitsvalgte, vernetjeneste og brukerutvalg, samt i alle 

sykehusets avdelinger.  Saken ble endelig behandlet i foretaksledelsen 8. mars, og vedlagte mål 2016 og 

langtidsplan 2016-2019 ble vedtatt.  

 

Redaksjonskomiteen har bestått av følgende medlemmer:  

• Marianne Jørstad, HR-direktør 

• Kirsten Sæther, samhandlingssjef  

• Vegard Strøm, forsker 

• Jon Ivar Sørland, fung. klinikksjef  

• Sveinung Tornås, innovasjonssjef 

• Heidi Kjærnes Gaupseth 

adm. koordinator klinikk 

• Anne Birgitte Flaaten, tillitsvalgt 

• Margaretha Parmann, hovedverneombud 

• Anne Daae Sæle (leder)  

fung. kommunikasjonsdirektør 

 

 

 
 
 
Kathi Sørvig 
Fungerende administrerende direktør 
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