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Forslag til vedtak: 
 
Styret vedtar mål 2017 og langtidsplan 2017-2020 Sunnaas sykehus HF. 
 
 
Bakgrunn for saken 
I Oppdrags- og bestillerdokumentet fra Helse Sør-Øst RHF gis foretaksgruppen i 2017 disse 
overordnede målene: 
 
• Ventetiden er redusert og pasienten opplever ikke fristbrudd.  
• Sykehusinfeksjoner er redusert til under tre 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.  
 
I tidligere år har Sunnaas sykehus HF utarbeidet egne mål for det kommende året og langtidsmål 
og strukturert disse etter seks innsatsområder som vedtatt Helse Sør-Øst RHF.  
 
I 2016 utarbeidet sykehuset sin strategi frem mot år 2030. Ledelsen besluttet i februar 2017 at 
egendefinerte mål på ett års- og på fire års sikt skal knyttes til målene angitt i denne strategien.  
Som følge av dette er strukturen i måldokumentet som fremlegges for styret endret sammenlignet 
med foregående år. Til hvert av de fem målene definert i Strategi2030 er det definert et sett av 
mål for perioden 2017-2020 og for året 2017.  
 
Målene for 2017 og perioden 2017-2020 adresserer ikke direkte pågående regionale prosesser 
knyttet til utviklingsplaner for rehabilitering og endringer i inntekts- og finansieringssystemet. 
Målene skal likevel ikke sees løsrevet fra disse prosessene og hvordan sykehuset ønsker å bidra i 
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dem, med grunnlag i ambisjonene formulert i Strategi2030. Utvikling og utfall av prosessene kan gi 
grunnlag for endringer i målformuleringene ved kommende rulleringer av måldokumentene. 
 
Organisering og prosess 
 
I desember 2016 nedsatte Sunnaas sykehus HF en redaksjonsgruppe for målarbeidet med disse 
medlemmene: 
 
• Kim Hannisdal, kommunikasjonsdirektør  

• Kathi Sørvig, klinikksjef 

• Marianne Jørstad, HR-direktør  

• Vegard Strøm, forskningssjef  

• Jon Ivar Sørland, enhetsleder Regional koordinerende enhet  

• Margaretha Parmann, hovedverneombud 

• Linn Næsland, foretakstillitsvalgt for sykepleierne 

• Pernille Villekjær, brukerutvalget 

• Liv Heyerdahl, enhetsleder sekretariat 

 
Redaksjonsgruppen hadde sitt første møte 9. januar 2017 og har i alt møttes fem ganger. 
Målarbeidet var hovedtema på en utvidet ledersamling i januar, der også fagsjefer, 
foretakstillitsvalgte og brukerutvalget var representert. Etter denne ledersamlingen hadde 
avdelinger/enheter og enkeltansatte mulighet til å gi innspill.  
 
Forslag til mål ble behandlet i sykehusets ledelse 7. mars 2017, og besluttet å sende det 
presenterte forslaget på en ny runde med innspill fra avdelinger og enheter. Disse ble behandlet i 
redaksjonskomiteen og presentert i utvidet ledersamling 15. mars 2017. Redaksjonsgruppen 
møttes siste gang 13. mars og ledelsen vedtok gruppens forslag med mindre justeringer 21. mars 
2017. 
 
Styret uttrykte i møtet 15. februar 2017 et ønske om færre mål enn i 2016, og det er tatt hensyn 
til.  
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