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Mål og tiltak 

Strategisk mål 
Operativt mål 

Delmål 
Tiltak, 

aktivitet 

For å identifisere et mål, spør vi: HVA vil vi oppnå? 
For å identifisere et tiltak eller en aktivitet: HVORDAN vil vi oppnå målet? 



 

 

• Overordnet, langsiktig mål om virksomhetens fremtidige tilstand og funksjon. I 
Sunnaasuniverset har strategiske mål et tidsperspektiv på tre til femten år. 

 

– I formuleringen av mål er det viktig å skille dem fra tidløse beskrivelser av 
virksomheten, strategiske mål vil typisk innebære at virksomheten skal drives på 
en annen måte eller med en annen prioritering mellom virksomhetsområdene enn 
slik det gjøres i dag.  

 

Strategisk mål 



• Et operativt mål har en kortere tidshorisont, typisk ett år til tre år. Det kan 
gjelde hele virksomheten eller en del av den, og det bør ha en klar og synlig 
forbindelse til virksomhetens strategiske mål. Ved å oppnå operative mål 
styrkes virksomhetens mulighet til å nå den fremtidige tilstanden som det 
strategiske målet definerer. 

 

• Operative mål bør formuleres etter SMART-prinsippet, dvs at de bør være: 

 

 

Operativt mål 



 

 

• Typisk vil oppnåelsen av et operativt mål være resultat av at andre mål av 
mindre omfang, lavere kompleksitet og kortere tidshorisont er nådd.  Hvis 
grunnmuren er målet, er forskalingen et viktig delmål (og det er fryktelig dumt 
å bestille ferdigblandet sement før forskalingen står klar). 

 

• Eksempelvis kan en endret arbeidsprosess være et delmål. Som mål i seg selv 
er det ikke viktig, men som ledd i en større endring som skal sikre et bedre 
behandlingsresultat har det så stor betydning at vi velger å kalle det et delmål 
eller en milepæl og legge det inn i en handlingsplan. 

Delmål, milepæl 



 

• Du gjennomfører tiltak og aktiviteter for å oppnå målene. Samlet utgjør de en 
handlingsplan, der aktivitetene og tiltakene konkret beskrives, der det gis 
frister for når de skal være gjennomført og der ansvar for gjennomføringen 
tilordnes. 

 

• La oss forfølge eksempelet med en endret arbeidsprosess som et delmål. 
Tiltak eller aktivitet kan da være å endre en vaktordning, gjennomføre dialog 
med fagforeninger, ansette personer med annen kompetanse og ta i bruk nytt 
utstyr for å oppnå at arbeidsprosessen forbedres. 

 

Tiltak, aktiviteter 



Typer av egeninitierte mål, strategier og planer 

Tidsperspektiv ett år Tidsperspektiv 4 år 

Operative mål,  
delmål, tiltak 

Strategiske og 
operative mål 

Strategiske mål 

Strategiske 
føringer 

Tiltak, aktiviteter og operative 
mål  som sikrer oppnåelse av 
strategiske mål 

Tiltak, aktiviteter og operative 
mål  som sikrer oppnåelse av 
strategiske mål 

Tidsperspektiv 15 år 

Langtidsplan 
2017-2020 

Strategi 
2030 

Strategiske 
føringer Årlig plan 

Tidsperspektiv ett år 

Operative mål, 
delmål, tiltak 

Årlig handlingsplan per 
avdeling/enhet, eks.: 
• Klinikk 
• Forskning 
• Samhandling/Internasjonal 

virksomhet 
• Innovasjon og e-helse 
• Kvalitet og pasientsikkerhet 
• Eiendom og intern service 
• Kommunikasjon 
• Økonomi og analyse  
• HR 
• Sekretariat 



Strategisk mål 2030:   

• er et høyspesialisert nasjonalt rehabiliteringssykehus, og et kunnskapsbasert 
konsept for rehabilitering som andre aktører i hele behandlingskjeden kan delta i og 
arbeide etter 

 

 

 

 

 

Eksempel, fra strategiske mål til tiltak 

Operativt mål 2016-2019: 
• Sykehusets utnytter teknologiske muligheter og tilbyr innovative 

pasientfasiliteter.   

Tiltak 2017 (eksempel):  
• Engasjerende oppdateringer om fremdrift i planleggingsprosessen på allmøter 
• Forankring av sparetiltak hos ansatte gjennom tillitsvalgte og hyppig, forståelig 

informasjon 
• Markeringer når milepæler passeres 

 

Operativt mål 2017 (eksempel):  
• Ansatte skal kjenne til, forstå og i størst mulig grad slutte opp om hensikten med 

Byggetrinn 3 og de økonomiske/organisatoriske disposisjonene sykehuset må 

gjøre for å oppnå målet om egenkapital. 



• Langtidsplan og årsplan struktureres og henter sine mål fra Strategi 2030, men 
vil i tillegg ha operative mål med kortere tidshorisont. Disse henger sammen 
med strategiske mål ved å være nødvendige skritt på veien. 

 

• Strategi 2030 blir slik rammesettende og gir strategiske føringer bestemmende 
for hvilke mål og prioriteringer som gjøres i langtidsplan og årsplan. Tiltak og 
aktiviteter beskrevet og prioritert i disse planene begrunnes i at de bidrar til 
oppnåelse av operative og strategiske mål. 

 

• Årlig handlingsplan for de enkelte enheter og avdelinger relaterer seg på 
samme måte til strategiske føringer med utgangspunkt i Strategi 2030. 
Planene settes opp etter en mal som sikrer en gjennomgående sammenheng.  

 

 

 

 

Strategiske føringer og planenes innbyrdes orden 



• Overordnet strategi, i inneværende periode Strategi 2030, utarbeides hvert fjerde 
år. 

 

• Rullerende langtidsplan og årlig plan oppdateres hvert år. Inntil nå har 
hovedarbeidet vært gjort i første kvartal. Slik vil det bli for planene gjeldende fra 
2017 også. For planen gjeldende i 2018 (med gyldighet fra 1. mars) vil arbeidet 
gjøres i fjerde kvartal i 2017, og fremover vil innholdet i disse planene utarbeides i 
fjerde kvartal året før de begynner å gjelde. Dette for at de skal gi riktige føringer 
og innholdsmessig grunnlag for avdelingers og enheters planer. 
 

• Årsplaner for enheter og avdelinger utarbeides i første kvartal, basert på føringer i 
rullerende langtidsplan og foretakets årsplan samt mal. 

 

• Rullerende langtidsplan og årsplan behandles som beslutningssaker i februar i FTL 
og i styret i mars. Avdelingers og enheters handlingsplaner behandles som 
orienteringssaker i FTL i mars. 

 

 

Rekkefølge for innholdsproduksjon og vedtak 


