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Sak 35/17 Oppfølging av mål og strategier 

 
 
 
Forslag til vedtak: 
 
Styret tar fremlagte system for oppfølging av mål og strategier til orientering.  
 
 
 
Bakgrunn, sammendrag og konklusjoner 
 

Styret vedtok helseforetakets strategi frem mot år 2030 i juni 2016. Mål for 2017 og 
fireårsperioden 2017-2020 ble vedtatt i mars 2017. I organisasjonens arbeid med målene gjorde vi 
i år en endring. Vi knyttet målene til Strategi 2030, og ikke som tidligere til Helse Sør-Østs 
innsatsområder. Mal for oppfølging av mål og rapportering til styret er endret i tråd med den nye 
målstrukturen.  
 
Den nye malen er brukt i ledelsens gjennomgang, sak 36/17, og den sakens vedlegg 1 viser 
hvordan foretaket vil følge opp og rapportere på de nye målene. Rutinene for rapportering til 
styret på måloppnåelse er ikke endret, det gjøres tertialvis i forbindelse med ledelsens 
gjennomgang. 
 
Rullerende langtidsplan og årlig plan oppdateres hvert år. Inntil nå har hovedarbeidet vært gjort i 
første kvartal, men dette endres fra og med 2018. Foretaket begynner arbeidet med neste års mål 
og rullerende langtidsplan i fjerde kvartal 2017, for å gi prosessen bedre tid og for at avdelinger og 
enheter skal få bedre forutsetninger for å lage sine planer. Sak om mål og rullerende langtidsplan 
ferdigstilles likevel ikke før i februar, når oppdraget fra Helse Sør-Øst foreligger klart, slik at styret 
kan behandle saken i mars som i tidligere åre.  
 
Årsplaner for enheter og avdelinger utarbeides i første kvartal, basert på det som er klart av 
føringer i rullerende langtidsplan og foretakets årsplan. Oppdragsdokumentet fra Helse Sør-Øst 
kommer mens dette arbeidet pågår, og planene for både foretaket og de enkelte 
avdelinger/enheter justeres i henhold til dette. 
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Rullerende langtidsplan og årsplan behandles som beslutningssaker i februar i FTL og i styret i 
mars. Avdelingers og enheters årsplaner behandles som orienteringssaker i FTL i mars. 
 
 
 
Einar M. Strand 
Adm. dir. 
 
 
 
Vedlegg: 
 
1. Presentasjon med definisjoner av ulike typer mål og strukturering av helseforetakets strategi- og 

planverk. 

 


