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Sak 15/19 Strategiske mål 2035 og langtidsmål 2019-2022 
 
 
Forslag til vedtak 
Styret vedtar reviderte strategiske mål 2035 og langtidsmål 2019-2022.  
 
Sammendrag og konklusjoner 
I måldokumentet presenterer Sunnaas sykehus HF sin virksomhetsidé og strategiske mål for 2035, 
langtidsmål for perioden 2019-2022 og styringsmål 2019 fra Helse Sør-Øst RHF. 
 
De tre strategiske målene for 2035 er et resultat av harmonisering av Strategi 2030 og 
Utviklingsplan 2035. Sunnaas sykehus HF går fra fem strategiske mål til følgende tre reviderte mål: 

• HØYSPESIALISERT REHABILITERING 
Sunnaas sykehus tilbyr effektive, høyspesialiserte rehabiliteringstjenester slik at pasient og 
pårørende er mest mulig deltakende i samfunnet.  

• KOMPETANSEFORMIDLING 
Sunnaas sykehus styrker rehabiliteringskompetansen i samfunnet, i samspill med andre 
aktører.  

• FREMTREDENDE FORSKNING OG INNOVASJON  
Sunnaas sykehus er en fremtredende nasjonal og internasjonal aktør for 
rehabiliteringsforskning og innovasjon. 

Fra og med mars 2019 går Sunnaas sykehus bort fra årsmål.  Derimot er det utarbeidet en mal for 
handlingsplan hvor alle avdelinger/enheter legger inn tiltak for 2019. Tiltakene er knyttet til 
strategiske mål, langtidsmål og uttrykte mål i oppdrag og bestilling fra Helse Sør-Øst RHF. 
Handlingsplanen følges opp tertialvis av foretaket, gjennom ledelsens gjennomgåelse (LGG) og 
virksomhetsstatus.  
 
Verktøyet for handlingsplanen er en excel-fil med strukturert oppsett som muliggjør konsolidering 
av tiltak på tvers av avdelinger/enheter. 
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Bakgrunn for saken 
Foretaksledelsen (FTL) oppnevnte en redaksjonsgruppe for målarbeidet i oktober 2018 med 
følgende mandat:  

• Revidere strategiske mål 2030  
• Anbefale hvordan mål- og planarbeidet i foretaket organiseres (herunder harmoniseres, 

forenkles og knyttes mot ØLP) i 2019 og i årene fremover  
• Ansvar for målprosess 2019, inkludert strategisamling 15. – 16. januar 2019 

 
Forankring 
Redaksjonsgruppen fikk tidlig aksept i FTL for å omstrukturere målarbeidet og for å erstatte årsmål 
med årstiltak. Arbeidet med å omstrukturere målarbeidet, revidere strategiske mål og rullere 
langtidsmål er gjennomført i tett dialog med organisasjonen.  

• Gjennomgående tema på foretaksledermøtene fra oktober 2018 til mars 2019 
• Tema på strategisamling i januar 2019 hvor alle ledere, fagsjefer og programansvarlige 

overleger, i tillegg til representanter fra tillitsvalgte, vernetjenesten og brukerutvalg deltok.   
• Høringsrunde i organisasjonen i februar 2019 
• Åpent dialogmøte i auditoriet i februar.  

 
Redaksjonsgruppen ble oppnevnt i oktober 2018 med følgende sammensetning: 
Klinikkoverlege Frank Becker (leder), Anne Irene Nygård (sekretær), samhandlingssjef Kirsten 
Sæther, enhetsleder Jan Egil Nordvik, konst. kommunikasjonsdirektør Anne Daae Sæle og 
tillitsvalgt Linn Næsland. Gjennom prosessen gikk Jan Egil Nordvik og Frank Becker ut og 
samhandlingssjef Kirsten Sæther overtok som leder i januar 2019. Medisinsk fagsjef Grethe 
Månum og avdelingsleder Geir Ove Karlsson kom inn i gruppen fra januar 2019.  
 
Sunnaas sykehus HF anser 2019 som et omleggingsår hvor både tenkning og verktøy i 
målprosessen prøves ut. Erfaringer fra 2019 vil danne grunnlag for videre utvikling.  
 
Sammenhengen mellom Oppdrag og bestilling, måldokumentene og rapportering 
Oppdrag og bestilling fra Helse Sør-Øst RHF er sammen med foretakets strategiske mål 2035, med 
underliggende langtidsmål 2019-2022, styrende dokumenter for Sunnaas sykehus HF.  

• Oppdrag og bestilling (OBD) understøtter de tre nasjonale og regionale hovedmål samt fem 
regionale satsningsområder. OBD er inndelt i mål 2019, andre oppgaver, systemkrav 
(videreføring av tidligere oppgaver) og nasjonale kvalitetsindikatorer. 

• Sunnaas sykehus HF strategiske mål 2035, med underliggende langtidsmål 2019-2022, er 
utarbeidet på bakgrunn av Sunnaas 2030 og utviklingsplan 2035. Strategiske mål 2035 
understøtter de tre nasjonale og regionale hovedmål samt de fem regionale 
satsningsområdene. Årlige tiltak for langtidsmålene samles i én handlingsplan.   

  
Prosessen med rapportering og risikovurdering av måloppnåelse i strategi 2035 med langtidsmål 
2019-2022, mål 2019 i OBD, andre oppgaver i OBD, systemkrav i OBD, og nasjonale 
kvalitetsindikatorer følger anbefalinger gitt i forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og 
omsorgstjenesten.  
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Risikovurdering av måloppnåelse, med utarbeidelse av eventuelle tiltak, gjennomføres ved at alle 
enheter involveres i arbeidet med LGG tertialvis og ved utarbeidelse av årlig melding. I tillegg 
redegjør den enkelte klinikk- og avdelingssjef regelmessig i dialogmøter, for situasjonen innenfor 
eget ansvarsområde, og iverksetter tiltak for å rette opp eventuell negativ utvikling.  
 
Rapportering og risikovurdering av måloppnåelse av OBD og strategiske mål 2035 med langtidsmål 
2019-2022 fremstilles slik: 
Mål 2019 i OBD  

• Til styret -> Månedlig rapportering i virksomhetsstatus, risikovurdering i LGG tertialvis og 
rapportering i årlig melding 

• Til Helse Sør Øst RHF-> Månedlig rapportering, oppfølgingsmøter HSØ, foreløpig risikobilde 
med tiltaksplan LGG tertialvis, styresak LGG tilgjengelig på www.sunnaas.no og 
rapportering i årlig melding  

• Andre oppgaver i OBD  
o Til styret -> Risikovurdering i LGG tertialvis og rapportering i årlig melding 
o Til Helse Sør Øst RHF-> HSØ har tilgang til tertialvis styresak LGG på 

www.sunnaas.no og rapportering i årlig melding 
• Systemkrav i OBD  

o Til styret -> Utvalgte indikatorer rapporteres i virksomhetsstatus månedlig  
o Til Helse Sør Øst RHF-> Utvalgte indikatorer rapporteres månedlig og tertialvis 

• Nasjonale kvalitetsindikatorer 
o Til styret -> Utvalgte indikatorer rapporteres i virksomhetsstatus månedlig 
o Til Helse Sør Øst RHF-> Direkte fra Helsedirektoratet og på 

www.helsedirektoratet.no  
• Strategi 2035 med langtidsmål 2019-22 

o Til styret -> Risikovurdering i LGG tertialvis og ved årlig rullering av langtidsmålene  
o Til Helse Sør Øst RHF -> Foreløpig risikobilde med tiltaksplan LGG sendes HSØ 

tertialvis og styresak LGG tilgjengelig på www.sunnaas.no 
 
 
 
 
 
Einar Magnus Strand 
Administrerende direktør 
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