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1. Hva saken gjelder 
 «Mål for perioden 2021-2023 og prioriterte tiltak 2021» er del av Sunnaas sykehus sin 
virksomhetsstyring i arbeidet med å gjennomføre og nå de strategiske målene i Utviklingsplan 
2035.  Saken legges frem for styret for forankring og vedtak.  

2. Beskrivelse av dokumentet og prosessen 
 
Utviklingsplan 2035  
For å gjennomføre Utviklingsplan 2035 har Sunnaas sykehus etablert et mål- og tiltaksarbeid som 
rulleres årlig.  Utviklingsplanen beskriver den todelte virksomhetsidéen om å tilby høyspesialisert 
rehabilitering og kompetansedeling.  Foretaket har tre strategisk mål frem mot 2035 A: 
Høyspesialisert rehabilitering B: Kompetansedeling C: Forskning og Innovasjon. 
 
Hvert av disse strategiske målene har delmål for en tidsperiode.  Årlig utarbeides prioriterte 
tiltak og forventet resultat til delmålene.  Arbeidet utføres av en arbeidsgruppe med bred 
representasjon i organisasjonen.  Gjennom prosessen fra oktober til styrevedtak i mars, har 
avdelinger/enheter, faggrupper, ledere, tillitsvalgte, verneombud og brukerutvalget kunnet gi 
innspill.  
 
De mål og prioriterte tiltak som beskrives i dette dokumentet, forutsetter at flere avdelinger/ 
enheter må samarbeide.  Handlingsplaner som er vedtatt for eksempelvis digitalisering og 
forskning, er tatt inn i dokumentet for å synliggjøre sammenhengen mellom handlingsplaner og 
prioriterte tiltak for inneværende år.   
 
Mål og tiltak inngår i tertialvis rapportering i ledelsens gjennomgang (LGG).  De siste årene er det 
lagt vekt på å konkretisere forventet resultat av de prioriterte tiltakene for å kunne vurdere 
måloppnåelse.  Et pågående arbeid med å revidere årshjul for virksomhetsstyring, har medført at 
målåret følger kalenderåret f.o.m. januar 2022 (per i dag er målåret fra mars til mars).  Det 
innebærer at de tiltak som presenteres i dokumentet for 2021 skal gjennomføres i perioden fra 
mars t.o.m. desember i år.   
 
Mål for perioden 2021-2023 
Utkast til «mål for perioden 2021-2023» (styresak 6320) ble presentert for styret før prioriterte 
tiltak ble utarbeidet.  Styret uttrykte ønske om at endringene fra 2020 skulle komme tydeligere 
frem. «Mål for perioden 2021-2023» er en justering av målene fra 2020, og den vesentligste 
endringen var at utredning av Sunnaas Rehabilitation Cluster var lagt inn som et målområde.  
 
Målene er ment å være retningsgivende for målperioden, og de prioriterte tiltakene skal vise  
progresjon mot målet.  Dette arbeidet ble i 2020 påvirket av covid-19- pandemien, med den 
konsekvens at flere tiltak er overført til 2021.  
  
I dokumentet «Mål for perioden 2021-2023» vises at de strategiske målene A. Høyspesialisert 
rehabilitering har fem mål, B: Kompetanseformidling har seks mål og C: Forskning og Innovasjon 
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har seks mål.  Tilsammen er det satt 45 prioriterte tiltak hvor hvert er beskrevet med forventet 
resultat i 2021.  
 
Prioriterte tiltak 2021  
Hvert av tiltakene har en tiltaksansvarlig som skal sørge for å ta med relevante nøkkelpersoner/ 
avdelinger i det videre arbeidet.  Det er av vesentlig betydning for målbarhet å konkretisere 
hvilket resultat hvert tiltak er forventet å gi.  Det synliggjør både andre involverte enheter, og 
tydeliggjør tiltakets retning.  Tiltakene legges inn i en exelfil som gir mulighet for raskt overblikk 
over status på de ulike tiltakene.   
 
Årets prosess 
Hensikt:  

1. Involvering av alle ledere, fagsjefer, programansvarlige overleger, tillitsvalgt, 
hovedverneombudet og brukerutvalget  

2. Effektiv prosess 
3. Felles forståelse av prioriterte tiltak på tvers av avdelinger/enheter 
4. Ansvarlige for langtidsmålene har ansvar for prioriterte tiltak på sitt område 

Arbeidsgruppen har bestått av representanter fra klinikk, forskning, innovasjon, kvalitet- og 
pasientsikkerhet, staber, tillitsvalgte og brukerutvalget. Samhandlingssjef har ledet arbeidet. 
Hver deltaker i arbeidsgruppen har hatt prosess i sin respektive avdeling/enhet for innspill.   
 
Arbeidet startet midt i november -20 med evaluering og innspill på «Mål for perioden 2021-
2023» som ble behandlet i foretaksledelsen og styret i desember -20.  
 
Tidligere år har det vært arrangert en to-dagers samling i januar for alle ledere, tillitsvalgte, 
programansvarlige overleger, fagsjefer, verneombud og brukerutvalget med fokus på strategi og 
prioritering av tiltak.  På grunn av covid-19-pandemien var denne samlingen ikke mulig å 
gjennomføre i år.  Arbeidet har i stedet foregått digitalt, med både workshop og åpen høring.  
 

3. Administrerende direktørs anbefaling 
 
Rullering av måldokumentet har tatt utgangspunkt i perioden mars inneværende år til mars 
neste år. Foretaksledelsen har imidlertid besluttet at måldokumentet skal følge kalenderåret 
f.o.m. januar 2022.  Dette medfører at 2021 blir et omstillingsår og at måldokument for neste 
periode legges frem for styret i desember i år.  
Administrerende direktør anbefaler at mål for perioden 2021-2023 og prioriterte tiltak 2021 
vedtas som grunnlag for oppfølging av bestillingene i Oppdrag- og bestillerdokument 2021 for 
SunHF, samt for strategiske prioriteringer mot mål i Utviklingsplan 2035. 
 
 
Vedlegg 
Mål for perioden 2021-2023 og prioriterte tiltak 2021 
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