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Saksgang Møtedato 
Styret Sunnaas sykehus HF 16.12.22 

Foretaksledelsen Sunnaas sykehus HF 08.11.22 og 06.12.22 

 
 
 

Sak 7622 

Prioriterte aktiviteter for å nå mål og revidert planhierarki 

 

Forslag til vedtak 

1. Styret tar saken til orientering. 

 
 
Nesodden, 16.12.22 
 
 
Einar Magnus Strand 
Administrerende direktør 
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1. Hva saken gjelder 
 

Nedenfor følger kort orientering om: 
-  prioriterte aktiviteter for 2023 
-  revidert planhierarki 
 
 
Om prioriterte aktiviteter 
Styret vedtok «Rullert utviklingsplan 2035 for perioden 2022-2024» i sak styresak 1822 
25.03.22. Dokumentet definerer tre strategiske mål for utviklingen på lang sikt (2035). Som 
vedlegg i dokumentet lå periodemål (2022 – 2024) med prioriterte 2022-aktiviteter. Dette er 
aktiviteter det er nødvendig å jobbe med på tvers av enheter og avdelinger, for å nå målene. 
I tillegg kommer aktiviteter og prioriteringer gitt av Helse Sør-Øst gjennom Oppdrag- og 
bestiller dokumentet (OBD). 
 
Sunnaas sykehus har nå besluttet sine prioriterte aktiviteter for 2023 (se vedlegg). Årets 
prosess har gått parallelt med budsjettprosessen og med utgangspunkt i økonomisk 
langtidsplan. Dette har ført til en reduksjon i antall aktiviteter, der aktiviteter som ikke må 
gjennomføres eller kan utsettes langt på vei er strøket.  
 
Om planhierarki: 
Styret har i flere styremøter utfordret administrasjonen på å redusere antall planer og 
forenkle planhierarkiet. Sunnaas sykehus har mot denne bakgrunn besluttet et nytt og 
forenklet planhierarki. 
 
Figur 1 viser utgangspunktet, slik det var før forenkling. Figur 2 viser forenklet og besluttet 
modell. Økonomisk langtidsplan ligger som bakteppe for plan og prioriteringsarbeidet. 
 
Vi vil til og med 2024 være i en overgangsfase, ettersom de tematiske langtidsplanene (figur 
1) allerede er besluttet og med noe ulik målhorisont. Fra og med 2025 – 2028 vil tematiske 
planer inkluderes og bli synlige i fireårsmålene. 
 
Hovedforskjellen er: 

- Strategisk plan og Utviklingsplan 2035 omskrives til ett dokument: Strategi- og 
utviklingsplan 2035 (dette er under arbeid) 

- De tematiske planene vil fra 2025 utgå, og inngå i et felles dokument som beskriver 
målene for nærmeste fireårsperiode 

- Vi beholder årlige prioriterte aktiviteter for måloppnåelse 
- Vi etablerer gjennom Kvalitetsportalen, som er et tydeligere system for enhetenes 

lokale handlingsplaner og virksomhetsovergripende årshjul der alle aktiviteter skal 
gjenfinnes. Handlingsplanene inkluderer også aktiviteter fra OBD. 
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Figur 1: 
Slik var planhierarkiet. I tillegg hadde hver enkelt enhet lokale planer for sin virksomhet. 
 

 
 
 
Figur 2: Slik er besluttet modell for planarbeidet framover  
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Forslag til vedtak 
 
Administrerende direktør anbefaler at styret tar saken til orientering. Administrerende direktør er 
tilfreds med revideringen og forenklingen av planhierarkiet, og vil sikre oppfølging av de prioriterte 
aktivitetene for 2023.  
 
 
 
 
 
Nesodden, 16.12.22 
 
 
 
Einar Magnus Strand 
Administrerende direktør 


