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1. Koncernfælles strategisk ramme  

Det skal indledningsvist bemærkes, at indeværende mål- og resultatplaner er udarbejdet forud 

for og færdiggjort parallelt med SVM-regeringens tiltræden. Det betyder, at beskrivelserne af 

koncernen og den tilhørende strategiske ramme er godkendt i det tidligere Sundhedsministerium. 

Det betyder ligeledes, at departementet og styrelserne ved halvårsopfølgningen vil drøfte, om de 

styrelsesspecifikke mål fortsat favner de politiske prioriteter.  

 

Koncernfælles strategi 

Der er udviklet en koncernfælles strategi, som giver et overblik over, hvilke elementer der indgår 

i den strategiske målstyring i det forhenværende Sundhedsministerium, jf. figur 1.   

 

Figur 1. Koncernfælles strategisk ramme 
 

 

 

I den koncernfælles strategiske ramme indgår tre fokuserede målsætninger og en understøttende 

organisation. Disse udgør sammen fire koncernfælles strategiske pejlemærker, der skal fungere 

som en fælles sigtelinje for alle styrelser og understøtte prioriteringen af aktiviteter og ressourcer 

på tværs af koncernen.  

 

De fire koncernfælles pejlemærker danner udgangspunkt for de konkrete mål, der skal formule-

res i mål- og resultatplanen.  

 

Mål- og resultatplanerne skal give mulighed for at opgøre, vurdere og prioritere indsatsen inden 

for pejlemærkerne. Målene i mål- og resultatplanerne udformes på en sådan måde, at der løbende 

kan følges op på den konkrete resultatskabelse. Opfølgningen skal muliggøre iværksættelse af 

eventuelle korrigerende handlinger i form af en justeret prioritering og budgettering mv. med 

henblik på at sikre målopfyldelsen.  
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2. Mål- og resultatstyring  

2.1 Indledning  

Mål- og resultatplanen er et ledelsesværktøj, som understøtter dialogen om retning, mål og re-

sultater mellem departementschefen og direktøren for styrelsen, jf. Finansministeriets inspirati-

onsmateriale ’Strategisk styring med resultater i fokus’.  

 

Mål- og resultatplanen sætter mål for nogle af de centrale kerneområder for styrelsens drift i 

2023. I 2023 vil der på tværs af koncernen være fokus på, at kerneopgaverne bliver løst på højeste 

faglige niveau samtidig med, at udvikling og transformation i koncernen fortsætter. 

2.2 Styrelsens vision 

Nationalt Center for Etiks vision er: Vi fremmer etikken og sikrer det menneskelige hensyn. 

 

Boks 1. Nationalt Center for Etiks grundfortælling  
 

 
Nationalt Center for Etik blev etableret den 1. januar 2022 og understøtter arbejdet i de fire 

uafhængige organer: Det Etiske Råd, Dataetisk Råd, National Videnskabsetisk Komité og de 

Videnskabsetiske Medicinske Komiteer. 

 

Vores opgave er at sætte fokus på og værne om de etiske principper og værdier, vores samfund 

er rundet af. Det gør vi blandt andet ved at rådgive myndigheder, når der skal udarbejdes nye 

lovforslag.  

 

Vi skaber debat og bidrager til folkeoplysning om etiske og videnskabsetiske problemstillinger 

inden for centerets ansvarsområde. Vi bidrager til at sikre forsøgspersoners rettigheder og 

forskningsprojekters videnskabelige integritet.  

 

Vi er på forkant og tager stilling til morgendagens etiske dilemmaer, vi afgiver anbefalinger til 

fremme af væsentlige etiske værdier og principper, og vi udarbejder rapporter, redegørelser og 

artikler, der skal være med til at sikre, at de demokratisk vedtagne beslutninger er funderet på 

relevante etiske standarder og overvejelser. 

 

Målet er at fremme etikken og give den en vægtig stemme, så vi kan se os selv og kommende 

generationer i øjnene, når vi om nogle år kigger tilbage på de rammer, vi sammen satte for ud-

viklingen. 
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2.3 Overblik over mål 

Tabel 1. Koncernunderstøttende mål i 2023  
 

 
 
Mål #  Måling Afrapportering  Type af mål  

Samarbejde 1.1 1. halvår 2023: Natio-

nalt Center for Etik 

identificerer 1-3 væ-
sentlige strategiske 

samarbejder og snitfla-

der med en eller flere 
styrelser inden for 

koncernstrategiens 

indsatsområder. 

Styrelsen igangsætter 

de strategiske samar-

bejder, der gennemfø-
res inden for strategi-

ens tidsplaner 

Målet anses som op-

nået når:  

1) Nationalt Center for 
Etik] har identificeret 

strategiske samarbej-

der (1. halvår) og  

2) Nationalt Center for 

Etik igangsætter heref-

ter de strategiske sam-
arbejder, der er identi-

ficeret i 1. halvår, 

hvilke gennemføres 
inden for strategiens 

tidsplaner.  

Der afrapporteres 
halvårligt i forbindelse 

med udgiftsopfølgnin-

gerne. 

Udviklingsaktivitet, 

aktivitetsmål. 

Økonomisk styring   

 

1.2 Afvigelsen mellem 
faktisk forbrug og 

grundbudgettet for in-

stitutionernes samlede 
driftsudgifter må ikke 

overstige 5 pct. 

Der foretages kvartals-

vis en måling af den 

procentvise afvigelse 
mellem faktisk forbrug 

i perioden og grund-

budgettet i samme pe-

riode. 

Der afrapporteres 
halvårligt i forbindelse 

med udgiftsopfølgning 

2 og årsrapporten. 

Driftsaktivitet, akti-

vitetsmål. 

Attraktiv arbejdsplads  

 

1.3 1. Institutionerne iden-

tificerer minimum to 

konkrete ledelsestiltag, 
som bidrager til en for-

bedring af følgende 

målepunkter i ALT-
evalueringen for 2024 

sammenlignet med 

ALT-evaluering i 2022 

• Tillid til le-

delsen 

• Indflydelse 

i arbejdet  

• Kvalitet i 

arbejdet 

2. Resten af 2023: In-
stitutionerne gennem-

fører ledelsestiltagene.  

1. Halvår 2023: Afrap-

portering på, om ind-

satserne er udformet 

2. Udgangen af 2023. 

Kvalitativ vurdering 

af, hvorvidt tiltagene 

har haft effekt. 

2024: Resultat af 

ALT-evaluering for så 
vidt angår følgende 

målepunkter: 

- Tillid til le-
delsen 

- Indflydelse 

i arbejdet  
- Kvalitet i 

arbejdet 
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Tabel 2. Styrelsesspecifikke mål i 2023 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Mål #  Måling  

[kort beskrivelse af 

hvordan målet opgø-

res]  

Afrapportering  

[kort beskrivelse af, 

hvordan der kan føl-

ges op på, om målet 

er indfriet] 

Type af mål  

[Anfør om målet 

omfatter udvikling 

og/eller drift] 

Positionering i EU inden 

for forskning og innova-

tion 

 

2.1 Udarbejde handlings-

plan for øget indfly-
delse i EU-samarbejdet 

og øge surveillance på 

policyarbejdet i EU for 
at sikre at center, råd 

og komitéer kommen-

terer på relevante dags-
ordener, dvs. øger im-

pact i EU, samt at der 

skabes debat og oplys-
ning om relevante em-

ner. 

Statusrapportering. 

 

Udvikling/drift. 

Bidrage med indspil til en 

kommende Life Science 
strategi om forbedret pro-

ces for etisk godkendelse 

af kliniske forsøg 

2.2 Udarbejde udkast om 

fremtidens komitésy-
stem med fokus på spe-

cialisering, professio-

naisering og effektivi-

sering 

Der følges halvårligt 

op på målet i løbet af 
Life Science strategi-

ens funktionsperiode. 

Udvikling 

Fremme innovation og in-

frastruktur i dansk forsk-

ning 

 

2.3 ≥95% af nye forsøg 

indsendt efter Clinical 
Trial Regulation, Me-

dicinal Device Regula-

tion DR og In Vitro Di-
anostic Regulation 

overholder sagsbe-

handlingsfristen som 

fastsat i lovgivningen. 

Udvikling af guidance 

på forskning i AI 

Statusrapportering  

Mål opfyldt: ≥95% 

overholder fristen 

Mål delvist opfyldt: 

≥90% overholder fri-

sten 

Mål ikke opfyldt: 

≥85% overholder fri-

sten 

Drift.  

Fremme ligestillingen af 

det underrepræsenterede 

køn i ledelsen i centret og 
sikre en høj grad af diver-

sitet i ledelsesgruppen for 

så vidt angår fagligheder 

2.4 Sikre diversitet i ledel-

sesgruppen.  

 

De ny tiltag gennem-

gås halvårligt og der 

måles på køn og diver-
sitet i fagligheder i le-

delsesgruppen 

 

Drift. 
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3. Opfølgning på mål  

3.1 Skabelon for afrapportering  
Der vil ske en halvårlig opfølgning på Nationalt Center for Etik målopfyldelse med udgangspunkt i 

skabelonen i tabel 3 nedenfor. 

 

Tabel 3. Skabelon for afrapportering 
 

 
 

  Mål Resultatkrav Opfølgning 
Vurdering 

af opfyl-

delse 

Årsag og 

konsekvens 

(hvis 

gul/rød) 

Handling 

for at opnå 

målet 

(hvis 

gul/rød)  

  1. halvår 2. halvår 

 

[Beskrivelse 

af målet] 

[Beskrivelse 

af resultat-
krav] 

[rød/gul/grøn

] 
[rød/gul/grøn] 

[Beskrivelse 

med vurde-

ring af, om, 
målet op-

fyldt?] 

[Beskrivelse 

af årsag, 
hvis status er 

gul/rød samt 

konsekvens 
heraf] 

[Beskrivelse 

af evt. korri-
gerende 

handlinger 

og priorite-
ringer] 
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4. Aftale

Mål- og resultatplanen indgås mellem Nationalt Center for Etiks direktør og departementschefen. 

Nationalt Center for Etik har ansvar for resultatopfyldelsen i mål- og resultatplanen. 

Nationalt Center for Etik har ansvaret for at udarbejde den halvårlige opfølgning på målopfyldelsen. 

Opfølgningerne drøftes mellem Nationalt Center for Etik og departementet.  

Der afrapporteres på indfrielsen af målene i mål- og resultatplanen som led i sammenfatningen af 

årets resultater i årsrapporten for 2023. 

København, den 04.01.2023 

Christa Lundgaard Kjøller 

Direktør, Nationalt Center for Etik 

København, den 22.12.2022 

Svend Særkjær 

Departementschef, Indenrigs- og Sundhedsministeriet 


