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Overordnet risikostyring oppdragsdokument 2017 -  
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Ingress: Saken omhandler krav fra Helse Nord RHF om overordnet risikostyring på 
Oppdragsdokumentet 2017 og foretakets vurdering av risiko knyttet til definerte mål og 
delmål pr. 2. tertial. 
 
Styret i Finnmarkssykehuset inviteres til å fatte følgende vedtak: 
1. Styret i Finnmarkssykehuset HF tar status for overordnet risiko knyttet til 

gjennomføring av oppdraget per 2. tertial 2017 til etterretning. 
2. Styret vurderer samlet overordnet risiko pr. 2 tertial med moderat sannsynlighet for 

manglende måloppnåelse og moderat konsekvens for foretaket ved manglende 
måloppnåelse.  
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Overordnet risikostyring oppdragsdokument 2017 - 
Rapportering status 2. tertial 
 
Saksbehandler:  Administrasjonssjef Ole Martin Olsen 
Dato:    28. september 2017 

1. Formål/sammendrag 
I oppdragsdokumentet for 2017 (OD2017) har Helse Nord satt opp overordnede mål for 
risikostyring i 2017 for helseforetakene. I 2017 har man fra Helse Nord RHF sin side 
fokus på 2 målområder: Oppfylle nasjonale krav til kvalitet og pasientsikkerhet, samt 
innfri de økonomiske mål i perioden. Foretaket har valgt å ta med seg ytterligere to 
målområder fra OD2017 i overordnet risikostyring som egne mål for risikostyring. 
Vedlagt denne saken er risikovurdering av målområder med tilhørende delmål, tiltak og 
status per 2 tertial. Risikostyringen følges opp tertialvis i ledermøtet og rapporteres til 
styret og Helse Nord i samme intervaller.  
 
Ved inngangen til året ble overordnet risiko vurdert til å ha moderat sannsynlighet for 
manglende måloppnåelse og moderat konsekvens ved manglende måloppnåelse. 
Avbøtende tiltak ble etablert for å redusere risiko. Vurdering av risiko pr 2. tertial 
vurderes som ved begynnelsen av året til middels sannsynlighet for manglende 
måloppnåelse og moderat konsekvens ved manglende måloppnåelse. 

2. Bakgrunn 
I oppdragsdokument for 2017 har Helse Nord satt opp overordnede mål for 
risikostyringen i 2017. Målene understøtter føringer i oppdragsdokumentet. Helse Nord 
forutsetter at retningslinjer for risikostyring i Helse Nord benyttes i forbindelse med 
helseforetakenes risikostyring. 
 
Det forventes at ledergruppen gjennomgår målene med tilhørende delmål og utarbeider 
avbøtende tiltak der risiko anses som høy. Det er ved inngangen av året utarbeidet egen 
oversikt over mål med tilhørende delmål og gjennomført arbeid med gjennomgang av 
risiko og utvikling av avbøtende tiltak. Risiko er igjen vurdert pr. 2. tertial. Skjema med 
informasjon om dette ligger vedlagt denne saken. Styret skal i henhold til prosedyre 
behandle overordnet risikostyring som sak både i 1. tertial og 2. tertial. 
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3. Vurdering 
Helse Nord har redusert antallet overordnede mål fra 7 til 4. De overordnede målene er: 

1. Oppfylle nasjonale krav til kvalitet og pasientsikkerhet   
2. Sikre god pasient- og brukermedvirkning  
3. Sikre gode arbeidsforhold, samt tilstrekkelig og kvalifisert personell  
4. Innfri de økonomiske mål i perioden  

 
Helse Nord har bedt om at 2 av disse målområdene er gjenstand for overordnet 
risikostyring i foretakene for 2017: 

1. Oppfylle nasjonale krav til kvalitet og pasientsikkerhet 
2. Innfri de økonomiske mål i perioden 

 
Helse Nord har satt opp delmål knyttet til hvert enkelt målområde: 
 
Målområde 1: 
Oppfylle nasjonale krav til kvalitet og pasientsikkerhet. 
 
Delmål:  

a. Sykehuspåførte infeksjoner skal være < 4,5 % (prevalensdata) 
b. Gjennomsnittlig ventetid for avviklede pasienter skal være under 60 dager 
c. Det skal ikke være fristbrudd 
d. Pakkeforløpene skal være gjennomført innen normert tid 
e. Det skal være høyere vekst innen psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert 

rusbehandling (TSB) enn for somatikk (aktivitet)  
f. Mer enn 80% av pasientene skal ha fått gjennomført legemiddelsamstemming 

• Måling fra og med andre halvår 2017  
g. Bredspektret antibiotikabruk skal reduseres med 10 % sammenliknet med 2012 

 
Målområde 2: 
Innfri de økonomiske mål i perioden. 
 
Delmål 

a. Økonomisk resultat i tråd med plan 
 
Det er et krav i retningslinjen om risikostyring at foretaket i tillegg til mål satt av Helse 
Nord for risikostyring også skal velge andre mål i foretakene for risikostyring. 
Finnmarkssykehuset har valgt å gjøre risikostyring i forhold til to av de andre 
overordnede målsetningene til Helse Nord. Foretaket har også utviklet egne delmål til 
målene som risiko vurderes.  
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Oppfylle nasjonale krav til kvalitet og pasientsikkerhet 
 
Status risiko 2. tertial: 
Andelen sykehus påførte infeksjoner ligger i 2. kvartal på 0.9 % som er godt under målet 
på 4.5 %. Basale smittevernrutiner er etablert sammen med nullvisjon for 
sykehuspåførte infeksjoner. Smittevernvisitter er etablert ved flere avdelinger. 
Gjennomsnittlig ventetid er på 58 dager i august som er under nasjonale krav. Særlig 
felles ventelister i Vest Finnmark har bidratt til lavere ventetid sammen med utvikling 
av bedre rutiner etter innføring av felles DIPS. Andelen fristbrudd er på 2.6 % i august. 
Pakkeforløp innenfor kreft gjennomføres innenfor normert tid i 67 % av tilfellene som 
er rett under det nasjonale kravet på 70 %. Målinger viser at foretaket gjennomfører 
legemiddelsamstemming i mer enn 80% av tilfellene ved de medisinske avdelingene ved 
utskrivning. Foretaket jobber godt med systemer og rutiner for å kunne redusere 
bruken av antibiotika. Risiko pr 2. tertial vurderes til å være gul med moderat 
sannsynlighet for manglende måloppnåelse og moderat konsekvens ved manglende 
måloppnåelse som er omtrent som ved begynnelsen av året. 
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Sikre god pasient- og brukermedvirkning 
 
Status risiko 2. tertial: 
PasOpp brukes i forbedringsarbeidet. Det er utarbeidet handlingsplaner i klinikkene 
som gjennomføres i henhold til plan. Arbeidet med utskrivningssamtalene og 
forbedringen av disse er påbegynt i Kirkenes og er planlagt gjennomført i løpet av 
høsten i Hammerfest. Psykisk helsevern og rus har i flere år gjennomført 
utskrivingssamtaler. Det er ikke utviklet lokale mål for pasientopplevd kvalitet men 
arbeidet er igangsatt. Nasjonal veileder for brukermedvirkning på systemnivå er 
implementert. Risiko pr. 2. tertial vurderes til å være grønn med liten sannsynlighet for 
manglende måloppnåelse og lav konsekvens ved manglende måloppnåelse som er 
omtrent som ved begynnelsen av året. 
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Sikre gode arbeidsforhold, samt tilstrekkelig og kvalifisert personell  
 
Status risiko 2. tertial: 
Foretaket arbeider godt med lederutvikling og har etablert både ledermobiliserings-
program og opplæringsprogram for ledere. Kultur for åpenhet og god dialog har sterk 
fokus og flere tiltak er etablert for å nå dette målet. Plan for rekruttering og stabilisering 
er etablert på foretaksnivå. Foretaket har også iverksatt kompetanseprosjektet som skal 
bidra til kartlegging av kompetanse og opplæringsplaner. Det arbeides også godt 
innenfor HMS og IA. Risiko pr 2. tertial vurderes til å være gul med moderat 
sannsynlighet for manglende måloppnåelse og moderat konsekvens ved manglende 
måloppnåelse som er omtrent det samme som ved begynnelsen av året. 
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Innfri de økonomiske målene for perioden 
 
Status risiko 2. tertial: 
Foretaket har etablert gode rutiner og systemer for oppfølging av byggeprosjekter og 
har involvert Sykehusbygg HF i 3 av 4 byggeprosjekt. Prosjekt Nye Kirkenes sykehus har 
store budsjettoverskridelser.  
 
Innkjøpssystemet Clockwork er implementert men mål om at 80% av innkjøp skal skje 
gjennom systemet er ikke oppnådd. I løpet av høsten vil foretaket ha økt fokus på 
innkjøp gjennom Clockwork. Innen utgangen av året skal bestillerrollen i forbindelse 
med etablering av Sykehusinnkjøp HF være på plass. Dette arbeidet er forsinket pga. 
fravær i innkjøpsavdelingen. Det økonomiske resultatet hittil i år ligger over budsjett. 
Risiko vurderes til å være gul med liten sannsynlighet for manglende måloppnåelse og 
moderat konsekvens ved manglende måloppnåelse. Dette er omtrent samme risiko som 
ved begynnelsen av året. 
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Samlede overordnet risiko 
 
Status risiko 2. tertial: 
Ved inngangen til året vurderes den samlede overordnet risiko til å ha moderat 
sannsynlighet for manglende måloppnåelse og moderat konsekvens ved manglende 
måloppnåelse. Avbøtende tiltak ble etablert for å redusere risiko. Størst fokus på 
avbøtende tiltak er rettet mot å oppfylle nasjonale krav til kvalitet og pasientsikkerhet. 
Pr 2. tertial vurderes den samlede overordnet risiko til å ha liten sannsynlighet for 
manglende måloppnåelse og moderat konsekvens ved manglende måloppnåelse. Risiko 
vurderes som noe lavere knyttet til å oppfylle nasjonale krav til kvalitet og 
pasientsikkerhet og for målsetninger knyttet til arbeidsforhold og personell. Overordnet 
risiko vurderes som fallende sammenlignet med begynnelsen av året selv om det 
overordnet ser ut som om situasjonen er uendret. 
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4. Risikovurdering 
Gjennomføring av prosess og vedtak rundt risikostyring bidrar positivt til utvikling av 
våre kjerneverdier kvalitet, trygghet og respekt. Det er ikke registrert negative 
konsekvenser relatert til noen av faktorene som jus, etikk, identitet, moral, omdømme, 
eller økonomi som vurderes som negativt for foretaket. Snarere oppleves dette positivt i 
forhold til flere av faktorene ovenfor. 
 
Saken om overordnet risikostyring berører først og fremst ledergruppen i foretaket og 
mellomledere hva gjelder gjennomføring. Risiko knyttet til måloppnåelse vurderes som 
liten da foretaket har stor fokus på risikostyring generelt og risikostyring opp mot 
oppdragsdokumentet spesielt. Selve saken vurderes ikke å ha særlig effekt på HMS og 
det ytre miljø. Etablering av rutiner for risikostyring generelt vil likevel kunne påvirke 
HMS og det ytre miljø positivt.  

5. Medbestemmelse 
Saken har vært drøftet med de tillitsvalgte på foretaksnivå i informasjons- og 
drøftingsmøte 15. september 2017. 

6. Direktørens vurdering 
Det er administrerende direktørs vurdering at overordnet risiko knyttet til manglende 
måloppnåelse vurderes å være innenfor det som foretaket kan håndtere videre. 
Risikoreduserende tiltak som er etablert bidrar til lavere risiko. Størst utfordring er det 
knyttet til målene på kvalitet og pasientsikkerhet, men risiko for manglende 
måloppnåelse er litt lavere per 2. tertial enn ved begynnelsen av året.  
 
De økonomiske resultatene i foretaket er bedre enn budsjett. Flere av klinikkene har 
imidlertid store avvik. Det har vært jobbet godt med tiltaksplaner. Det forventes at 
tiltakene vil gi effekt utover høsten og inn i 2018. 
 
 
Vedlegg: 
- Skjema risikoidentifikasjon og analyse  
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Enhet: Dato:

Risiko-
nivå Risikonivå

S K S K
Gjsn risiko for målet: 2 3 6              2 3  Middels 

Risiko 
nr

Kritiske 
suksessfaktorer/ 
Delmål

Risiko for manglende 
måloppnåelse

Eksisterende tiltak/ 
Nåsituasjon S K Risiko-

nivå
Risikoei
er: Nye tiltak og status: Ansvarlig: Status 2. tertial S K Risiko-

nivå

R1

Sykehuspåførte 
infeksjoner skal være 
mindre enn 4.5 % 
(Prevalensdata)

Manglende etterlevelse av 
smittevernprosedyrer. 
Uhensiktsmessig 
bygningsmasse og for få 
enerom /isolat. 

Foretaket ligger under 5 % i 
dag. Sykehusopåførte 
infeksjoner er eget tiltak i 
program for pasientsikkerhet. 
Vi har smittevernrutiner og 
opplæringsprogram.

4         4         16            

Klinikk-
sjefene

1. Smittevernvisitt på sengeenhetene. 
2. Implementere nullvisjon for 
infeksjoner. 3. Implementere basale 
smittevernrutiner. 4. 
Antibiotikastyringsprogram..

FFS leder

Andel sykehus-påførte 
infeksjoner (HAI) er på 
2.8% mot 4.5% nasjonalt. 
(Snitt 12 mnd). 
Smittevernvisitter er 
igangsatt. Nullvisjon er 
etablert. Basale 
smittevernrutiner er 
etablert. Anitiotikastyring 
er etablert.

1         2           Lav 

R2

Gjennomsnittlig ventetid 
for avviklede pasienter 
skal være under 60 
dager

Kapasitetsutfordringer, 
Mangel på 
spesialistkompetanse 
innenfor enkelte fagområder 
og god nok adm arbeidsflyt. 
For få ambuleringsuker. 
Flytting i nytt bygg Kirkenes

Foretaket har ligget over 
kravet i 2016. 
Handlingsplaner ventetider er 
etablert og gjennomført i 
2016.

1         3         3              

Klinikk-
sjefer

1. Felles ventelister i Vest på 
somatikk.  2. Bedre 
langtidsplanlegging av driften. 3. 
Fortsatt rydding i ventelister. 4. Bruk 
av felles DIPS til forbedring av arbeid 
med innkalling etc. 

Klinikksjefer

Gjennomsnittlig ventetid 
pr august måned er på 
58 dager. Felles 
ventelister og bedre 
utnyttelse av felles DIPS 
bidrar til lavere 
ventetider. 1         3           Lav 

R3

Det skal ikke være 
fristbrudd

Kapasitetsutfordringer, 
Mangel på 
spesialistkompetanse 
innenfor enkelte fagområder 
og god nok adm arbeidsflyt. 
For få ambuleringsuker.

Fristbruddene nærmer seg 
målet på null, men det er for 
ustabilt fra måned til måned. 
Stor variasjon mellom 
klinikkene.

4         3         12            

Klinikk-
sjefer

1. Fortsatt bruk av Helse Nord LIS i 
oppfølgingsarbeidet. 2. Etablering av 
anlaysesjef på økonomiavdelingen. 3. 
Bedre opplæring i registreringsarebid. 

Klinikksjefer

Andelen fristbrudd pr. juli 
måned er 2.6 %. PHR 
har størst utfordringer og 
har etablert egen 
handlingsplan for å nå 
målsetningen.

3         3           Middels 

R4

Pakkeforløpene skal 
være gjennomført innen 
normert tid

Manglende kunnskap om 
system og rutiner, 
manglende etterlevelse av 
prosedyrer, kontinuitet i 
koordinering av forløp

Pakkeforløpene er etablert og 
følges opp kontinuerlig. I 
2016 var foretaket innenfor 
nasjonale mål på de fleste 
indikatorene

1         3         3              

Klinikksjef
er

1. Etablere nasjonale forløpsrutiner. 2. 
Enda tettere oppfølging av kliniske 
data og KPIer. 3. Sikre kapasitet i 
behandlingen.

Leder FFS 
og 
klinikiksjefer

Andelen pakkeforløp 
gjennomført innenfor 
normert tid er 67% som 
ligger litt under nasjonale 
krav.(juli 2016 til august 
2017) . Pakkeforløp 
følges opp i egne 
prosesser.

1         3           Lav 

R5

Det skal være høyere 
vekst innen PH og TSB 
en for somatikk ( 
Aktivitet)

Omstillingen i klinikken 
medfører reduserte rammer. 
Aktiviteten har økt fra 2015 
til 2016.

Foretaket er under osmtilling 
innenfor både PH og TSB 
med bygging av nye enheter 
og flytting av virksomhet. Det 
har likevel vært en positiv 
utvikling i behandlingen i 
2016.

1         2         2              

Direktøren

1. Sikre at byggeprosjekter innenfor 
PHR gjennomføres iht tidsplan og 
budsjett. 2. Ansette i vakante stillinger 
i PHR. 3. Gjennomføre styrevedtak 
knyttet til forbedring poliklinikk. 

Direktøren 
og klinikksjef 
PHR

Høyere vekst innenfor 
PHR enn i somatikk er 
registrert.

1         2           Lav 

Risiko-
vurdering

Risiko inngang på 
året Risiko 2. tertial

OMO Risikomatrise, 
se under

12.09.2017

Risikoidentifikasjon og analyse

Mål / krav nr 1:

Oppfylle nasjonale krav til kvalitet og pasientsikkerhet

Ansvarlig:

Deltakere i prosessen:

alle i ledergruppen

Risiko-
vurdering

Gj snGj sn

R1

R1
R2R2

R3

R3

R4R4
R5R5

R6

R6

R7R7

Sa
nn

sy
nl

ig
he

t

Konsekvens

Kvalitet

Svært 
stor

Alvorlig

Stor

Liten

Moderat

Meget 
liten

Ubetydelig Lav Moderat Svært 
alvorlig

Hovedmeny

Veiledning



R6

Mer enn 80% av 
pasientene skal ha fått 
gjennomført legemiddel-
samstemming (Måling 
fra og med andre halvår 
2017)

Manglende etterlevelse av 
prosedyren. Manglende 
implementering.  Ligger 
under 80( i dag.

Rutiner er etablert i forhold til 
paseintsikkerhetsprogrammet. 
Andelen ligger under 80% i 
dag.

3         3         9              

Klinikk-
sjefene

1. Implementere 
pasientsikkerhetsprogrammet som 
naturlig del av driften i klinikkene. 2. 
Bedre rutiner for utskrivningssamtale.  

Leder FFS 
og 
klinikiksjefer

Arbeid er igangsatt i 
foretaket og målinger 
gjøres manuelt. Tall fra 
siste måling viser at man 
ved de medisinske 
avdelingene oppnår over 
80% samstemming på 
pasienter som skrives ut. 
Stilling som kliniks 
farmasøyt er også besatt.

4         3           Middels 

R7

Bredspektret 
antibiotikabruk skal 
reduseres med 10% 
sammenlignet med 2012 
innen 2019.

Manglende kunnskap om 
nasjonale retnignslinjer. 
Manglende kunnskap om 
bruk av antibiotika.

Nasjonale retningslinjer er 
rullet ut. Er fokus på dette i 
forbindelse med 
pasientsikkerhetsprogrammet. 

1         2         2              

Klinikk-
sjefene

1. Implementere nasjonale  2. Bruke 
resultater fra NOIS i 
forbedringsarbeidet. 3. 
Smittevernvisitt. 4. 
Antibiotikastyringsprogrammet. 

Leder FFS

Andel pasienter som fikk 
antibiotika er 28%. Mot 
nasjonale tall 28.1%. 
Foretaket er på god vei til 
å redusere bruken av 
antibiotika. 
Antibiotikastyringsprogra
m og antibiotikateam skal 
bidra til å ta ned 
forbruket. Disse er nå 
etablert. 

1         2           Lav 



Når risikovurdering før og 
etter tiltak er utfylt er:
● = Risikonivå før tiltak
■ = Risikonivå etter tiltak

Oppfylle nasjonale krav til kvalitet og pasientsikkerhet

Mål / krav nr 1:



Enhet: Dato:

Risiko-
nivå

Risiko-
nivå

S K S K
Gjsn risiko for målet: 2 2 Lav 3 2 Lav

Risiko 
nr

Kritiske 
suksessfaktorer/ 
delmål

Risiko for manglende 
måloppnåelse

Eksisterende tiltak/ 
merknad til risikoen S K Risiko-

nivå Risikoeier: Nye tiltak: Ansvarlig: Status 2. 
tertial S K Risiko-

nivå

R1

Pasopp brukes som 
viktig verktøy i 
forbedringsarbeidet

Evaluering og bruk av 
resultatene er ikke 
implementert i 
organisasjonen

Tidligere Passopp 
undersøkelser er tema i 
Kvamråd og kvam 
grupper. Også tema i 
kvalitetsutvalg.

          1          2  Lav 

Klinikksjefene
1. Handlingsplan i klinikkene 
for bruk av Passopp. 2. 
Evaluering av handlingsplan

Leder FFS og 
klinikksjefer

Handlingsplaner 
er etablert i 
klinikkene og 
undersøkelsen 
brukes i 
forbedrings-
arbeid. Rutine 
etablert for 
gjennomføring på 
alle nivå           1           2  Lav 

R2

Kvaliteten på 
utskrivnings-samtalene 
er forbedret

Utskrivningssamtalen 
prioriteres ikke. 
Manglende oppfølging av 
sjekkliste.

Felles prosedyre i 
foretaket for utskrivning 
foreligger ikke. 
Utskrivningssaamtalen 
har vært utviklet 
kontinuerlig

          2          2  Lav 

Klinikksjefene

1. etablere sjekklliste. 2. 
Samstemming av 
legemiddellister. 3. rutiner for 
valg av transport. 4. 
Samhandlingsrutiner med 
kommunene. 5. Tiltaksplan 
fra regionalt læringsnettverk 
"sikker utskrivning" skal 
implementeres i klinikkene.

Leder FFS og 
klinikksjefer

Oppstart i 
Kirkenes er 
gjennomført. 
Hammerfest 
kommer i løpet 
av høsten. PHR 
gjennomfører 
utskrivnings-
samtalen.

          4           2  Middels 

R4

Utvikle lokale mål for 
pasientopplevd kvalitet

Manglende utvikling av 
mål og måleverktøy

Lokale mål er ikke utviklet 
i dag

          1          2  Lav 

Leder FFS

1. Utvikle lokale mål. 2. 
implementere mål. 3. 
etablere systemer for måling 
av kvalitet. 

Leder FFS og 
klinikksjefer

Lokale mål er 
fortsatt ikke 
utviklet grunnet 
manglende 
verktøy fra Helse 
Nord. Ønske om 
å være pilot i 
FIN.           3           3  Middels 

R5

Implementere nasjonal 
veileder for 
brukermedvirkning på 
systemnivå

Manglende 
implementering og bruk 
av nasjonale veiledere

Foretaket lever i dag stort 
sett etter det som står i 
denne veilederen.

          2          2  Lav 

Administrasjons-
sjef

1. etablere plan for utrulling 
av ny veileder. 2. Rulle ut 
veieler etter behov i 
organisasjonen

Administrasjons
sjef

Foretaket 
gjennomfører iht 
nasjonal veileder.

          2           2  Lav 

Ansvarlig: OMO Risikomatrise, 
se under

Risiko inngang på 
året Risiko 2. tertialDeltakere i prosessen:

12.09.2017

Risiko-
vurderingalle i ledergruppen

Risiko-
vurdering

Finnmarkssykehuset

5

Mål / krav nr 2:

Sikre god pasient- og brukermedvirkning

Gj sn

Gj sn

R1R1

R2

R2

R4

R4

R5R5

Sa
nn

sy
nl

ig
he

t

Konsekvens

Medvirkning

Svært 
stor

Alvorlig

Stor

Liten

Moderat

Meget 
liten

Ubetydelig Lav Moderat Svært 
alvorlig

Hovedmeny

Veiledning



Risiko 
nr

Kritiske 
suksessfaktorer/ 
delmål

Risiko for manglende 
måloppnåelse

Eksisterende tiltak/ 
merknad til risikoen S K Risiko-

nivå Risikoeier: Nye tiltak: Ansvarlig: Status 2. 
tertial S K Risiko-

nivå

Når risikovurdering før og 
etter tiltak er utfylt er:

● = Risikonivå før tiltak
■ = Risikonivå etter tiltak

Sikre god pasient- og brukermedvirkning

Mål / krav nr 2:



Enhet: Dato:

Risiko-
nivå

Risiko-
nivå

S K S K
Gjsn risiko for målet: 2 3 Middels 2 3 Middels

Risiko 
nr

Kritiske suksessfaktorer/ 
delmål

Risiko for manglende 
måloppnåelse

Eksisterende tiltak/ 
merknad til risikoen S K Risiko-

nivå Risikoeier: Nye tiltak: Ansvarlig: Status 2. tertial S K Risiko-
nivå

R1

System for utvikling av 
rutiner og tiltak for 
lederutvikling er etablert

Manglende oppfølging 
av systemer, rutiner og 
tiltak

Egen handlingsplan er 
utviklet

1          2        Lav HR sjef 1. Gjennomføre 
ledermobiliseringsprogrammet. 2. 
Introduksjonsprogram for ledere. 3. 
Basisledelse. 4. Utvikle lederhåndbok. 

HR sjef Gjennomføres iht 
plan

1         2          

Lav

R2

kultur for åpen og god 
dialog i hele foretaket er 
etablert

Manglende oppfølging 
av tiltak i handlingsplan 
for å sikre god og åpen 
dialog.

Verktøyskassen er tatt i 
bruk og plan er laget

2          3        Middels HR sjef 1. promotere arbeidsgiverpolitisk 
dokument. 2. 
Medarbeiderundersøkelse årlig. 3. 
Oppdatere rutiner for varsling. 4. 
Utvikle samarbeids og dialogavtaler på 
alle nivå.

HR sjef, 
klinikksjefer og 
stabslederer

Gjennomføres iht 
plan. Punkt 4 
under nye tiltak har 
fortsatt et arbeid 
som skal pågå.

1         3          

Middels

R3

Vedtatt plan for rekruttering 
og stabilisering er 
gjennomført

Manglende 
gjennomføring av tiltak. 
Manglende effekt av 
planlagte tiltak.

Plan er vedtatt 3          3        Middels HR sjef 1. plan for omdømmebygging. 2. 
Utvikle eget årshjul for rekruttering. 3. 
Egne handlingsplaner for lege og 
sykepleierrekruttering.

HR sjef, 
klinikksjefer og 
stabslederer

Er under utførelse. 
Klinikkene har ikke 
laget 
handlingsplaner 
enda på 
rekruttering på 
avdelingsnivå.

2         3          

Middels

R4

Utvikling og gjennomføring 
av  plan for nåværende og 
framtidig 
kompetanseutvikling er 
utført

Overordnet plan ikke er 
etablert.Manglend 
oversikt over 
kompetanse

Er rullet ut stedvis. 3          4        Høy HR sjef 1. kompetansekartlegging. 2. 
kompetanseplaner. 3. 
utdanningsplaner. 4. utdanning av 6 
års legestudenter. 

HR sjef, 
klinikksjefer og 
stabslederer

Er i rute. 
Implementerings-
plan er utarbeidet.

3         3          

Middels

R5

Utvikling og gjennomføring 
av  plan for HMS og IA 
utført

Tiltak som gjennomføres 
har ikke tilfredsstillende 
effekt

Plan er vedtatt 1          2        Lav HR sjef 1. HMS som tema på alle ledermøter. 
2. Økt bruk av avviksmelding. 3. HMS 
opplæring. 4. Utviklingssamtaler og 
mulighetssamtaler. 

HR sjef, 
klinikksjefer og 
stabslederer

Gjennomføres iht 
plan. FAMU følger 
opp alle HMS tiltak. 
Måling av 
utviklingssamtaler 
igangsatt.

1         2          

Lav

Finnmarkssykehuset

Risikoidentifikasjon og analyse

12.09.2017

Mål / krav nr 3:

Sikre gode arbeidsforhold, samt tilstrekkelig og kvalifisert personell

Ansvarlig:

Risiko inngang på 
året Risiko 2. tertialDeltakere i prosessen:

alle i ledergruppen
Risiko-

vurdering

OMO Risikomatrise, 
se under

Risiko-
vurdering

Gj snGj sn

R1R1

R2

R2

R3

R3

R4R4

R5R5

Sa
nn

sy
nl

ig
he

t

Konsekvens

Gode arbeidsforhold

Svært 
stor

Alvorlig

Stor

Liten

Moderat

Meget 

Ubetydelig Lav Moderat Svært 
alvorlig

Hovedmeny

Veiledning



Når risikovurdering før 
og etter tiltak er utfylt er:

● = Risikonivå før tiltak
■ = Risikonivå etter tiltak

Sikre gode arbeidsforhold, samt tilstrekkelig og kvalifisert personell

Mål / krav nr 3:



Enhet: Dato:

Risiko-
nivå

Risiko-
nivå

S K S K
Gjsn risiko for målet: 2 3 Middels 2 3 Middels

Risiko 
nr

Kritiske 
suksessfaktorer/ 
delmål

Risiko for 
manglende 
måloppnåelse

Eksisterende tiltak/ 
merknad til risikoen S K Risiko-

nivå Risikoeier: Nye tiltak: Ansvarlig: Status 2. tertial S K Risiko-
nivå

R3

Byggeprosjektene 
skal ferdigstilles på 
budsjett

Manglende 
gjennomføring/følging 
av prosjektplanen

Erfaring fra Nye Kirkenes. 
Bedre rutiner er etablert 
og sykehusbygg er nå en 
sentral part. Styingsdok 
og mål er utarbeidet for 
prosjektene. 
Prosjektorganisasjon er 
etablert.

         3          4  Høy 

Økonomisjef 

1. Hyppigere statusoppdateringer 
til styret og ledelse. 2. Økt bruk av 
kompetanse fra Sykehusbygg. 3. 
Erfaringsoverføring fra Knes. 4. 
økt kvalitet i alle faser av 
planarbeid. 5 Femten prosent i 
usikkerhetsavsetning. Er igangsatt 
og virksomt.

prosjektansvarlig 
og prosjektleder

1. styret informeres 
i styreseminar. 2. 
Sykehusbygg HF 
er involvert i 3 av 4 
byggeporsjekter i 
FIN. 3.  Det er 
etablert 
møtestruktur 
mellom 
prosjektansvarlige 
og prosjektledere i 
prosjektene (inkl. 
Organisasjonsutvikl
ing) 4. Det 
innarbeides 15% 
usikkerhetsmargin.

         3           4 Høy

R4

Clockwork er tatt i 
bruk i mye større 
grad enn i dag

For mange bestillere 
uten kompetanse fører 
til at vi ikke bruker våre 
systemer godt nok

Alt for mange bestillere i 
dagens system og 
kompetansen som bruker 
er for lav

         2          3  Middels 

Økonomisjef 

1. Redusere antallet bestillere i 
organisasjonen. 2 . Økt opplæring 
av gjenstående brukere. 3. Aktiv 
bruk av fullmaktsregementet. 4 
Prosedyre bestillerrollen. 
5.Tilrettelegge systemet for flere 
bruksområder. 

Økonomisjef 

Prosjekt igangsatt 
og 
prosjektbeskrivelse 
utarbeidet. 

         2           3 Middels

Finnmarkssykehuset

Risikoidentifikasjon og analyse

12.09.2017

Mål / krav nr 4:

Innfri de økonomiske mål i perioden

Ansvarlig:

Risiko inngang på 
året Risiko 2. tertialDeltakere i prosessen:

alle i ledergruppen
Risiko-

vurdering

OMO Risikomatrise, 
se under

Risiko-
vurdering

Gj snGj sn

R3R3

R4R4

R5R5

Sa
nn

sy
nl

ig
he

t

Konsekvens

Økonomiske mål

Svært 
stor

Alvorlig

Stor

Liten

Moderat

Meget 
liten

Ubetydelig Lav Moderat Svært 
alvorlig

Hovedmeny

Veiledning



R5

Økonomisk resultat i 
tråd med plan

Byggeprosjekter blir 
dyrere enn planlagt og 
klinikkene lykkes ikke 
med å få kontroll på sine 
budsjetter. 
Gevinstrealisering ift 
byggeprosjekter.

Gode resultat flere år på 
rad. Gode 
budsjettprosesser og 
oppfølgingsstrategi.

         1          2  Lav 

Direktør

1. kontinuerlig utvikling av tiltak. 2. 
Gevinstrealiseringsplan nye bygg. 
3. fullmaktsdelegasjon. 4. 
prosedyre bestillerrollen. 5. 
Prosjektorganiseringen. 

Klinikksjefene og 
stabsledere

Byggeprosjektene 
følges opp tett. Det 
er ansatt 
Prosjektansvarlig i 
Kirkenes og sist i 
Alta som følger opp 
Prosjektledelsen i 
byggefasen. Fokus 
til denne er 
økonomi, kvalitet 
og 
brukermedvirkning 
fra ansatte. Når 
Samisk Helsepark 
kommer i bygging 
vil det vurderes  
her også. 
Resultatet hittil i år 
er over budsjett. 
Det er store avvik i 
Hammerfest og 
Kirkenes. 
Gevinstrealiserings
plan er utarbeidet i 
Kirkenes. I Alta er 
dette under arbeid i 
OU-prosessen. For 
Samisk Helsepark 
er det iverksatt et 
arbeid med OU.

         1           2 Lav

Når risikovurdering før 
og etter tiltak er utfylt er:

● = Risikonivå før tiltak
■ = Risikonivå etter tiltak

Innfri de økonomiske mål i perioden

Mål / krav nr 4:
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