
Ansvarlig for tiltak Frist Kommentar

S K Risiko-nivå S

X

K Risiko-nivå

1 Drift Erfaring fra Kalnes viste at forståelse 

for implikasjoner av besluttede 

konsepter i byggeprosjektet var 

mangefulle.

Kalnes erfarte manglende kjennskap 

og eierskap til konseptene og hva 

konseptene forutsatte av tilpasning 

av arbeidsprosesser

Behov for ombygginger og 

utvidelser. 

M
o

d
erat

M
o

d
erat

Middels Forankringsrunder med 

klinikkledelse og klinikkenes 

ledergrupper m.fl. Demonstrasjonen 

har inkludert plantegninger på 

voksduk.

Mock up rigges med Helsenett for 

testing og simulering av pasient-/ og 

arbeidsflyt med IKT støtte. 

OU Pågår - 2022

Liten

Liten
M

o
d

erat
M

o
d

erat

Middels I en så stor og kompleks organisasjon vil 

forankring være en kontinuerlig jobb. Det vil 

være urealistisk å sette denne risikoen på et 

nivå der den ikke vil trenge oppmerksomhet.

2 Drift Vedvarende pandemi og krevende 

driftsituasjon tar fokus.

Ulike årsaker som høyt sykefravær, 

situasjon med RS og økt smittetrykk 

Manglende frigjøring av 

personell til 

løsningsutvikling og 

implementering. Ex. 

prosesser knyttet til 

poliklinikk prosjektet. 

M
o

d
erat

M
o

d
erat

Middels Økt fokus på risiko innad i 

delprosjektene. 

Kommunisere status og evt 

konsekvenser i prosjektstyret. 

Kommunikasjon fra OU. 

OU Pågår - 2022

Liten

Liten
M

o
d

erat
M

o
d

erat

Middels Risiko kan reduseres ytterligere med flere 

arenaer for samaerbeid om aktiviteter på 

sykehusets resultatnivå.

3 Drift Manglende eierskap og 

implementeringskraft 

Uklare roller og ansvar. OUs rolle er  

facilitering av prosesser og prosjekt i 

samarbeid med styringsgruppe og 

prosjektgruppen, mens hovedansvar 

for implementering og oppfølging 

ligger i linje.

OU blir "eiere" av de nye 

løsningene og overtar 

linjeledelsens ansvar for å 

følge opp løsningene i 

implementering. Setter 

bærekraften i 

implementeringen i fare.

M
o

d
erat

A
lvo

rlig

Middels Utarbeidet mal for 

staturrapportering for styring/-

prosjektgruppe som følger 

prosjektfasene. 

Forankringsrunder med 

klinikkledelse og klinikkenes 

ledergrupper m.fl. Som beskrevet i 

Nr 1.

OU Pågår/2021

Svæ
rt liten

Svæ
rt liten

A
lvo

rlig
A

lvo
rlig

Middels Risikoen bør alltid ha oppmerksomhet.

4 Drift Tap av gevinstrealisering og i nye areal 

i fht driftsoptimalisering

Prosjektering av bygg og areal  har 

har foregått tidligere enn OU 

prosessene. 

Potensielt dyrere 

driftsmodeller

M
o

d
erat

Lav Middels Kartlegging av grensesnitt mellom 

ulike aktører bla gjennom case og 

tabletop.

Planlegging og utforming av 

"introduksjonspakker".

OU Kontinuerlig
Liten

Liten
Lav

Lav Lav

5 Drift Nødvenige tilpasninger i 

organisasjonsstukturen som følge av 

sambruk av areal og ressurser 

undervurderes. Erfaring hentet fra 

Fonna.

Kompleksiteten i grensesnittene og 

avheninghetene mellom pasient-, 

personal og admistrative systemer er 

svært høy og må fungere for sikre 

god gevinstområdene besrevet i 

Forprosjektrapporetn.

Uhensiktsmessig drift og 

flyt. 

M
o

d
erat

M
o

d
erat

Middels Det jobbes med en prosess basert på 

erfaring fra Fonna for å sikre oversikt 

og kontroll.

OU i samarbeid med 

andre aktører

liten

liten
Lav

Lav Lav

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

Etablering av prosjektet 

Organisering, ledelse og 

bemanning.

Pågående arbeid med 

navngiving

Pågående kartlegging av GAP 

(grensesnittdokumentet) 

Tettere samarbeid mellom bygg, 

OU, Klargjøring, IKT, logistikk, OU 

diftsservice mm. 

Godt og nært samarbeid med 

senior rådgiver planlegging.

Ansvarlig for risikovurdering: Prosjekt direktør Organisasjonsutvikling Nye SUS

Nr

Divisjon/Klinikk: Organisasjonsutvikling Nye SUS

Risiko (S= Sannsynlighet, 

K= konsekvens)

Risikovurdering - Imeplementering av Nye SUS løsninger

Avdeling/Enhet: Organisasjonsutvikling Nye SUS

Deltakere i risikovurdering: OU team

Implementering og testing av 

arbeidsprosesser i eksisterende 

bygg. Mock-up på Ullandhaug til 

simulering av egnede 

arbeidsprosesser. Høy grad av 

medarbeider-involvering

Restrisiko etter ytterligere tiltakKategori (Liv 

og helse, ytre 

miljø, 

omdømme, 

økonomi, drift)

Godt og nært samarbeid med 

prosjektleder Klargjøring for 

drift.

Beskrivelse av konsekvens

Evt.eksisterende tiltak som 

allerede er iverksatt/besluttet 

iverksatt

Replanlegging og involvering av 

fagfelt som ikke er like påvirket.

Ytterligere tiltakFare/Trussel/ Uønsket hendelse

Dato: 01.12.2021

Årsak



Ansvarlig for tiltak Frist Kommentar

S K Risiko-nivå S

X

K Risiko-nivå

Nr

Risiko (S= Sannsynlighet, 

K= konsekvens) Restrisiko etter ytterligere tiltakKategori (Liv 

og helse, ytre 

miljø, 

omdømme, 

økonomi, drift)

Beskrivelse av konsekvens

Evt.eksisterende tiltak som 

allerede er iverksatt/besluttet 

iverksatt

Ytterligere tiltakFare/Trussel/ Uønsket hendelse Årsak

31

32

33

34



Har aldri hørt at 

dette kan skje

Liten 

sannsynlighet for 

at dette kan skje

Har hørt at det 

har skjedd

Dette skjer 

relativt ofte

Dette skjer til 

stadighet

Drift Mennesker - Liv og Helse Ytre Miljø Omdømme

Økonomiske og 

materielle verdier Svært liten Liten Moderat Stor Svært stor

Store deler av driften er satt ut 

av spill for en lenger 

(uholdbar) periode med svært 

alvorlige følger.

Tap av liv eller svært alvorlig 

skade på mennesker. 

Høygradig medisinsk 

invaliditet (> 50 %), svært 

nedsatt forventet levealder

Stort utslipp til vann, luft eller 

jord som gir varige skader på 

natur/vegetasjon.Utrydder 

vegetasjon/natur i området. 

Restitusjonstid over 10 år. 

Ingen tillit. Negativ 

internasjonal medieoppslag. 

Svært negativ omtale i 

fagmiljø/presse.

Svært store økonomiske 

tap.

Svært 

alvorlig/kritisk

Langvarig driftsstans på deler 

av tjenesten. Reduserer 

muligheten til å yte lovpålagte 

helsetjenester med alvorlige 

følger.

Irreversibel akutt eller kronisk 

helseskade med alvorlige 

følger/tap av leveår. Knyttet til 

prognosetap.

Større utslipp til vann, luft eller 

jord. Forårsaker større lokale 

skader på natur/vegetasjon. 

Kritisk skade på naturen , og 

det vil ta lang tid før naturen 

restituerer seg. (inntil 10 år)

Svært negativt omdømme. 

Nasjonal medieomtale og 

massiv negativ omtale i 

fagmiljø.

Større økonomiske tap. Alvorlig

Betydelig kvalitetsforringelse 

på deler av tjenesten.

Uheldige belastninger eller 

moderate skader på 

mennesker. Reversibel skade. 

Ikke knyttet til prognosetap.

Utslipp til vann, luft eller jord. 

Medfører lokale skader på 

natur/vegetasjon. Alvorlige 

skader på naturen, og det vil ta 

inntil et år for naturen å 

restituere seg.

Negative regionale 

medieoppslag og 

oppmerksomhet. Diskusjoner i 

fagmiljø/presse.

Moderate økonomiske 

tap. 
Moderat

Mindre kvalitetsforringelse på 

deler av tjenesten. Kan føre til 

skader dersom det ikke finnes 

reservesystemer.

Lettere, forbigående 

helseskader uten varig mén.

Etmindre utslipp. Skader ikke 

natur/vegetasjon. Kjapp 

restitusjonstid for naturen. 

Gjentakende negative 

tilbakemeldinger. Negativ 

omtale i fagmiljø.

Mindre økonomiske tap. Lav

Påvirker ikke evnen til å yte 

tjenesten, men noe "plunder 

og heft". Ikke behov for 

reservesystemer

Får ikke betydning for 

mennesker. Ingen påviste 

skader.

Ingen miljøskade
Ingen tap av anseelse. Ingen 

medieoppslag.

Ubetydelig økonomiske 

tap.
Ubetydelig

Tiltak bør gjennomføres

Akseptabel risiko, tiltak ikke nødvendig

Helse Stavanger

RISIKOMATRISE

Sannsynlighet

K
o

n
se

kven
s

Risikoevaluering

Risikoforhold uakseptable, tiltak påkrevd


