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Risikostyring i prosjekter



1. Innledning (side 3-7)
– Formål, overordnede krav og roller og ansvar

2. Risikostyring i prosjektmodellen (side 8-10)
– Knytning til faser og beslutningspunkter

3. Prosesskrav (side 11-18)
– HSØs overordnede krav til prosessen for risikostyring

4. Vedlegg (side 20-76)
– Vedlegg 1: Risikoregister i Excel og CA PPM (s. 20-33)
– Vedlegg 2: Maler og verktøy (s. 34-41)
– Vedlegg 3: Risikostyringsprosessen (s. 42-61)
– Vedlegg 4: Eksempler, tips og råd (s. 61-73)
– Vedlegg 5: Hjelp – hvor er mer informasjon? (s. 74-76)

Innholdsfortegnelse



Innledning

Overordnet beskrivelse av Helse Sør-Østs 
krav om risikostyring i prosjekter



• Risiko handler om fremtidige hendelser eller situasjoner, som 
kan påvirke målene som skal oppnås

• Risiko er positivt, nøytralt eller negativt – avhengig av hvem den 
treffer, hvordan den slår til og hva effekten er

• Risikostyring er en ledelsesaktivitet som koordinerer og styrer 
en organisasjon med hensyn til risiko

• Risikostyringsprosessen omfatter en systematisk praksis for å 
blant annet identifisere, analysere, håndtere, følge opp og 
kommunisere om risiko og tiltak

Begrepsavklaring



• Risikostyring skal bedre prosjektleders styringsevne og skal 
bidra til tryggere måloppnåelse

– bedre evne til å se og å utnytte risiko før den «slår til»
– bedre evne til å håndtere situasjoner som oppstår

• Risikostyring skal bidra til færre uønskede avvik knyttet til 
økonomi, fremdrift, omfang og kvalitet

– unngå at trusler som hindrer gjennomføringen slår til
– unngå å komme i en posisjon hvor muligheter ikke kan realiseres
– bedre koordinering mellom aktører

Formålet med risikostyring i prosjekter



1. Risiko skal være kjent, eid, kommunisert og håndtert

2. Risikostyring skal være integrert i prosjektstyringen
– I beslutningssituasjoner skal balansen mellom mål, midler og risiko 

vurderes. Ved viktige beslutninger skal denne balansen dokumenteres

3. Ledere på alle nivåer er ansvarlig for risikostyring innen eget 
ansvarsområde
– Prosjektleder har ansvar for å identifisere og styre prosjektrisiko på en 

forsvarlig måte, i tråd med HSØs veileder for risikostyring i prosjekter
– Prosjektleder har ansvar for å etablere samarbeid med helseforetak, 

brukere, forvaltning og andre interessenter om å styre «produktrisiko» 
og «gevinstrisiko»

– Prosjektveiviserens dokument «Rolledefinisjoner» beskriver ansvaret 
som er lagt til andre lederroller

Overordnede krav om risikostyring i prosjekter



* Roller og ansvar er nærmere beskrevet i Mal Risikoplan i Vedlegg 2

Prosjektleder
• Etablerer og utøver risikostyringsprosessen i prosjektet i tråd med 

gjeldende metodikk slik at risiko er kjent, eid, kommunisert og håndtert

Risikoeier
• Risikoeier er den som har myndighet til å bestemme hvilke risikoer som 

krever tiltak, og hva tiltakene i så fall skal være

Tiltaksansvarlig
• Implementerer tiltak som risikoeier har besluttet at skal iverksettes

Risikokoordinator
• Utøver det daglige operative ansvaret for å koordinere prosjektets 

risikostyring, og følger opp og rapporterer status for risiko og tiltak

Styringsgruppe
• Gir innspill til prioritering av risiko, og kriterier for akseptabelt 

risikonivå, der det ikke foreligger en risikoeier

Sentrale roller i risikostyringen – utdrag*



Prosjektleder er ansvarlig for å 
implementere en levende og 

forsvarlig prosess for risikostyring

Risikostyring skal skje 
i alle faser i prosjektet



Risiko skal identifiseres og håndteres i alle faser

Fase: Gjennomføre
• Følg planen for risikostyring i prosjektet, 

juster planen om det blir nødvendig
• Gjennomfør nødvendige risikovurderinger 

med utgangspunkt i prosjektets mål
• Hold risikoregisteret oppdatert
• Hold risikoeiere orientert om utviklingen i 

risikoer og tiltak
• Gi interessentene risikoinformasjon i tråd 

med deres saklige behov og HSØs føringer

Fase: Avslutte
• Gjør en siste risikovurdering sammen 

med linjen om risiko i realiseringsfasen
• Oppdater og rydd i risikoregisteret
• Dokumenter prosjektets erfaring med 

risikostyringen

Fase: Planlegge
• Utarbeid plan for risikostyring. Den skal 

være et styrende dokument i prosjektet
• Gjennomfør risikovurdering
• Etabler rutiner for å følge opp 

risikobildet og tiltakene



Risikostyring skal være et tema i beslutningspunkter

BP 5
• Overfør åpne risikoer og tiltak til linjen 

og/eller forvaltning
• Lukk prosjektets risikoregister
• Presenter erfaringer fra risikostyringen

BP 3.x og BP 4
• Presenter prosjektets risikobilde 
• Presenter et nytt risikobilde for hver 

beslutning for å vise ny/endret risiko

BP 3
• Presenter planen for risikostyring i 

prosjektet og gå gjennom prosessen
• Presenter prosjektets risikobilde
• Presenter relevante risikoer som er 

knyttet til viktige beslutninger

BP 2
• Få presentert viktig risikoinformasjon 

(prosjekteier eller linjen presenterer)



Noen sentrale krav til utførelse er tatt 
med her. MAL_risikoplan inneholder en 
samlet oversikt over krav og detaljert 
beskrivelse av prosessen

Prosessen bygger blant annet på HSØs 
veileder og ISO 31000:2009

Prosessen er nærmere beskrevet i 
Vedlegg 1 til denne veilederen

Krav til prosessen for 
å styre prosjektrisiko
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• Hva skjer med risikobildet? Kan vi forbedre risikostyringen?

• Implementer besluttede tiltak. Virker de som planlagt?

• Hvem skal eie risikoene? Hvilke tiltak er nødvendige?

• Hva er de viktigste risikoene?

• Hvilke risikoer kan påvirke målene?

• Hva er prosjektets kontekst? Hvordan skal risikostyring skje?

* Prosessen er beskrevet i Vedlegg 1 til denne veilederen

Prosjekter skal bruke HSØs prosess for risikostyring*



* Plan for risikostyring er tilgjengelig i Vedlegg 2 i dette dokumentet eller  fra Prosjektveiviseren 

• Malen Plan for risikostyring i prosjekter skal være grunnlaget for 
prosjekters plan for risikostyring. Malen kan tilpasses behov i det 
enkelte prosjekt og program

• Prosjektets risikoplan skal som minimum beskrive
– Roller og ansvar for risikostyring
– Aktivitetene i prosjektets risikostyringsprosess
– HSØs standardiserte risikomatrise og skalatrinn
– Rutiner for risikorapportering
– Toleransegrenser for risiko, når slike er definert

• Planen skal godkjennes av prosjekteier, eller av programleder når 
prosjektet er del av et program

• Godkjent plan skal inngå som et styrende dokument i prosjektet

Prosjekter skal ha en plan for risikostyring*



* Malen Risikoregister er tilgjengelig i Vedlegg 2 i dette dokumentet eller  fra Prosjektveiviseren 

• Risikoer skal knyttes til de overordnede målene prosjektet skal nå

• Risikoer skal beskrives på felles format og skal måles mot de 
standardiserte kriteriene for konsekvens og sannsynlighet

– Risikoer skal normalt beskrives på dette formatet:  
«Hendelse/tilstand kan føre til virkning»

– Konsekvenser skal som minimum vurderes mot parameterne 
kostnad, kvalitet, fremdrift og pasientsikkerhet.

– Sannsynlighet skal måles over prosjektets gjenværende levetid. 
Avvik fra dette skal begrunnes og dokumenteres

• Risikoer skal føres i et risikoregister som skal holdes oppdatert 
gjennom prosjektets levetid
‒ Godkjente format for prosjektrisikoregister er enten CA PPM/Clarity 

eller MS Excel-mal* fra Prosjektveiviseren (Mal – Risikoregister)

Prosjekter skal registrere risiko på samme måte



Hvis prosjektet trenger flere skalatrinn 
for sannsynlighet, må den nye skalaen 
inkludere grenseneverdiene 0–10–35–
65–90–100.

Ved behov kan prosjektet 
definere konsekvensskala
for flere områder, f.eks. 
for HMS, strategimål mv.

Mal for risikoregister og 
risikoplan har skalaer for  
«positiv prosjektrisiko»

Standardiserte skalatrinn skal ikke endres



* Malen for risikorapportering er tilgjengelig i Vedlegg 2 i dette dokumentet eller  fra Prosjektveiviseren 

Konsekvensen for prosjektet avgjør om en risiko regnes som en 
«positiv risiko» (en mulighet) eller «negativ risiko» (en trussel)

Det er valgfritt å benytte/vise raden for risiko som «har inntruffet»

Prosjekter skal bruke en standardisert risikomatrise*



Prosjektet skal ha, og følge, en dokumentert plan for å overvåke rød risiko:
• hvem som er ansvarlig for å overvåke risikoen (navn eller rolle)
• hva vedkommende skal overvåke (konkrete parametere) 
• når det skal varsles at et parameter er «utenfor toleranse» (kriterier)

Fargene kategoriserer risikonivået som 
høyt (rød), middels (gul)  eller lavt (grønn)

Raden for å illustrere risiko som har 
inntruffet kan utelates/fjernes

Risiko må ikke alltid reduseres
• En rød risiko kan være akseptert uten 

risikoreduserende tiltak
• Grønn risiko kan være uakseptabel og kreve 

tiltak for å redusere risikonivået ytterligere

* Risikoeier er den som har myndighet til å bestemme hvilke risikoer som krever tiltak, og hva tiltakene i så fall skal være

Risikoeier* skal avgjøre om tiltak er nødvendig



Tips: Planlegg for at en negativ risiko 
med svært stor sannsynlighet inntreffer.

Da er det en positiv risiko (mulighet) for å 
gjøre det bedre enn planlagt.

Ikke bare blir planen er mer realistisk, det 
er også mer inspirerende å arbeide for å 
realisere en gevinst enn å unngå et 
nesten sikkert tap

Fargene kategoriserer risikonivået som 
positiv eller svært positiv (mørkeblå)
• Konsekvensen for prosjektets måloppnåelse 

avgjør om en risiko er positiv eller negativ

Risikoeier avgjør om tiltak skal iverksettes
• Tydelig positiv risiko (mørk blå risiko) bør 

overvåkes om ikke risikoeier iverksetter tiltak

Sannsynlighetsskalaen skal være den 
samme som for negativ risiko (trusler)

Raden for å illustrere risiko som har 
inntruffet kan utelates/fjernes

Risikobildet bør omfatte kjent «positiv risiko»



Fargene i risikobildet gir føringer for håndteringen

Føringer for risikohåndteringen Lav Middels Høy Positiv Svært 
positiv

Godkjente akseptkriterier, eller risikoeier*, gir føringer for strategi for å 
håndtere risiko (unngå, redusere, akseptere, øke eller utnytte risiko) √ √ √ √ √

Risikoeier beslutter hvilke tiltak som skal iverksettes for å håndtere risiko ** √ √ √ √ √

Utviklingen i risikonivået skal overvåkes når totalskår er -10 og lavere *** - √ √ - -

En skriftlig plan skal etableres for overvåking av hver risiko - - √ - -

Beslutningen og begrunnelsen for å akseptere risiko uten tiltak skal 
dokumenteres - - √ - -

Beslutningen og begrunnelsen for ikke å utnytte risiko skal dokumenteres - - - - √

* Risikoeier er den som har myndighet til å bestemme hvilke risikoer som krever tiltak, og hva tiltakene skal være

** Det er ikke krav om at risiko skal reduseres; rød risiko kan være akseptert, grønn risiko kan være uakseptabel

*** Planen skal si hvem som overvåker, hva som overvåkes og når det skal varsles. Planen skal være dokumentert



Vedlegg 1

Risikoregister



Alle prosjekter skal føre et risikoregister

Hva er et risikoregister
• Risikoregisteret er en oversikt over alle risikoer i prosjektet og 

vedtatte tiltak for å håndtere risikoene
• Negative risikoer (trusler) mot gjennomføring, leveranse og 

gevinstrealisering skal legges inn i risikoregisteret
• Det er valgfritt å legge inn problemer og positiv risiko (muligheter) 

Hvordan føres risikoregisteret
• Prosjektleder er ansvarlig for at risikoregisteret holdes oppdatert
• Prosjekter i HSØ skal enten benytte CA PPM eller den godkjente 

Excel-mal som risikoregister
• Hvordan risikoregisteret føres avhenger av om prosjektet benytter 

CA PPM eller den godkjente Excel-malen



Behov kan styre valg av verktøy

Behov CA PPM Excel-mal
Automatisert oppfølging og varsling Ja Nei

Koble risiko til aksjonspunkter og arbeidspakker Ja Nei

Automatisert prosjektrapportering Ja Nei

Egenutviklede rapporter Ja Nei

Interessenter kan selv se prosjektstatus Ja Nei

Spore utvikling i risiko over tid Ja Krevende

God plass for vedlegg, kommentarer mm. Ja Krevende

Aggregering fra prosjekt  program Delvis Nei

Integrert risikounivers, lett tilgjengelig Delvis Ja

Registrere positiv risiko (muligheter) Krevende Ja

Egendefinerte kolonner/felt for å registrere info Nei Ja

Mye hjelpetekster og hint (risikorelatert) Nei Ja
Tabellen viser noen viktige forskjeller mellom et risikoregister i CA PPM og i den godkjente Excel-malen



Excel-basert risikoregister

MS Excel-malen som er bygget inn i dette 
dokumentet er et godkjent alternativ til å 
bruke CA PPM/Clarity

• Dobbeltklikk på Excel-ikonet for å åpne malen 
(tips: gå ut av presentasjonsmodus)

• Prosjekter som vil registrere positiv risiko må 
selv utvide malen

• Risikoregister i MS Excel-format skal lagres 
i samarbeidsfanen i CA PPM/Clarity


Risikoregister

		Kilde		ID		Risikobeskrivelse 
(Bruk formatet: Hendelse/tilstand kan føre til virkning)		Dato risiko ble ført i risikoregisteret		Tidligste tidspunkt risiko kan inntreffe		Seneste tidspunkt risiko kan inntreffe		Avhengighet		Prosjektmål som blir mest påvirket om risikoen inntreffer		Området som blir mest påvirket av risikoen		Kategori i risikouniverset		Endringer i risikobildet siden forrige rapportering		Årsaker til at risikoen kan inntreffe		Sannsynlighet
(nåsituasjon)		Konsekvens
(nåsituasjon)		Totalskår
(nåsituasjon)		Konsekvens for økonomi		Konsekvens for fremdrift		Konsekvens for kvalitet/gevinst		Konsekvens for pasiensikkerhet		Risikoeier		Risikoeiers tiltaksbeslutning		Tiltaksbeskrivelse
(Presis beskrivelse, gjerne punktliste)		Totalskår
(nåsituasjon)		Sannsynlighet
(etter tiltak)		Konsekvens
(etter tiltak)		Totalskår
(etter tiltak)		Tiltaksansvarlig		Frist på tiltak		Dato sist risikoen ble vurdert		Status for tiltaket		Status for risiko		Viktige interessenter som kan påvirkes av risikoen		Dato interessentene sist ble kontaktet		Kommentar

				1																										0																0						0

				2																										0																0						0

				3																										0																0						0

				4																										0																0						0

				5																										0																0						0

				6																										0																0						0

				7																										0																0						0

				8																										0																0						0

				9																										0																0						0

				10																										0																0						0

				11																										0																0						0

				12																										0																0						0

				13																										0																0						0

				14																										0																0						0

				15																										0																0						0

				16																										0																0						0

				17																										0																0						0

				18																										0																0						0

				19																										0																0						0

				20																										0																0						0

				21																										0																0						0

				22																										0																0						0

				23																										0																0						0

				24																										0																0						0

				25																										0																0						0

				26																										0																0						0

				27																										0																0						0

				28																										0																0						0

				29																										0																0						0

				30																										0																0						0

				31																										0																0						0

				32																										0																0						0

				33																										0																0						0

				34																										0																0						0

				35																										0																0						0

				36																										0																0						0

				37																										0																0						0

				38																										0																0						0

				39																										0																0						0

				40																										0																0						0

				41																										0																0						0

				42																										0																0						0

				43																										0																0						0

				44																										0																0						0

				45																										0																0						0

				46																										0																0						0

				47																										0																0						0

				48																										0																0						0

				49																										0																0						0

				50																										0																0						0

				51																										0																0						0

				52																										0																0						0

				53																										0																0						0

				54																										0																0						0

				55																										0																0						0

				56																										0																0						0

				57																										0																0						0

				58																										0																0						0

				59																										0																0						0

				60																										0																0						0

				61																										0																0						0

				62																										0																0						0

				63																										0																0						0

				64																										0																0						0

				65																										0																0						0

				66																										0																0						0

				67																										0																0						0

				68																										0																0						0

				69																										0																0						0

				70																										0																0						0

				71																										0																0						0

				72																										0																0						0

				73																										0																0						0

				74																										0																0						0

				75																										0																0						0

				76																										0																0						0

				77																										0																0						0

				78																										0																0						0

				79																										0																0						0

				80																										0																0						0

				81																										0																0						0

				82																										0																0						0

				83																										0																0						0

				84																										0																0						0

				85																										0																0						0

				86																										0																0						0

				87																										0																0						0

				88																										0																0						0

				89																										0																0						0

				90																										0																0						0

				91																										0																0						0

				92																										0																0						0

				93																										0																0						0

				94																										0																0						0

				95																										0																0						0

				96																										0																0						0

				97																										0																0						0

				98																										0																0						0

				99																										0																0						0

				100																										0																0						0

				101																										0																0						0

				102																										0																0						0

				103																										0																0						0

				104																										0																0						0

				105																										0																0						0

				106																										0																0						0

				107																										0																0						0

				108																										0																0						0

				109																										0																0						0

				110																										0																0						0

				111																										0																0						0

				112																										0																0						0

				113																										0																0						0

				114																										0																0						0

				115																										0																0						0

				116																										0																0						0

				117																										0																0						0

				118																										0																0						0

				119																										0																0						0

				120																										0																0						0

				121																										0																0						0

				122																										0																0						0

				123																										0																0						0

				124																										0																0						0

				125																										0																0						0

				126																										0																0						0

				127																										0																0						0

				128																										0																0						0

				129																										0																0						0

				130																										0																0						0

				131																										0																0						0

				132																										0																0						0

				133																										0																0						0

				134																										0																0						0

				135																										0																0						0

				136																										0																0						0

				137																										0																0						0

				138																										0																0						0

				139																										0																0						0

				140																										0																0						0

				141																										0																0						0

				142																										0																0						0

				143																										0																0						0

				144																										0																0						0

				145																										0																0						0

				146																										0																0						0

				147																										0																0						0

				148																										0																0						0

				149																										0																0						0

				150																										0																0						0

				151																										0																0						0

				152																										0																0						0

				153																										0																0						0

				154																										0																0						0

				155																										0																0						0

				156																										0																0						0

				157																										0																0						0

				158																										0																0						0

				159																										0																0						0

				160																										0																0						0

				161																										0																0						0

				162																										0																0						0

				163																										0																0						0

				164																										0																0						0

				165																										0																0						0

				166																										0																0						0

				167																										0																0						0

				168																										0																0						0

				169																										0																0						0

				170																										0																0						0

				171																										0																0						0

				172																										0																0						0

				173																										0																0						0

				174																										0																0						0

				175																										0																0						0

				176																										0																0						0

				177																										0																0						0

				178																										0																0						0

				179																										0																0						0

				180																										0																0						0

				181																										0																0						0

				182																										0																0						0

				183																										0																0						0

				184																										0																0						0

				185																										0																0						0

				186																										0																0						0

				187																										0																0						0

				188																										0																0						0

				189																										0																0						0

				190																										0																0						0

				191																										0																0						0

				192																										0																0						0

				193																										0																0						0

				194																										0																0						0

				195																										0																0						0

				196																										0																0						0

				197																										0																0						0

				198																										0																0						0

				199																										0																0						0

				200																										0																0						0

				201																										0																0						0

				202																										0																0						0

				203																										0																0						0

				204																										0																0						0

				205																										0																0						0

				206																										0																0						0

				207																										0																0						0

				208																										0																0						0

				209																										0																0						0

				210																										0																0						0

				211																										0																0						0

				212																										0																0						0

				213																										0																0						0

				214																										0																0						0

				215																										0																0						0

				216																										0																0						0

				217																										0																0						0

				218																										0																0						0

				219																										0																0						0

				220																										0																0						0

				221																										0																0						0

				222																										0																0						0

				223																										0																0						0

				224																										0																0						0

				225																										0																0						0

				226																										0																0						0

				227																										0																0						0

				228																										0																0						0

				229																										0																0						0

				230																										0																0						0

				231																										0																0						0

				232																										0																0						0

				233																										0																0						0

				234																										0																0						0

				235																										0																0						0

				236																										0																0						0

				237																										0																0						0

				238																										0																0						0

				239																										0																0						0

				240																										0																0						0

				241																										0																0						0

				242																										0																0						0

				243																										0																0						0

				244																										0																0						0

				245																										0																0						0

				246																										0																0						0

				247																										0																0						0

				248																										0																0						0

				249																										0																0						0

				250																										0																0						0

				251																										0																0						0

				252																										0																0						0

				253																										0																0						0

				254																										0																0						0

				255																										0																0						0

				256																										0																0						0

				257																										0																0						0

				258																										0																0						0

				259																										0																0						0

				260																										0																0						0

				261																										0																0						0

				262																										0																0						0

				263																										0																0						0

				264																										0																0						0

				265																										0																0						0

				266																										0																0						0

				267																										0																0						0

				268																										0																0						0

				269																										0																0						0

				270																										0																0						0

				271																										0																0						0

				272																										0																0						0

				273																										0																0						0

				274																										0																0						0

				275																										0																0						0

				276																										0																0						0

				277																										0																0						0

				278																										0																0						0

				279																										0																0						0

				280																										0																0						0

				281																										0																0						0

				282																										0																0						0

				283																										0																0						0

				284																										0																0						0

				285																										0																0						0

				286																										0																0						0

				287																										0																0						0

				288																										0																0						0

				289																										0																0						0

				290																										0																0						0

				291																										0																0						0

				292																										0																0						0

				293																										0																0						0

				294																										0																0						0

				295																										0																0						0

				296																										0																0						0

				297																										0																0						0

				298																										0																0						0

				299																										0																0						0

				300																										0																0						0

				301																										0																0						0

				302																										0																0						0

				303																										0																0						0

				304																										0																0						0

				305																										0																0						0

				306																										0																0						0

				307																										0																0						0

				308																										0																0						0

				309																										0																0						0

				310																										0																0						0

				311																										0																0						0

				312																										0																0						0

				313																										0																0						0

				314																										0																0						0

				315																										0																0						0

				316																										0																0						0

				317																										0																0						0

				318																										0																0						0

				319																										0																0						0

				320																										0																0						0

				321																										0																0						0

				322																										0																0						0

				323																										0																0						0

				324																										0																0						0

				325																										0																0						0

				326																										0																0						0

				327																										0																0						0

				328																										0																0						0

				329																										0																0						0

				330																										0																0						0

				331																										0																0						0

				332																										0																0						0

				333																										0																0						0

				334																										0																0						0

				335																										0																0						0

				336																										0																0						0

				337																										0																0						0

				338																										0																0						0

				339																										0																0						0

				340																										0																0						0

				341																										0																0						0

				342																										0																0						0

				343																										0																0						0

				344																										0																0						0

				345																										0																0						0

				346																										0																0						0

				347																										0																0						0

				348																										0																0						0

				349																										0																0						0

				350																										0																0						0

				351																										0																0						0

				352																										0																0						0

				353																										0																0						0

				354																										0																0						0

				355																										0																0						0

				356																										0																0						0

				357																										0																0						0

				358																										0																0						0

				359																										0																0						0

				360																										0																0						0

				361																										0																0						0

				362																										0																0						0

				363																										0																0						0

				364																										0																0						0

				365																										0																0						0

				366																										0																0						0

				367																										0																0						0

				368																										0																0						0

				369																										0																0						0

				370																										0																0						0

				371																										0																0						0

				372																										0																0						0

				373																										0																0						0

				374																										0																0						0

				375																										0

				376																										0

				377																										0

				378																										0

				379																										0

				380																										0

				381																										0

				382																										0

				383																										0

				384																										0

				385																										0

				386																										0

				387																										0																0						0

				388																										0																0						0

				389																										0																0						0

				390																										0																0						0

				391																										0																0						0

				392																										0																0						0

				393																										0																0						0

				394																										0																0						0

				395																										0																0						0

				396																										0																0						0

				397																										0																0						0

				398																										0																0						0

				399																										0																0						0

				400																										0																0						0

						Risikoregisteret må utvides manuelt om det er behov for mer enn 400 linjer





Konsekvens- sannsynlighetsskala

						Sannsynlighet

						Sannsynlighet: Anslag på hvor sannsynlig det er at risikoen inntreffer innenfor gjenværende tid i prosjektet



				Verdi		Benevning		Betydning 		Forklaring  

				1		Meget liten		Mindre enn 10 % sannsynlighet 		blir overrasket om det skjer 

				2		Liten  		Mellom 10 % og 35 % sannsynlighet 		tror ikke det vil skje 

				3		Moderat		Mellom 35 % og 65 % sannsynlighet 		kan skje 

				4		Stor		Mellom 65 % og 90 % sannsynlighet 		ganske stor sjanse for det skjer  

				5		Svært stor		Mer enn 90 % sannsynlighet 		blir overrasket om det ikke skjer

						Konsekvens

						Konskvens: Antatt konsekvens på prosjektets kost, tid, omfang eller leveransen kvalitet 

						Grenseverdiene for økonomi (kostnad) må settes av prosjektet og avtales med prosjekteier. Dette fordi de kan variere fra prosjekt til prosjekt



						Alvorligste konsekvens for kategoriene pasientsikkerhet, kvalitet, fremdrift og økonomi definerer konsekvenstallet (1-5) i risikoregisteret (kolonne I)





				Verdi 		Benevning 		Pasientsikkerhet		Kvalitet		Fremdrift		Økonomi

		Trusler		-1		Marginal 		Ubetydelig pasientskade, ubetydelig negativ endring i pasientens tilstand		Ubetydelig forverring		Ubetydelig forverring		Overskridelse < W NOK

				-2		Liten 		Mindre alvorlig pasientskade, mindre alvorlig  endring i pasientens tilstand		Lavere enn ambisjoner i prosjekt		Innenfor planlagt slakk		W mill NOK < overskridelse < X mill NOK

				-3		Moderat 		Alvorlig pasientskade, alvorlig endring i medisinsk tilstand		Litt dårligere enn avtalt		Utenfor planlagt slakk		X mill NOK < overskridelse < Y mill NOK

				-4		Alvorlig 		Svært alvorlig pasientskade, fare for tap av liv		Vesentlig dårligere enn avtalt		Forskyvning av leveranse på kritisk linje		Y mill NOK < overskridelse < Z mill NOK

				-5		Svært alvorlig 		Tap av liv		Leveransen blir ikke akseptert		Sluttmilepæl ikke nådd		Overskridelse > Z mill NOK

		Muligheter		1		Marginal 		Ubetydelig forbedret pasientbehandling, ubetydelig positiv endring i pasientens tilstand		Ubetydelig forbedring		Ubetydelig forbedring		Besparelse < W NOK

				2		Liten 		 Noe bedre eller noe mer pasientbehandling		Bedre enn prosjektets ambisjoner		Mer slakk enn planlagt		W mill NOK < besparelse < X mill NOK

				3		Moderat 		Bedre eller mer pasientbehanding		Litt bedre enn avtalt		Mye mer slakk enn planlagt		X mill NOK < besparelse < Y mill NOK

				4		Verdifull 		Mye bedre eller mye mer pasientbehandling 		Mye bedre enn avtalt på ett hovedområde		Sluttmilepæl noe fremskyndet		Y mill NOK < besparelse < Z mill NOK

				5		Svært verdifull 		Sparte liv		Mye bedre enn avtalt på mange områder		Sluttmilepæl vesentlig fremskyndet		Effekt > Z mill NOK

				Verdi 		Benevning 		Pasientsikkerhet		Kvalitet		Fremdrift		Økonomi

														Merknad: 
Finansiell effekt skal oppfattes som samlet vkning for totalprosjektet





Risikomatrise

		Risikomatrise for trusler mot prosjektet



						Konsekvens

						Marginal		Liten		Moderat		Alvorlig		Svært alvorlig

				Har inntruffet







				Svært stor
> 90 %												5







		Sannsynlighet		Stor
65 - 90 %												4







				Moderat
35 - 65 %												3







				Liten
10 - 35 %												2







				Meget liten
< 10 %												1		Visualisere risikobildet (viktigste risikoer)



																								Sirkel: Risiko nummer XYZ i risikolisten (dagens risikonivå)



						 ‒1		 ‒2		‒3		‒4		‒5										Svart heltrukket pil (valgfri): Viser hvor risikoen kom fra



																								Grå stiplet pil (valgfri): Viser forventet effekt av tiltak



















		Risikomatrise for muligheter



						1		2		3		4		5

				Har inntruffet





				Svært stor
> 90 %												5







		Sannsynlighet		Stor
65 - 90 %												4







				Moderat
35 - 65 %												3







				Liten
10 - 35 %												2





																		Visualisere risikobildet (viktigste risikoer)

				Meget liten
< 10 %												1

																								Sirkel: Risiko nummer XYZ i risikolisten (dagens risikonivå)



																								Svart heltrukket pil (valgfri): Viser hvor risikoen kom fra

						Svært liten		Liten		Moderat		Verdifull		Svært verdifull										Grå stiplet pil (valgfri): Viser antatt effekt av tiltak

						Konsekvens
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All RØD risiko og gul risiko = -10 og -12 skal ha plan for overvåking inntil de er ute av rød sone.
Planen må omfatte hva som overvåkes, hvem som overvåker og når eskalering/varsling skal skje

Fargene i matrisen angir minimumsnivå for rapportering og overvåking.
 
Risikoeier beslutter om en risiko er akseptabel og om tiltak skal iverksettes.
 
Fargene gir IKKE føringer for om en risiko er akseptabel eller ikke. En grønn risiko kan være uakseptabel; en rød risiko kan være akseptabel.
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Risikounivers



Veileder risikounivers inneholder mer informasjon om risikouniverset

Du finner den i Prosjektveiviseren: HSØ PPM --> Kunnskapsbasen -->  PPM modell og Prosjektveiviser -->  Veiledere



Brukerveiledning



Kopi av risikoregisteret skal lagres under samarbeidsfanen i Clarity
Anbefalte kolonner som ikke blir brukt, kan skjules - se "Funksjonalitet" lengre ned
Mal datert Q2 2018

Beskrivelse av kolonnene - inkludert tips/råd

Kolonne A - Kilde
• Referanse til kilden for informasjon om risikoen - f eks  "teknisk", "leverandør", "delprosjekt ABC"
• TIPS: Når risikoregistre konsolideres til et felles hovedprosjekt/programnivå risikoregister bør kolonne A inneholde prosjektnummer eller prosjektnavn. En unik referanse vil da bestå av "kolonne A" + "kolonne B" (eksempel A=PRJ5111 + B=1 er forskjellig fra risikoen A=PRJ5333 + B=1)

Kolonne B - ID
• Unikt, sekvensielt nummer som identifiserer hver risiko

Kolonne C - Risikobeskrivelse
• Presis beskrivelse av risikoen. Vanligvis skal risikoer beskrives i formatet "Hendelse/tilstand kan føre til  virkning". (Eksempel: Manglende brukermedvirkning kan føre til feil funksjonalitet i brukergrensesnitt.)
• Risikoen skal beskrives som en fremtidig hendelse. (Hvis det allerede har skjedd så er det ikke en risiko)
• Virkningen av risikoen kan være positiv eller negativ - "en trussel for meg, er en mulighet for deg"
• TIPS: Gode risikobeskrivelser kan man ta en beslutning på.  Eksempel: "Forsinkelse i leveranser kan føre til utsatt brukertesting" er vanskelig å forholde seg til fordi risikoen er upresis. Hvilken beslutning skal man ta? Hvis det i stedet det stod "Forsinkelse i leveranser av sikkerhetspatcher fra leverandør A kan føre til..." så er det lettere å forstå risikoen, enklere å ta stilling til om det er greit og, hvis ikke, hva som skal gjøres

Kolonne D - Dato risiko ble ført i registrert
• Datoen da risikoen ble identifisert, eller første gang risikoen ble registrert i risikoregisteret
• TIPS: Bruk kolonne AC for å registerere datoen risikobeskrivelsen ble oppdatert 

Kolonne E - Tidligste tidspunkt  risiko kan inntreffe
• Tidligste tidspunkt, milepæl eller beslutningspunkt for når en risiko kan inntreffe (engelsk: "risk velocity")
• TIPS: Denne kolonnen kan f eks brukes for prioritere risikoer, f eks for de som kan inntreffe først

Kolonne F - Seneste tidspunkt risiko kan inntreffe
• Seneste tidspunkt, milepæl eller beslutningspunkt for når en risiko kan inntreffe
• TIPS: Lukk risikoer som har passert "seneste tidspunkt"

Kolonne G - Avhengighet
• Noter avhengigheter til andre risikoer, prosjekter, leveranser, aktivitetspakker, helseforetak osv.
• TIPS: Hvis du noterer avhengigheter til andre risikoer, kan du relativt lett bygge hendelseskjeder. Disse kan brukes til å kommunisere "fortellinger" om risiko eller til å finne synonyme risikoer

Kolonne  H - Prosjektmål som blir mest påvirket om risikoen inntreffer
• Noter det eller de overordnede prosjektmålene som blir mest påvirket om risikoen inntreffer
• TIPS: Vær konsistent i hvordan du beskriver målene. Da er det lett å ta ut en oversikt over hvilke risikoer som er relevante for hvert enkelt prosjektmål - dette er ofte en ledelsesvennlig måte å presentere det generelle risikobildet på, og det er lett å se om man har oversett et område/mål i risikoidentifikasjonen

Kolonne  I - Området som blir mest påvirket av risikoen
• Å registrere hvilket overordnet område (prosjektgjennomføring, leveransen, gevinstrealisering) som påvirkes mest om risikoen inntreffer vil hjelpe i kommunikasjonen med interessenter. Hvis ingen kategori passer, velger du annet og  kommenterer i kolonne AH
• Selv om det kan være flere områder som påvirkes så må du gjøre et skjønnsmessig valg
• Cellen får en rød bord om det er skrevet inn en risiko i kolonne C, men denne cellen er tom
• TIPS: Rediger valideringslisten hvis du vil tilpasse nedtrekkslisten over områder å velge mellom. I rammen til høyre ("Funksjonalitet") finner du en kort beskrivelse på hvordan du gjør det

Kolonne J - Kategori i risikouniverset
• Å kategorisere risikoer gjør det enklere å aggregere risiko og se sammenhenger, og å identifisere årsaker og for å se hvor man skal sette inn tiltak. Det hjelper også i kommunikasjonen med interessenter
• Det er nødvendig å gjøre en skjønnsmessig vurdering og velge én av disse kategoriene i nedtrekkslisten, eventuelt bruke "Annet" og kommenterer i kolonne AH. Knytt kategorien til risikoen.
• Cellen får en rød bord om det er skrevet inn en risiko i kolonne C, men denne cellen er tom
• TIPS: Risikouniverset er et godt utgangspunkt for å identifisere risiko. Se fliken "Risikounivers" for mer informasjon. Du finner for øvrig veilederen til risikouniverset i Prosjektveilelderen

Kolonne K - Endringer i risikobildet siden forrige rapportering
• Bruk kolonnen til å dokumentere endringer siden sist, f eks endring i risikobeskrivelsen, sannsynlighet, konsekvens, tiltak, risikoeier mv.
• TIPS: Det du skriver her kan være grunnlag for rutinemessig risikorapportering til f.eks. styringsgruppen
• TIPS: Kopier innholdet fra denne kolonnen over i kommentarkolonnen. På den måten beholder du sporbarhet i endringer fra rapportering til rapportering

Kolonne L - Årsaker til at risikoen kan inntreffe
• Presis beskrivelse av grunnen til at risikoen (beskrevet i kolonne C) kan utløses
• Lag punktliste hvis det er flere årsaker 
• Cellen får rød bord når det er angitt en sannsynlighet i kolonne  M, men denne cellen er tom
• TIPS: Informasjon om årsaker brukes til å vurdere hvor sannsynlig det er at en risiko vil utløses. Den kan også brukes for å finne risikoer som henger sammen (hendelseskjeder)

Kolonne  M  - Sannsynlighet (nåsituasjon)
• Det er sannsynlighet for at hendelse/tilstand i risikobeskrivelsen skal inntreffe og lede til virkning
• Sannsynligheten måles over totalprosjektets gjenværende levetid. Når prosjektet er terminert (har passert BP5) settes sannsynligheten til 0 (det kan fortsatt være risiko for linjen, men ikke for et terminert prosjekt)
• Skalatrinn er beskrevet i arkfane "Konsekvens- sannsynlighetsskala"
• Hvit celle? Da må du angi årsak til at riskoen kan inntreffe i kolonne  J
• TIPS: Planlegg og budsjetter med at risiko (trusler) > 90 % inntreffer. Gjør du det, er det 10 % sjanse for et positivt utfall. Mange opplever det som mer givende å jobbe for et positivt utfalle enn å prøve å unngå noe som nesten helt sikkert vil skje

Kolonne N - Konsekvens (nåsituasjon)
• Denne cellen skal normalt angi den høyeste konsekvens angitt i  kolonne  P, Q, R og S
• Skalatrinn er beskrevet i arkfane "Konsekvens- sannsynlighetsskala"
• Eksempel: Anta en konsekvens på kostnad som er neglisjerbar, på fremdrift er det "forskyvning på kritisk linje" og konsekvensen for kvalitet er "litt dårligere enn avtalt" og ingen konsekvens for pasientsikkerhet. Oppslag i konsekvensskalaen tilsier at konsekvensen er 1 (Marginal) for kostnad,  4 (Alvorlig) for fremdrift og 3 (Moderat) for kvalitet. Verdien som skal føres i kolonne O er da 4 (Alvorlig)
• Hvit celle? Da må du angi konsekvens for minst en av parameterene i kolonnene P, Q, R eller S
• TIPS: Det er greit å justere konsekvensen opp/ned i forhold til skår i enkeltparameterene hvis det begrunnes i kommentarfeltet (kolonne AH)

Kolonne O - Totalskår (nåsituasjon)
• Muligheter (positiv risiko) angis som 1 til 5 (best). Muligheter får blå bakgrunnsfarge.
• Trusler (negativ risiko) angis som -1 til -5 (verst). Trusler får en av fargene grønn, gul eller rød
• Rød risiko har skår < -13. Rød risiko skal som minimum ha en dokumentert plan for overvåking (hvem overvåker, hva overvåkes, når skal det eksaleres)
• Hvit celle?  Det skjer når rød risiko mangler tiltak i kolonne V (minstekrav: overvåking ihht plan)
• TIPS: Fargen på cellen gir IKKE føringer for hvordan risikoen skal håndteres. Grønn risiko kan være uakseptabel og kreve tiltak; rød risiko kan være akseptert uten andre tiltak enn overvåking

Kolonne P - Konsekvens for økonomi
• Anslått finansiell effekt i kroner hvis en risiko inntreffer
• Cellen får rød bord når det gitt en konsekvens i kolonne  N og alle cellene i kolonne P, Q, R og S er tomme
• Prosjektet skal utarbeide egne skalatrinn for økonomisk konsekvens. Skalatrinnene skal dokumenteres både i prosjektets risikoplan og i fliken Konsekvens-sannsynlighetsskala i dette regnearket
• TIPS: Hvis det er utgifter/inntekter i annen valuta så har man automatisk valutarisiko (som bør føres opp)

Kolonne Q - Konsekvens for fremdrift
• Anslå konsekvensen på fremdrift hvis risikoen inntreffer
• Cellen får rød bord når det gitt en konsekvens i kolonne  N og alle cellene i kolonne P, Q, R og S er tomme

Kolonne R - Konsekvens for kvalitet/gevinst
• Anslå konsekvensen for leveransekvalitet og/eller virkning på omfang/scope
• Cellen får rød bord når det gitt en konsekvens i kolonne  N og alle cellene i kolonne P, Q, R og S er tomme

Kolonne S - Konsekvens for pasiensikkerhet
• Anslå konsekvens for pasientsikkerhet hvis risikoen inntreffer
• Cellen får rød bord når det gitt en konsekvens i kolonne  N og alle cellene i kolonne P, Q, R og S er tomme
• TIPS: Sett "Ikke aktuell" hvis risikoen ikke har noen effekt på pasientsikkerheten

Kolonne T - Risikoeier
• Navn på personen eller entydig rollenavn til den som eier risikoen
• Risikoeier er den som har myndighet til å ta en beslutning om risikoen, og er den som beslutter om det er nødvendig å sette inn tiltak for å håndtere risikoen
• TIPS: Pass på at risikoeier er klar over og har akseptert eierskapet. Da unngår du diskusjoner om ansvar
• TIPS: Som prosjektleder bør du være litt kritisk til å påta deg risikoeierskap - har du virkelig myndighet til å finansiere og beslutte tiltak? Ofte er det også feil at styringsgruppen eier risiko - kan den eie risiko i linjen?

Kolonne U - Risikoeiers tiltaksbeslutning
• Det som skal som noteres i kolonne U er hvilken beslutning  risikoeier tok om tiltak
o Ikke gjøre noe: Dette er en aktiv beslutning om å la væære å innføre tiltak. Risikoen er akseptert.
o Utsette beslutningen: Kategorien benyttes både når risikoeier trenerer eller ikke vil ta beslutning og når risikoeier tar en bevisst beslutning om å utsette beslutningen (vente og se)
o Utrede tiltak:  Risikoeier er ønsker flere eller nye tiltak (dette er et i og for seg tiltak) 
o Vente med å implementere: Tiltakene er vedtatt, men risikoeier ønsker å avvente (f eks for å sikre budsjett)
o Implementere nå: Arbeid med tiltak skal iverksettes nå
o Hasteinnføre tiltak: Typisk situasjon er når tiltakene er så kritiske, eller det er svært kort tid til vinduet for å innføre tiltaket lukkes, at ordinært prosjektarbeid nedprioriteres
• TIPS: PRINCEs tiltakskategorier er: Unngå, redusere, overføre, akseptere utnytte, styrke eller dele. Hvis du trenger å notere dette, kan du overstyre standardvalg i denne kolonnen eller bruke kommentarkolonnen 
• TIPS: Bruk kategoriseringen når du diskuterer med en risikoeier . Vis kategoriene og spør hva som er passende beslutning for den aktuelle risikoen; skal tiltak innføres eller ikke

Kolonne V - Tiltaksbeskrivelse
• Presis beskrivelse av tiltaket inkludert navnet/rollen til den som er ansvarlig for å implementere det
• Hvis det er flere tiltak: før alle inn i samme celle (Excel-tips: tast Alt+Enter for å få linjeskift i en celle)
• Rød bord betyr at det totalskår for risikoen (kolonne O) < -13 og denne cellen er uten innhold
• TIPS: Et tiltak skal være kostnadseffektivt, og skal ha en effekt på sannsynlighet eller konsekvens
• TIPS: Tiltak kan ha effekt på flere risikoer. Sjekk da om risikoene er synonyme beskrivelser. Hvis de er det, slå sammen. Hvis ikke, før opp tiltaket flere steder 

Kolonne  W - Totalskår (nåsituasjon)
• Verdien fra kolonne O (totalskår for risikoen før tiltak) overføres automatisk
• Fargene fra kolonne O overføres når det er beregnet en totalskår etter tiltak (kolonne Y)

Kolonne X - Sannsynlighet (etter tiltak)
• Anslå sannsynligheten for at risikoen utløses gitt at tiltaket er implementert og at de fungerer som ventet
• Bruk skalatrinn som er beskrevet i arkfane "Konsekvens- sannsynlighetsskala"

Kolonne Y - Konsekvens (etter tiltak)
• Anslå konsekvensen av at risikoen utløses gitt at tiltaket er implementert og fungerer som forventet
• Bruk skalatrinn som er beskrevet i arkfane "Konsekvens- sannsynlighetsskala"

Kolonne Z - Totalskår (etter tiltak)
• Beregnet verdi = Konsekvens  * sannsynlighet
• Verdien indikerer risikoens totale alvorlighetsgrad forutsatt at tiltaket er implementert og at det fungerer som forventet (risikonivå etter tiltak kalles ofte restrisiko)
• TIPS: Å vise totalskår før og etter tiltak kan gi støtte til argumenter om at et tiltak bør implementeres

Kolonne AA - Tiltaksansvarlig
• Navn på personen eller entydig rollenavn til den som har fått ansvar for å implementere tiltaket 
• TIPS: Pass på at tiltaksansvarlig er klar over og har akseptert jobben

Kolonne  AB - Frist på tiltak
• Datoen for når tiltaket skal være gjennomført. 
• Hvis det er flere tiltak: Før alle datoer i samme celle ELLER før opp den første datoen som forfaller
• TIPS:  Hvis det er notert en, og bare en, dato i cellen kan du bruke betinget formatering for å flagge tiltak som ikke er implementert i tide og  må følges opp
	o Klikk på knappen "betinget formatering" i båndet "Hjem"
	o Velg "Ny regel", deretter "Bruk en formel..."
	o Hvis du står i celle AB2 så er formelen du skal lime inn: =AB2<TODAY() 
	o OBS: du må ta med både  = og () for at det skal virke.   Husk å velge en passende bakgrunnsfarge 

Kolonne  AC - Dato sist risikoen ble vurdert
• Datoen for når statusen for risikoen og tiltaket sist ble vurdert
• TIPS: En vurdering betyr ikke at noe må være oppdatert eller endret. Det er nok at man har reflektert over risikoen, sjekket at tiltaket er på plan og konkludert med at alt er som før. I dette tilfellet oppdateres bare datoen. Hvis du gjøre endringer, oppdateres både datoen og kolonne  K (endring siden forrige rapport)
• TIPS:  Hvis det er notert en, og bare en, dato i cellen kan du bruke betinget formatering for å flagge at det er lenge siden risikoene sist ble vurdert. 
	o Eksempel på formel for betinget formatering i celle AC2: =AND(OR(AE2="Åpen";AE2="Eskalert";AE2="Uavklart / til vurdering");(AC2+120<TODAY()))
	o I dette eksempelet vil celle AC2 fargelegges om status på risiko er åpen, eskalert eller uavklart og det i  tillegg er gått mer enn 120 dager siden siste oppfølging. Lukkede risikoer vil ikke bli flagget

Kolonne  AD - Status for tiltaket
• Angi status for tiltaket
• Regnearket foreslår noen kategorier, men det er ikke nødvendig å bruke disse (ikke validering)
	o Ikke startet
	o Pågår
	o Forsinket
	o Fullført
	o Avbrutt

Kolonne  AE - Status for risiko
• Angi statusen som best beskriver situasjonen for risikoen
• Regnearket foreslår noen kategorier, men det er ikke nødvendig å bruke disse (ikke validering)
	o Åpen
	o Eskalert
	o Uavklart / til vurdering
	o Lukket - overført til andre 
	o Lukket - pga beslutning
	o Lukket - risiko inntraff
	o Lukket - "gikk ut på dato"

Kolonne  AF - Viktige interessenter som kan påvirkes av risikoen 
• Før opp interessenter som vil ha interesse av risikoinformasjon, eller som bør kontaktes fordi de kan ha risikoinformasjon som er nyttig for prosjektet
• TIPS: Kryssreferer med kommunikasjonsplanen slik at det er samsvar

Kolonne  AG - Dato interessentene sist ble kontaktet
• Angi når prosjektet var i kontakt med interessentene
• TIPS: Bruk betinget formatering her også, se eksempel for kolonne AC

Kolonne  AH - Kommentar
• Ved behov: bruk feltet til å notere mer informasjon

Mer informasjon om risikostyring i prosjekter

Tilgjengelige dokumenter om risikostyring ligger i CA PPM/Clarity, og er listet opp under
CA PPM  Hjem  Kunnskapsbase  00 - Prosjektveiviser versjon 1.0  Veiledere/Maler

Veileder Risikostyring i prosjekter
• Beskriver risikostyring i prosjektmodellen
• Tipser om stegene i risikostyringsprosessen
• Har innebygget maler og risikounivers

Veileder Risikounivers
• Kategoriserer noen områder hvor HSØs prosjekter erfaringsmessig kan ha risiko

MAL Risikoplan
• Et utgangspunkt for å lage en risikoplan for et prosjekt eller program

MAL Risikoregister (dette regnearket)
• Et Excel-regneark som er et alternativ til å registrere risikoer i CA PPM / Clarity

MAL Risikobilde
• Presentasjon av risikobilde (negativ og positiv risiko) samt sammenfatning av enkeltrisikoer

MAL Omverdenvurdering
• En teknikk for å se helhet i omgivelser og å fokusere risikovurderinger
• Kan understøtte interessentanalyser


Funksjonalitet











Hjelpetekster
Overskriftsraden har hjelpetekster 
• Klikk i en celle i overskriftsraden og du får frem en kort hjelpetekst









Hjelp til å fylle ut
Noen celler har nedtrekkslister for å standardisere og gjør utfyllingen raskere
• Klikk i cellen
• Klikk på nedtrekkspilen til høyre for cellen









Hint om celler som mangler informasjon
Noen celler får rød bord hvis det mangler informasjon, dette gjelder
• Kolonne H og I --> Risiko er beskrevet (kolonne C), men kategorisering/område  mangler 
• Kolonne L --> Sannsynlighet er anslått, men årsak  er ikke angitt
• Kolonne O, P, Q, R --> Totalkonsekvens er anslått (kolonne M), men ingen av parameterene for økonomi, fremdrift, kvalitet/gevinst eller pasientsikkerhet er angitt
• Kolonne U --> Totalskår (kolonne N) er > 12 (dvs rød risiko), men det er ikke angitt tiltak
 













Varsel om redusert troverdighet
Å sette sannsynlighet krever at man forstår årsakene til at risikoen kan inntreffe.
For konsekvens er det et krav at man skal vurdere og dokumentere  konsekvens for minst en av disse parameterene: økonomi, fredrift, kvalitet/gevisnt og pasientsikkerhet.
Når totalskår er større enn 12 har man rød risiko.  Selv om rød risiko kan være akseptert uten tiltak, så skal det alltid være en dokumentert plan for å overvåke rød risiko (hvem overvåker, hva overvåkes, når varsles det om endring). Manglende beskrivelse av tiltak i kolonne  U innebærer redusert tillit til at prosjektet har kontroll med den røde risikoen
I tilfeller som er beskrevet over, vil regnearket varsle om redusert troverdighet ved å undertrykke fargene grønn/gul/rød i kolonnen for sannsynlighet, konsekvens og totalskår: 
• Kolonne  L --> Får ikke farge grønn/gul/rød med mindre årsaker er angitt
• Kolonne M --> Får ikke farge grønn/gul/rød med mindre parameterene for økonomi, fremdrift, kvalitet/gevinst eller pasientsikkerhet er angitt
• Kolonne N --> Får ikke fargen rød med mindre det er angitt tiltak når skår > 12 (rød risiko)
• Kolonne  W, X, Y --> Får ikke farge med mindre totalskår i kolonne N er beregnet









Skjule/vise kolonner 
Anbefalte kolonner har grå bunnfarge i overskriftsraden. Obligatoriske har blå bunnfarge.
• Vise kolonner: Klikk plusstegnet (rød) eller 1-tallet i øvre venstre hjørne (blå)
• Skjule kolonner: Klikk minustegnet (rød) eller 2-tallet i øvre venstre hjørne (blå)










Feilmeldinger
Noe informasjon i malen skal ikke endres, mens annen informasjon ikke bør endres. 

Feilmeldingen avhenger av hvilken type informasjon det er. I noen tilfeller kan man bruke den informasjonen som er lagt inn. Andre ganger er dette ikke mulig. Dialogboksene gir forhåpentligvis tilstrekkelig informasjon til å løse problemet.


Begrensninger
• Det er forslag til skalatrinn for positiv risiko (muligheter). Prosjektet må vurdere disse og gjøre endringer slik at de passer, endringer må legges i valideringslister (forklart under)
• Skalatrinn for økonomi må utarbeides av prosjektet
• Malen er enperiodisk. Endringer blir ikke loggført. For å loggføre endringer kan du bruke kolonne K. Sporing av endring i sannsynlighet og konsekvens kan også gjøres ved å lage nye kopier av de relevante kolonnene Risikoregisterert må utvides (kopier format) hvis mer enn 500 risikoer skal registreres


Workarounds
• Arket har tidligere vært beskyttet mot utilsiktede endringer. Beskyttelsen skal være opphevet. Hvis arkbeskyttelsen henger igjen så er passordet: Dette har du ikke lov til


Valideringslister
• Valideringslister kan redigeres. De ligger i en skjult arkfane. For å se den: Høyreklikk på arkfanen og klikk "vis"  (engelsk: "unhide"). Husk å justere størrelsen/omfanget av det navngitte området hvor du gjør endringer

Excel-tips
• For å lage punktliste i en celle: Trykk Alt + Enter for å få linjeskift/ny linje



Validering

		Heading i risikoregister		Sannsynlighet
(nåsituasjon)		Konsekvens
(nåsituasjon)		Risikoeiers tiltaksbeslutning		Status for tiltaket		Status for risiko		Konsekvens for fremdrift		Konsekvens for kvalitet/gevinst		Konsekvens for pasiensikkerhet		Området som blir mest påvirket av risikoen		Risikounivers hovedkategori

		Navn på område i valideringsformel		Sannsynlighet		Konsekvens		Risikostrategi		Status_tiltak		Status_risiko		Fremdrift		Kvalitet		Pasient		Target		Risikounivers_Hkat		Prosjektfaser

		Innhold i nedtrekksliste		1		-5		Ikke gjøre noe		Ikke startet		Åpen		-1 = Ubetydelig forverring		-1 = Ubetydelig forverring		Ikke aktuell		Prosjektgjennomføring		Eierstyring, prosjektmål		Idé

		Innhold i nedtrekksliste		2		-4		Utsette beslutningen		Pågår		Eskalert		-2 = Innefor planlagt slakk		-2 = Lavere enn ambisjoner i prosjekt		-1 = Ubetydelig pasientskade		Leveranse/produkt		Prosjektledelse, -team		Konsept

		Innhold i nedtrekksliste		3		-3		Utrede tiltak		Forsinket		Uavklart / til vurdering		-3 = Utenfor planlagt slakk		-3 = Litt dårligere enn avtalt		-2 = Mindre alvorlig pasientskade		Gevinstrealisering		Prosjektgjennomføring		Planlegge

		Innhold i nedtrekksliste		4		-2		Vente med å implementere		Fullført		Lukket - overført til andre		-4 = Flere aktiviteter på kritisk linje		-4 = Vesentlig dårligere enn avtalt		-3 = Alvorlig pasientskade		Annet		Leverandør		Gjennomføre

		Innhold i nedtrekksliste		5		-1		Implementere nå		Avbrutt		Lukket - pga beslutning		-5 = Sluttmilepæl ikke nådd		-5 = Leveransen blir ikke akseptert		-4 = Svært alvorlig pasientskade				Tjeneste, produkt, leveranse		Avslutte

		Innhold i nedtrekksliste		Har inntruffet		5		Hasteinnføre tiltak				Lukket - risiko inntraff		1 = Ubetydelig forbedring		1 = Ubetydelig forbedring		-5 = Tap av liv				Overlevering til drift		Realisere

		Innhold i nedtrekksliste				4						Lukket - "gikk ut på dato"		2 = Mer slakk enn planlagt		2 = Bedre enn prosjektets ambisjoner		1 = Ubetydelig forbedring				Ibruktagelse

		Innhold i nedtrekksliste				3								3 = Mye mer slakk enn planlagt		3 = Bedre enn avtalt		2 = Noe nedre eller mer pasientbehandling				Annet

						2								4 = Sluttmilepæl noe fremskyndet		4 = Mye bedre enn avtalt på ett område		3 = Bedre eller mer pasientbehanding

						1								5 = Sluttmilepæl vesentlig fremskyndet		5 = Mye bedre enn avtalt på mange områder		4 = Mye bedre eller mye mer pasientbehanding

																		5 = Sparte liv





For program - viktige risikoer

		Dette arket kan benyttes for en oppsummering av de viktigste risikoene fra hvert enkelt prosjekt (eller delprosjekt) i programmet (eller hovedprosjekt)

		Prosjekt		Prosjektfase		Verbal oppsummering hentet fra risikorapporteringen denne periode		Risikobeskrivelse nr. 1		Program-risiko nr.		Risikobeskrivelse nr. 2		Program-risiko nr.		Risikobeskrivelse nr. 3		Program-risiko nr.		Risikokoordinators vurdering







For program - risikototaler

				Måloppnåelse og gevinst 		Kvalitet		Fremdrift		Økonomi
(dette år)		Økonomi
(totalt)		Annet 

		Prosjekt-1 

		Prosjekt-2

		Prosjekt-3

		Prosjekt-4

		Prosjekt-5

		Prosjekt-6

		Totalt



Hvem er tabellen beregnet på?
• Tabellen er beregnet for programmer , eller prosjekter med delprosjekter 

Hva er hensikten med tabellen?
• Tabellen skal vise et skjønnsmessig fremskrevet risikobilde, eller med andre ord; hvordan status sannsynligvis vil se ut i fremtiden basert på en vurdering av dagens risikonivå, tiltakenes status osv.

Hvordan bygges tabellen?
• Gjør en samlet vurdering av hvert område per prosjekt/delprosjekt og gi farge (rød, gul, grønn) til hver celle. Fargene skal ha samme betydning som i risikoregisteret
• Hvis et tiltak forventes å endre farge (f eks fra rød til grønn) brukes samme farge som risikoen har før tiltak er implementert, og en T i cellen for å indikere at risikonivået forventes å bli redusert
• Økonomi angist for inneværende år (kolonne E) og for prosjektets totalramme (kolonne F). For eksempel kan et prosjekt være rødt på totalrammen og likevel grønt på inneværende år (eller omvendt)
• OBS: Sett inn årstallet for inneværende år i celle E1
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Fordeler ved å bruke Excel-malen i risikostyringen

100 % manuell Mye innebygd hjelp og støtte

Fleksibelt Kjent programvare

Manuelt utarbeidede rapporter kan være mer 
gjennomtenkte enn de CA PPM auto-genererer
Oppfølging av fremdrift på aksjonspunkter og 
tiltak blir mer personlig enn om CA PPM gjør det
Ved å kopiere informasjon til PowerPoint kan 
man lage penere risikobilder enn CA PPM kan
Fravær av automatisering reduserer sjansen for 
at «datamaskinen roter til noe»

Risikouniverset er integrert, og kopi av dette er 
lagret direkte i malen
Utstrakt bruk av «mouseover» og validering 
senker brukerterskelen og reduserer feilrater
Brukeren får hint om «neste steg» mens malen 
fylles ut. Dette reduserer behovet for opplæring
Tilrettelagt for å benytte filterfunksjon i Excel for 
å analysere og sammenstille risikoinformasjon

MS Excel er kjent og krever ikke opplæring
Unødvendig å bruke tid på å gi brukere tilganger 
for å kunne bruke regnearket

Risikoregisteret kan støtte mye mer omfattende 
registrering av risikoinformasjon enn CA PPM
Omfanget av risikoinformasjon som registreres er 
skalerbart, ved å skjule/vise kolonner
Kopi av risikoregisteret kan lagres på prosjektets 
arbeidsområde, i tillegg til å lagre det i CA PPM
Både positiv risiko (muligheter) og negativ risiko 
(trusler) samt problemer registreres samme sted



Excel-malen – funksjonalitet i regnearket

Blå felt: Obligatorisk

Grå felt: Valgfritt

Alle kolonneoverskrifter har 
hjelpetekster (klikk i overskriften)

Noen celler har nedtrekksmenyer
(Valgene kan overstyres)

Klikk på [1] for å skjule og [2] vise alle anbefalte kolonner samtidig

For å skjule/vise bare noen av de anbefalte kolonnene må du klikke 
på [-] i den blå firkanten for å skjule eller [+] for å vise kolonnene



Fanene i Excel-malen

Grønne fliker er beregnet på 
programmer og store prosjekter 

som har mange delprosjekter.

Risikomatrisene
må fylles ut manuelt



Risikoregisteret lagres i CA PPMs samarbeidsfane

Prosjektet velger katalog/mappe å lagre risikoregisteret i.

Det anbefales likevel å enten lage en egen katalog/mappe 
enten i «01 – Ledelsesprodukter» eller direkte på høyeste 

nivå (for eksempel 11 – Risikostyring)



CA PPM-basert risikoregister

• CA PPM/Clarity har en «usikkerhetsfane» 
som kan brukes som risikoregister

• PowerPoint-filen til høyre er en kort håndbok 
som beskriver hvordan CA PPM understøtter 
risikostyringen
• Arbeidsflyt i CA PPM
• Kobling risiko, aksjonspunkt, arbeidspakker
• Visninger
• Rapporter

• De neste lysarkene er utdrag fra håndboken

http://clarity-prod/niku/nu

http://clarity-prod/niku/nu
http://clarity-prod/niku/nu

Vedlegg til Veileder risikostyring i prosjekter

Versjon Q2 2018

Håndbok
CA PPM som verktøy i risikostyringen







Helse Sør-Øst RHF

Gode og likeverdige helsetjenester  til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi.



CA PPM kan forenkle og effektivisere risikostyringen

		Behov		CA PPM		Excel-mal

		Automatisert oppfølging og varsling		Ja		Nei

		Automatisert prosjektrapportering		Ja		Nei

		Egenutviklede rapporter		Ja		Nei

		Interessenter kan selv se prosjektstatus		Ja		Nei

		Spore utvikling i risiko over tid		Ja		Nei

		God plass for vedlegg, kommentarer mm.		Ja		Krevende

		Aggregering fra prosjekt  program		Delvis		Nei

		Integrert risikounivers, lett tilgjengelig		Delvis		Ja

		Registrere positiv risiko (muligheter)		Krevende		Ja

		Øke antall kolonner/felt ut over standard		Nei		Ja

		Mye hjelpetekster og hint (risikorelatert)		Nei		Ja



Tabellen viser noen viktige forskjeller mellom et risikoregister i CA PPM og i den godkjente Excel-malen





Risikoregisteret i CA PPM er todelt

Gir et automatisk sammendrag av risikonivå fordelt på 11 kriterier i en kategorisert risikoprofil

De 11 kategoriene oppsummeres automatisk i en overordnet risiko-skår for prosjektet

Vurderingskriterier settes manuelt. De oppdateres automatisk når risikofanen er tatt i bruk



Vurderingskriterier

CA PPM har et detaljert risikoregister i risikofanen og et overordnet risikoregister i vurderingskriteriene. Det er automatisk aggregering av risikoer i risikofanen til vurderingskriteriene, slik at overordnet status alltid er oppdatert

Inneholder detaljer om de enkelte risikoene

Gjør det mulig å automatisere og forenkle oppfølging og rapportering

Gir sporbarhet over tid, og dele informasjon mellom prosjekter 

Aktiviteter i leveranseplanen kan kobles til risikoer, og en risiko kan kobles til problemer (og vice versa)

Risikofanen







Hvis risikoen er inntruffet skal den overføres til problemfanen og følges opp som et problem/issue

Lukk risikoen hvis den aldri kan gjenoppstå. I motsatt fall er den både en risiko og et problem

Risikoer skal ikke slettes fra CA PPM

Hvis risikoen lukkes, noter eventuelle lærings-momenter slik at andre kan lære av erfaringene



Lukke risiko



Tiltak legges inn i CA PPM sammen med tidsfrister og ansvarlige

Hvis risikoeier eller ansvarlig for tiltak endres, får vedkommende epost

Alle som har tilgang til prosjektet i CA PPM kan se risikoene, status for tiltak og ta ut rapporter

Tiltak og oppfølging

Samle inn kjente risikoer og legg de i risikofanen. Ta med alle risikoer, også de som er «lav risiko»

Gjør risikovurderingen,  kategoriser risikoene og

foreslå risikoeier. Legg informasjonen inn i risikofanen

Oppdater risikoer og tiltak i prosjektmøter. Gjenta risikoworkshop både før en BP skal passeres og når det skjer store endringer i prosjektet /omgivelser

CA PPM oppdaterer samlet risikoskår

Registrere og oppdatere risikoer



Opprett prosjektet

Gjør en overordnet vurdering av de enkelte vurderingsområdene

CA PPM beregner risikoskår for prosjektet

Innledende risikoprofil

CA PPM støtter fire viktige steg i risikostyringen







Lukk risiko som ikke ventes å inntreffe en gang til (Lukkes i Egenskaper)

Opprett Problem for inntruffet risiko som skal håndteres etter lukking

Læringsmomenter noteres i feltet Løsning

Lukke risiko



Dashboard og visninger og  Rapporter gir status

Opprett Problem for inn-truffet risiko som er åpen, og hendelsen følges opp

Eskaler ved å endre eier og opprette aksjonspunkt

Endringsforespørsler kan opprettes fra risikofanen

Tiltak som skal inn i WBS føres i Aktiviteter 

Tiltak som ikke skal i WBS føres i Aksjonspunkter 

Tiltak og oppfølging

CA PPM oppdaterer Vurderingskriterier

Bruk Notater for å kommentere risikoen

Påse at rett person er ført opp som risikoeier

Fyll ut Egenskaper

(Risikofane  ny risiko)

Registrere og oppdatere risikoer



CA PPM beregner risiko-profil når alle felt er utfylt

Fyll ut Vurderingskriterier

Innledende risikoprofil

Innholdsfortegnelse











Side 26 – visninger og rapporter

Side 24 – problemer / endringer

Side 16 – aksjonspunkt / aktivitet

Side 8 – risikoregister og notater

Side 6 – prosjektets egenskapsfane





Innledende risikoprofil

Når prosjektet etableres skal det gis en innledende risikoprofil i 11 områder, og CA PPM oppdaterer disse når risikoer er lagt inn og kategorisert i risikofanen

 CA PPM beregner samlet risikonivå for prosjektet hvis alle kriterier er fylt ut

















Prosjektrisiko settes automatisk når vurderingene under er utført/lagret

Alle felt må fylles ut før CA PPM beregner prosjektrisiko

Dersom risikofanen tas i bruk og risikoene kategoriseres, vil verdiene i denne tabellen bli overskrevet med verdier fra risikofanen.

Satt manuelt / ikke overskrevet fra risikofanen



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Feltene er foreløpig ikke i bruk





Skal fylles ut

Kan fylles ut



Bør fylles ut







Vurderingskriterier

Vurderingskriteriene gir et automatisert sammendrag av prosjektets risikobilde

CA PPM beregner en samlet verdi for alle enkeltrisikoer som er kategorisert, oppdaterer vurderingskriteriene i dette skjermbildet og gjør en ny beregning av samlet prosjektrisiko

Vurderingskriteriene er hentet fra HSØs risikounivers.





Registrere og oppdatere risikoer

Alle risikoer skal inn i risikoregisteret



Risikoregisteret er en oversikt over alle risikoer som er registrert













Registrere en ny risiko



Følgende blir tilgjengelig:





Dette er «risikoregisteret»

For utfylling, se de tre neste lysarkene



2

3

1





Feltene i risikofanen (1/3: Generelt)





Skal fylles ut

Kan fylles ut



Bør fylles ut



















Kategori: CA PPM overskriver verdien som er manuelt satt i Vurderingskriterier når dette beltet benyttes. Det gir deg dynamisk (automatisk) oppdatert overordnet risikostatus

Kategorier er hentet fra Veileder risikounivers

Eier: CA PPM setter eier = «opprettet av».

Default er ofte feil. Den som oppretter risikoen har sjeldent fullmakt til å avgjøre tiltak og finne finansiering for tiltakene.

Prioritet: Hvor høyt arbeidet med denne risikoen prioriteres. Prioritering gir mulighet for å flagge arbeid med «grønn» risiko høyere enn for eksempel «rød risiko»

La standardverdi bli stående som den er om man ikke skal gi arbeid med risikoene forskjellig prioritet





Feltene i risikofanen (2/3: Detaljer)





Skal fylles ut

Kan fylles ut



Bør fylles ut















Før opp årsaker til at risikoen kan inntreffe

Beskriv kort konsekvens for fremdrift, omfang, økonomi, kvalitet og/eller pasientsikkerhet

Håndtering: Brukes til å angi generell strategi for å håndtere risikoen. 

Konkrete tiltak skal registreres som Aksjonspunkt, Aktivitet, Endringsforespørsel eller  eskalering

Det er en feil i CA PPMs algoritmer. Feilen gjør at dato konsekvens inntreffer må være etter datoen i feltet forventet løsningsdato. Dette er selvfølgelig meningsløst (på flere plan), blant annet fordi tiltak ikke behøver å føre til at risikoen lukkes og fordi tiltak som reduserer konsekvens av inntruffet hendelse ofte må iverksettes etter at risikoen har inntruffet forutsetter at risikoen er inntruffet



Inntreffer: Skal normalt stå tom, eller settes til dato for planlagt BP5

Løsningsdato: Dato risikoen forventes å bli lukket.





Tilknyttede risikoer benyttes for risikoer, for eksempel i hendelseskjeder 

Tilknyttede problemer kobler risikoen til problemer som allerede er registrert







Feltene i risikofanen (2/3: algoritmefeil)





Skal fylles ut

Kan fylles ut



Bør fylles ut















Før opp årsaker til at risikoen kan inntreffe

Beskriv kort konsekvens for fremdrift, omfang, økonomi, kvalitet og/eller pasientsikkerhet

Begge feltene inngår i standardrapporter, men forventet løsningsdato er det som per april 2018 gir mest mening å bruke

Inntreffer: Skal normalt stå tom, eller settes til dato for planlagt BP5

Løsningsdato: Dato risikoen forventes å bli lukket.







Det er en feil i CA PPMs algoritmer. Feilen gjør at dato konsekvens inntreffer må være etter datoen i feltet forventet løsningsdato. 

Dette er selvfølgelig meningsløst (på flere plan), f. eks. fordi tiltak ikke behøver å føre til at risikoen lukkes, eller fordi tiltak som først skal iverksettes for å håndtere virkningen av en inntruffet risiko nødvendigvis må vente til etter at risikoen inntreffer.

Løsningen er enten å nøye seg med å fylle ut ett av feltene, eller å sette dato konsekvens inntreffer = dato for planlagt BP5.

Begge feltene blir brukt i standardrapporter. Å la feltet dato konsekvens inntreffer stå tomt hindrer misforståelser.





Feltene i risikofanen (3/3)





Skal fylles ut

Kan fylles ut



Bør fylles ut



Løsning: Feltet skal normalt bare brukes for å notere læringsmomenter etter at risikoen er lukket.

Konkrete tiltak skal registreres som Aksjonspunkt, Aktivitet, Endringsforespørsel eller  Eskalering

La stå tomt inntil risiko er lukket

Gjenstående risiko: Eventuelle restrisiko som etter at risikoen er lukket skal føres i CA PPM som ny risiko 

Dette feltet brukes for å koble den lukkede risikoen med de nye risikoene (restrisikoene/gjenstående risiko)

Bruk skalatrinn fra neste lysbilde

(Se også Veileder risikostyring i prosjekter)





















«Notater» brukes for å kommentere på risikoen









Skal fylles ut

Kan fylles ut



Bør fylles ut









Risikoregister = samlet oversikt over risikoene
Tabellen (visningen) kan konfigureres. Verdiene kan redigeres (klikk på verdiene)



Kort klikk: Åpne den aktuelle risikoen

Langt klikk: Rediger risikonavnet

Lagre endring, lage ny risiko eller slette markert risiko



Kategori i vurderingskriteriene (se også risikouniverset) 

(Sannsynlighet * konsekvens) Fargen er den samme som fargen i risikomatrisen 

Prioritet i arbeidet med risikoen

Om risiko tas med i statusrapport





Klikk på tannhjulet for å konfigurere CA PPM slik at samlet oversikt blir slik du ønsker (eller som i dette bildet) 





Tiltak og oppfølging

HSØ krever ikke at alle risikoer skal ha tiltak, selv ikke for rød risiko er det krav om tiltak



Det HSØ krever er at risikoeier tar en informert beslutning om tiltak skal iverksettes eller ikke









Tiltak og oppfølging – navigering

Klikk på en eksisterende risiko eller lag en ny for å få knapper/faner for risikohåndteringen:









For beskrivelse, se neste lysbilde







Knapper og faner som brukes for risikohåndtering





Skal fylles ut

Kan fylles ut



Bør fylles ut















Egenskaper: Oppdateres fortløpende (se tidligere lysark)



Notater:  Kommentar  til risiko, tiltak og så videre. Notater er statisk informasjon uten tildelt ansvar eller tidsfrister



Tilknyttede aksjonspunkter: Tiltak som ikke skal i WBS. Lister opp eksisterende aksjonspunkter knyttet til risikoen og gir mulighet til å lage nye aksjonspunkter



Tilknyttede aktiviteter:  Tiltak som skal  i WBS. Lister opp aktiviteter i WBS som er knyttet til denne risikoen og gir mulighet til å lage nye aksjonspunkter

Opprett problem: Oppretter et nytt problem-ID koblet til denne risikoen

Opprett endringsforespørsel: Oppretter endringsforespørsel koblet til denne risikoen









Tilknyttede aksjonspunkter

Aksjonspunkter er arbeidsoppgaver/aktiviteter som kan tildeles en eller flere personer

Aksjonspunkter knyttes til konteksten de er opprettet i

fra problemfanen = problem

fra risikofanen = risiko

fra samarbeidsfanen = prosjekt

fra handlingsmenyen i visse skjermbilder = personlig

Alle aksjonspunkter vises i samarbeidsfanen, eller man kan gå til konteksten hvor de er opprettet (risiko/problem) for å se aksjonspunktet i sammenheng med risikoen

Den som får tildelt et aksjonspunkt kan også se det i sitt personlige hjemmeskjermbilde (ved pålogging)







Feltet Emne skal inneholde et kort og entydig navn på aksjonspunktet

Feltet Beskrivelse skal inneholde en beskrivelse av jobben som skal gjøres

Feltet Forfallsdato er datoen oppgaven være ferdig utført

Feltet Enheter brukes bare hvis det er en repeterende oppgave, f eks om det er snakk om overvåking av en risiko

Feltet Tildelt til skal inneholde navnet til tiltaksansvarlig.

Skjermbilde for Tilknyttede aksjonspunkter





Skal fylles ut

Kan fylles ut



Bør fylles ut































Tilknyttede aktiviteter

En «tilknyttet aktivitet» er en arbeidspakke i leveranseplanen

Nye aktiviteter som opprettes fra risikofanen knyttes automatisk til risikoen eller problemet de er opprettet fra

Allerede opprettede aktiviteter kan knyttes til en eller flere risikoer eller problemer (mange-til-mange relasjon)

Hvordan aktiviteter opprettes og håndteres er gjennomgått i grunnleggende CA PPM kurs. 

Kontakt portefoljekontor@sykehuspartner.no for å få en gjennomgang av alle muligheter i CA PPM







Opprett aktivitet i leveranseplanen (WBS) skal være  forklart i CAPA og blir gjennomgått i CA PPM-kurs

Se forklaring i annen dokumentasjon

OBS: Dette oppretter en ny aktivitet i leveranseplanen!

Skjermbilde for Tilknyttede aktiviteter





Opprette problem

En risiko kan ha flere tilstander i CA PPM

Ennå ikke inntruffet = åpen risiko

Uaktuell/kan ikke inntreffe = lukket risiko

Har inntruffet = problem

Har inntruffet og kan inntreffe en gang til = åpen risiko og problem

CA PPM kan spore og automatisere oppfølging av problemer, knytte risikoer, aktiviteter og endringer til problemene osv.

HSØ har ikke en standardisert problemprosess eller veileder i problemløsning. Det er opp til prosjektleder å etablere prosessen 

Problemhåndtering blir derfor ikke beskrevet her

Kontakt portefoljekontor@sykehuspartner.no for å få en gjennomgang av alle muligheter i CA PPM





Skjermbilde for Opprette problem
(Gå til hovedsiden for risikoen og klikk knappen nederst i skjermbildet – se forklaring side 16)



Forventet resultatet av å løse problemet

Tidsfrist, og prioritering av problemet

Samme kategorier som Vurderingskriterier





Opprette endringsforespørsel

CA PPM kan opprette endringsforespørsler og lagre eventuelle dokumenter direkte på endringsforespørselen

CA PPM kan også spore og automatisere oppfølging av endrings-forespørsler, knytte risikoer og problemer til forespørselen osv.

Helse Sør-Øst har ikke definert hvordan CA PPM skal benyttes i forbindelse med endringer og endringsstyring

Endringsforespørsler blir derfor ikke beskrevet her, heller ikke selve skjermbildet

Kontakt portefoljekontor@sykehuspartner.no for å få en gjennomgang av alle muligheter i CA PPM





Rapportering

Visninger



Hovedformål: 

Oversikt over aktuelt risikobilde/status

Forenkle diskusjon og oppfølging av tiltak, risiko og problemer



Merk: Inntil visningene er standardisert, kan dine visninger se litt annerledes ut







Visningene i CA PPM er «skjermbilder»

Bruk risikofanen for å få rask oversikt over risikoer, problemer og endringer

Felt som inngår i oversikten kan konfigureres

Ved behov kan feltene endres i visningen. Dette forenkler arbeidet med risiko-, problem- og endrings-registrene. Hvordan de endres er gjennomgått i introkurset til CA PPM



Visninger fokuserer på daglig styring av prosjektet; de gir «live data» hvor endringer vises umiddelbart. Noen av visningene kan med fordel brukes i statusmøter

Rapportene forenkler prosjektrapporteringen og muliggjør dypere analyse av prosjektet. Rapportene må tas ut ved hjelp av CA PPMs innebygde rapportgenerator

Risikofanen

Bruk vurderingskriterier for å vise risiko per kategori og samlet risikostatus for prosjektet

Risiko per kategori er en aggregering fra risikofanen.

Samlet status er aggregering av de enkelte vurderings-kriteriene

Vurderingskriterier

Bruk risikomatrisen i dashboard for å få CA PPM til å lage risikomatrisen for deg

Standardinnstilling viser antall risikoer. 

Matrisen kan konfigureres til å fremheve konsekvens om risikoen inntreffer eller sannsynlighet for at risikoen inntreffer

Prosjektindikator viser samlet prosjektstatus, som vist i vurderingskriteriene

Dashboard





Vurderingskriterier









Samlet prosjektrisiko og risiko per gruppe/kategori hentes fra skjermbilde Vurderingskriterier.

Dette er live data. Endringer vises umiddelbart

Skjermbildet er forklart i lysbilde

Visningen kan for eksempel brukes i statusmøter for å innlede til diskusjon om en risikokategori

Visning







Risikoregister i CA PPM
Tabellen (visningen) kan konfigureres. Verdiene kan redigeres (klikk på verdiene)



Kort klikk: Åpne den aktuelle risikoen

Langt klikk: Rediger risikonavnet

Lagre endring, lage ny risiko eller slette markert risiko



Kategori i vurderingskriteriene (se også risikouniverset) 

(Sannsynlighet * konsekvens) Fargen er den samme som fargen i risikomatrisen 

Prioritet i arbeidet med risikoen

Om risiko tas med i statusrapport



Visning









Dashboard

Pek på kulen for å se tallene

(1, 3, 4) = konsekvens er

(1, 3, 4) = sannsynlighet

(1, 3, 4) = antall risikoer (bare når  boble = antall, ellers vises kulestørrelse)

I CA PPM er det kulene som har farge mens bakgrunnen er hvit

I PowerPoint-malen er det motsatt

Samlet risikostatus

Korrekt status forutsetter at alle Vurderingskriterier er fylt ut



Samlet status for inntrufne risikoer som følges opp gjennom problemfanen 





Budskapet i risikomatrisen kan fokuseres


Risikomatrisene under har samme kildedata. Legg merke til hvor sterkt fokuset endres i eksempelet om radius for boblestørrelse endres til sannsynlighet eller konsekvens 







Ett risikoregister; tre budskap/fokus

Standardinnstilling  gir fokus på antall risikoer

Alternativt fokus = risikoer med høy sannsynlighet



Alternativt fokus = risikoer med høy konsekvens





Hvordan spisse/vinkle risikomatrisen i Dashboard

















Valg av radius (størrelse på boblene) påvirker fokus for presentasjonen.

Du kan for eksempel velge å fremheve risikoer med alvorlig konsekvens, høy sannsynlighet eller den mer nøytrale «antall risikoer per boble» (standardvalg)





Forskjellig valg av hva boblene viser gir mulighet for å spisse budskap. Eksemplene under viser dette







Boblestørrelse = antall

(3, 4, 2) = konsekvens er

(3, 4, 2) = sannsynlighet

(3, 4, 2) = antall risikoer

Siste siffer gjentar sannsynlighet/konsekvens når bobleradius = konsekvens eller sannsynlighet

(3, 4, 3) = konsekvens	(3, 4, 4) = sannsynlighet





Rapportering

Rapporter



Formål:

Periodisk rapportering og snapshots av prosjektstatus

Analyse av ulike problemstillinger



Rapportene er under utvikling. De kan derfor se annerledes ut når du kjører rapportene enn de gjør i denne presentasjonen









Rapportene i CA PPM

Standardrapporter kan

brukes i formell prosjektrapportering

skrives ut i formater som PPT, PDF, XLS osv.

settes opp med tidsbestemte kjøringer eller kjøres ved behov

kan kobles til epostlister for automatisert utsending til spesifiserte mottakere (for eksempel et prosjektstyre)

autogenerert snapshots av prosjektet kan lagres automatisk

Rapportene forenkler prosjektrapporteringen og muliggjør dypere analyse av prosjektet. Rapportene må tas ut ved hjelp av CA PPMs innebygde rapportgenerator

Visninger fokuserer på daglig styring av prosjektet; de gir «live data» hvor endringer vises umiddelbart. Noen av visningene kan med fordel brukes i statusmøter

Standardrapporter

Ad hoc-rapporter kan 

bygges for å dekke spesielle behov

lagres som en standardrapport

ha skreddersydd datasett

settes opp med ulike visualiseringer

snapshots kan lagres om nødvendig

Ad hoc-rapporter











Navigasjon: Finne standardrapportene









Risk eller Issue eller Storyboard eller Change gir relevante treff i «Bibliotek»

HSØ arbeider med å øke og forbedre standardrapportene som er tilgjengelig 

Standard risikorapporter per mars 2018





Navigasjon: Hente ut standardrapport













Finn prosjektet ved å søke på prosjektleder, prosjektnummer osv.

Rapportene kan vises på skjerm, lagres eller eksporteres til Excel, PDF eller PowerPoint





Project risk register eksportert til PowerPoint









Dette er rapporten Project risk register

Innholdet i risikorapporten er hentet fra risikofanen med underliggende faner.

Hver risiko har sin «rad» med tilknyttede

Problemer

Notater

Aksjonspunkter

Endringsanmodninger

Rapport

Hvor kommer innholdet fra?





Endringsforespørsler: Eksport til PowerPoint





Endringsforespørsler: Eksport til MS Excel





Endringsforespørsler: Eksport til PowerPoint







Project storyboard













Navigasjon: Ad hoc-rapporter





Kontakt Regionalt porteføljekontor for opplæring i rapportgeneratoren

epost: portefolje@sykehuspartner.no 
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Fordeler ved å bruke CA PPM i risikostyringen

Forenkle rapporteringsrutiner Bedre oversikt

Effektivisert oppfølging og varsling All dokumentasjon på ett sted

CA PPM har avanserte verktøy for å rapportere 
status for prosjekt, risikoer og tiltak, f.eks.:
• Samlet risikostatus for prosjektet 
• Status for de 11 vurderingskriteriene
• Oversikt over risikoer, tiltak, aksjonspunkter, 

problemer og/eller endringsordrer
Risikoeiere, programstyrer og andre kan selv ta 
ut rapporter når de måtte ha behov for det

Automatisk aggregering vha. vurderingskriterier
Risikoer med avhengighet til aktiviteter i andre 
prosjekter kan kobles til disse, og vice versa
Tiltak i WBS, problemer og endringsordrer er 
sporbare til risikoen som er kilden til disse
Problemer og risikoer knyttes til hverandre og 
kan rapporteres som et «sakskompleks»
God, personlig, oversikt over aksjonspunkter, 
tiltak og risikoer man er ansvarlig for

Risikofanen erstatter regnearket som risiko-
register, og gir søkbar endringshistorikk
I praksis ubegrenset plass til løpende notater
Dokumentasjon i form av vedlegg kan lagres 
direkte på risikoen det gjelder
Læringsmomenter fra håndtering av risikoer blir 
tatt vare på. Det kan hjelpe andre i fremtiden

Endring av risikoeier, tiltakseier eller ansvarlig 
for aksjonspunkter kan utløse epostvarsel
Automatisert oppfølging av tidsfrister er mulig
Risikoer kan prioriteres uavhengig av samlet 
risikoskår (sannsynlighet * konsekvens)
For programmer kan rapportgeneratoren brukes 
for å identifisere risikoer og tiltak på tvers av 
underliggende prosjekter



Hvis risikoen er inntruffet 
skal den overføres til 
problemfanen og følges 
opp som et problem/issue

Lukk risikoen hvis den 
aldri kan gjenoppstå. I 
motsatt fall er den både 
en risiko og et problem

Risikoer skal ikke slettes 
fra CA PPM

Hvis risikoen lukkes, noter 
eventuelle lærings-
momenter slik at andre 
kan lære av erfaringene

Lukke risiko

Tiltak legges inn i CA PPM 
sammen med tidsfrister 
og ansvarlige
Hvis risikoeier eller 
ansvarlig for tiltak endres, 
får vedkommende epost
Alle som har tilgang til 
prosjektet i CA PPM kan 
se risikoene, status for 
tiltak og ta ut rapporter

Tiltak og oppfølging

Samle inn kjente risikoer 
og legg de i risikofanen. Ta 
med alle risikoer, også de 
som er «lav risiko»

Gjør risikovurderingen,  
kategoriser risikoene og

foreslå risikoeier. Legg 
informasjonen inn i 
risikofanen

Oppdater risikoer og tiltak 
i prosjektmøter. Gjenta 
risikoworkshop både før 
en BP skal passeres og når 
det skjer store endringer i 
prosjektet /omgivelser

CA PPM oppdaterer 
samlet risikoskår

Registrere og 
oppdatere risikoer

Opprett prosjektet

Gjør en overordnet 
vurdering av de enkelte 
vurderingsområdene

CA PPM beregner 
risikoskår for prosjektet

Innledende risikoprofil

CA PPM støtter fire viktige steg i risikostyringen



Lukk risiko som ikke ventes 
å inntreffe en gang til 

(Lukkes i Egenskaper)

Opprett Problem for 
inntruffet risiko som skal 
håndteres etter lukking

Læringsmomenter noteres 
i feltet Løsning

Lukke risiko

Dashboard og visninger
og  Rapporter gir status

Opprett Problem for inn-
truffet risiko som er åpen, 
og hendelsen følges opp

Eskaler ved å endre eier 
og opprette aksjonspunkt

Endringsforespørsler kan 
opprettes fra risikofanen

Tiltak som skal inn i WBS 
føres i Aktiviteter 

Tiltak som ikke skal i WBS 
føres i Aksjonspunkter

Tiltak og oppfølging

CA PPM oppdaterer 
Vurderingskriterier

Bruk Notater for å 
kommentere risikoen

Påse at rett person er ført 
opp som risikoeier

Fyll ut Egenskaper
(Risikofane  ny risiko)

Registrere og 
oppdatere risikoer

CA PPM beregner risiko-
profil når alle felt er utfylt

Fyll ut Vurderingskriterier

Innledende risikoprofil

Innhold i håndbok i bruk av CA PPM for risikostyring

Side 26 – visninger og rapporter

Side 24 – problemer / endringer

Side 16 – aksjonspunkt / aktivitet

Side 8 – risikoregister og notater

Side 6 – prosjektets egenskapsfane



Visningene i CA PPM er «skjermbilder»

Bruk risikofanen for å få 
rask oversikt over risikoer, 
problemer og endringer

Felt som inngår i oversikten 
kan konfigureres

Ved behov kan feltene 
endres i visningen. Dette 
forenkler arbeidet med 
risiko-, problem- og 
endrings-registrene. 
Hvordan de endres er 
gjennomgått i introkurset 
til CA PPM

Visninger fokuserer på daglig styring av prosjektet; de gir «live data» hvor endringer 
vises umiddelbart. Noen av visningene kan med fordel brukes i statusmøter

Rapportene forenkler prosjektrapporteringen og muliggjør dypere analyse av 
prosjektet. Rapportene må tas ut ved hjelp av CA PPMs innebygde rapportgenerator

Risikofanen
Bruk vurderingskriterier
for å vise risiko per kategori 
og samlet risikostatus for 
prosjektet

Risiko per kategori er en 
aggregering fra risikofanen.

Samlet status er aggregering 
av de enkelte vurderings-
kriteriene

Vurderingskriterier
Bruk risikomatrisen i 
dashboard for å få CA PPM til 
å lage risikomatrisen for deg

Standardinnstilling viser 
antall risikoer. 

Matrisen kan konfigureres til 
å fremheve konsekvens om 
risikoen inntreffer eller 
sannsynlighet for at risikoen 
inntreffer

Prosjektindikator viser 
samlet prosjektstatus, som 
vist i vurderingskriteriene

Dashboard



Rapportene i CA PPM

Standardrapporter kan
• brukes i formell prosjektrapportering
• skrives ut i formater som PPT, PDF, XLS osv.
• settes opp med tidsbestemte kjøringer eller 

kjøres ved behov
• kan kobles til epostlister for automatisert 

utsending til spesifiserte mottakere (for 
eksempel et prosjektstyre)

• autogenerert snapshots av prosjektet kan 
lagres automatisk

Rapportene forenkler prosjektrapporteringen og muliggjør dypere analyse av 
prosjektet. Rapportene må tas ut ved hjelp av CA PPMs innebygde rapportgenerator

Visninger fokuserer på daglig styring av prosjektet; de gir «live data» hvor endringer 
vises umiddelbart. Noen av visningene kan med fordel brukes i statusmøter

Standardrapporter
Ad hoc-rapporter kan
• bygges for å dekke spesielle behov
• lagres som en standardrapport
• ha skreddersydd datasett
• settes opp med ulike visualiseringer
• snapshots kan lagres om nødvendig

Ad hoc-rapporter



Maler og verktøy som er merket 
«obligatorisk» skal benyttes

Alt er tilgjengelige enkeltvis i 
Prosjektveiviseren, og er bygget 

inn i dette dokumentet

Vedlegg 2

Maler og verktøy



Veilederen er bygget inn i dette dokumentet
• Dobbeltklikk på ikonet til høyre for å åpne veilederen
• (tips: gå ut av presentasjonsmodus)

Risikouniverset er et hjelpemiddel for å
• planlegge eller gjennomføre en idedugnad 

(workshop)
• finne overlappende risikoer, eller risikoer som kan 

møtes med felles tiltak
• se om det er troverdig bredde og dybde i en 

risikoprofil (benchmarking)
• forenkle kommunikasjon om risikobildet ved å 

gruppere risikoer i kjente kategorier 

Veileder – Risikounivers


Prosjektstyringsmodell for Helse Sør-Øst

Veileder
Risikounivers







Helse Sør-Øst RHF

Gode og likeverdige helsetjenester  til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi.



Er hele risikouniverset relevant?

På programnivå eller porteføljenivå er alle områdene i risikouniverset relevante

For et stort og komplekst prosjekt er sannsynligvis alle områdene relevante

For delprosjekter og små prosjekter er det ofte bare deler av risikouniverset som er relevant. Hvilke områder dette er vil variere fra prosjekt til prosjekt

Hvor kommer risikouniverset fra?

Risikouniverset bygger på erfaringer fra HSØs IKT-prosjekter og god praksis

Hvor sender jeg forbedringsforslag?

Send til Regionalt porteføljekontor hos Sykehuspartner helseforetak (portefoljekontor@sykehuspartner.no)

Hva er et risikounivers?

Et risikounivers er en kategorisering av kildene til risiko

Risikouniverset er ment som et hjelpe-middel for å identifisere, forstå risiko og kommunisere risiko

Hvordan kan risikouniverset brukes?

Som hjelpemiddel for å planlegge eller gjennomføre en idedugnad (workshop)

Til å finne overlappende risikoer, eller risikoer som kan møtes med felles tiltak

For å se om det er troverdig bredde og dybde i en risikoprofil (benchmarking)

Til å forenkle risikoinformasjon ved å gruppere risikoer i kjente kategorier

Må alle bruke risikouniverset?

Nei. Det er ikke krav om å bruke risikouniverset, selv om det anbefales



Kort om risikouniverset







Risikouniverset vil aldri passe for alle. Derfor: Legg til kategorier som mangler og overse de som ikke er relevante

Hver underkategori kan ha mange risikoer knyttet til seg.

«Estimering» kan ha risikoer rundt ting som estimeringsmodell, tallgrunnlag osv.



Hver hovedkategori er delt inn i  underkategorier

Selv om prosjektet har risiko i en hovedkategori, behøver det ikke ha risiko i hver underkategori



Syv hovedkategorier hvor alle prosjekter normalt har risikoer



Slik leser du risikouniverset





SSA = Statens standardavtale  - vær oppmerksom på appendiks D (driftsavtalen)

Risikounivers for prosjekter i Helse Sør-Øst

Motivasjon

Arbeidspress

Opplæring

Brukermedvirkning

Endringsevne

Endringsledelse

Samarbeid, kommunikasjon

Gevinstmålinger

Brukernes organisasjon

Ibruktagelse og gevinstrealisering

Mottaksorganisasjon

Avslutte prosjektet

Videreutvikling

Etablering av tjenesten

Ressurser og opplæring

Roller

Oppfølging av SSA

Tjenestebeskrivelse, tjenesteavtale

Finansiering, driftskostnad

Overlevering til drift

Anskaffelsesprosess

Leveringsevne

Leveringstidspunkt

Ledetid

Samarbeid, kommunikasjon

Kompetanse

Avtale / kontrakt

Produktegnethet

Leveransekvalitet

Leverandør og merkantilt

Rammebetingelser

Endringsstyring

Leverandør- og leveransestyring

Avhengigheter

Prosjektrutiner

Interessenter

Gjennomføringsplan

Estimering (kostnad, tid, arbeidspakker)

Business case, gevinstplan

Prosjekt-gjennomføring

Økonomi

Lokalisering, verktøystøtte

Arbeidspress

Motivasjon

Roller og ansvar

Kontinuitet

Ressurstilgang

Kompetanse

Samarbeid, kommunikasjon

Beslutningstaking og -prosess

Prosjekt-organisasjon

Internpolitikk i foretaksgruppen

Kompetanse og profesjonalitet

Styringsgruppe

Styringsprinsipper, prosjektveiviser

Lover og forskrifter

Finansiering

Prosjektets prioritet

Program- / porteføljestyring

Eierstyring og endringsledelse 

Beslutningsprosess og oppfølging

Mål og omfang

Masterdata

Arkitektur

Avhengigheter

Kompleksitet

Testing og godkjenning

Sikkerhet

Kvalitet

Integrasjoner

Teknologi

Leveranse (tjeneste, produkt)

EUs personvern-direktiv (GDPR)





Benchmarking 

Skriv ut en kopi av risikouniverset

Ta frem prosjektets risikoregister

For hver risiko i risikoregisteret

vurder hvilken kategori risikoen tilhører

kryss av kategoriene som dekkes av risikoen

noter kategorien i risikoregisteret så du kan sortere risikoene  etter kategori

God bredde i risikoprofilen: alle hovedkategorier er dekket (krysset ut) eller forklart hvorfor ikke

God dybde i risikoprofilen: de fleste av under-kategoriene er dekket (krysset ut)

Utfordre prosjektets risikoprofil 

Velg en eller flere kategorier som ikke er dekket

Be risikokoordinator eller prosjektgruppen om å forklare hvorfor kategorien ikke  er dekket 

(merk: det kan være gode grunner for at en kategori ikke er relevant, eller er dekket av risikoer som ligger i en annen kategori/underkategori)

Før en workshop

Vurder hvor relevante kategoriene  er, og del de i fire ulike grupper, for eksempel trussel, kanskje trussel, kanskje mulighet og stor mulighet

Fargelegg kategoriene. (For eksempel: Trusler = rød, kanskje trussel = gul, kanskje mulighet = lys grønn og stor mulighet = mørk grønn)

I en workshop

Velg hvilke(n) farge(r) dere skal fokusere på. Gi deltakerne en kopi av de prioriterte kategoriene

Gå gjennom prosjektmålene, eller leveransene, og gjør det klart at et problem og en risiko ikke er det samme

La deltakerne få litt tid til å vurdere hvor de ser at prosjektet har risiko. Kjør diskusjon!

Pass tiden… stram tidsstyring er nødvendig

I en interessentanalyse

Bruk kategoriene og vurder om det kan være et gap mellom hva en interessent (i eller utenfor prosjektet) forventer av en annen og hva den andre interessent mener å ha lovet





Eksempler på bruk av risikouniverset







Se Prosjektveiviseren

Neste side beskriver informasjon som fins i CA PPM/Clarity, og mulighet for kurs og veiledning



Faglig kontaktpunkt

Regionalt porteføljekontor i Sykehuspartner HF

portefoljekontor@sykehuspartner.no

Mer informasjon







Kurs arrangeres periodisk og på forespørsel, se Læringsporten (Kursnavn: PPM/CA PPM – risikostyring i prosjekter)

For individuell veiledning, send forespørsel  til portefoljekontor@sykehuspartner.no 

Kurs og veiledning

Risikoregister

Et Excel-regneark som er et alternativ til å registrere risikoer i CA PPM / Clarity

Risikoplan

Et utgangspunkt for å lage en risikoplan for et prosjekt eller program

Risikobilde

Presentasjon av risikobilde (negativ og positiv risiko) samt sammenfatning av enkeltrisikoer

Omverdenvurdering

En teknikk  for å se helhet i omgivelser og å fokusere risikovurderinger

Kan understøtte interessentanalyser

Maler *

Risikostyring i prosjekter

Beskriver risikostyring i prosjektmodellen

Tipser om stegene i risikostyringsprosessen

Har innebygget  maler og risikounivers

Risikounivers

Dette dokumentet

Kategoriserer noen områder hvor HSØs prosjekter erfaringsmessig kan ha risiko

Veiledere *

* CA PPM/Clarity  Kunnskapsbasen  00 - Prosjektveiviser

Nedlastbar informasjon fra CA PPM/Clarity







Nyhetsbrev og sosiale medier: www.helse-sorost.no/sosialemedier
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Skalatrinn i sannsynlighetsskalaen skal 
ikke endres. Hvis prosjektet trenger flere 
skalatrinn, må den nye skalaen inkludere 
grenseneverdiene 0–10–35–65–90–100.

Ved behov må prosjektet 
definere konsekvensskala
for andre områder, f.eks. 
for HMS, strategimål mv.

Konsekvensskalaen for 
«positiv prosjektrisiko» 
ligger i mal for risikoplan 
og i mal for risikoregister

HSØ-standard skalatrinn



Malen er bygget inn i dette dokumentet
• Dobbeltklikk på Word-ikonet for å åpne malen

(tips: gå ut av presentasjonsmodus)

Prosjekter som vil registrere positiv risiko må 
selv utvide malen

Risikoplanen skal godkjennes
• Prosjekters plan godkjennes av prosjekteier eller 

styringsgruppe, om ikke annet blir bestemt
• Programmers plan godkjennes iht. programmets 

kvalitetsplan

Godkjent plan skal være et styrende dokument 
i prosjektet

Mal for risikoplan


HSØ Prosjektveiviser – Plan for risikostyring
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Dato:
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Veiledning til godkjenner

Sammenlign prosjektleders plan mot malen for risikoregister.

· Planen skal ikke avvike fra malen i kapittel 2.1 Policy, 2.3 Roller og ansvar, 2.4 Definisjoner, 4.1 Identifisere risiko og 4.2 Analysere risiko

· Det enkelte prosjekts egenart vil være styrende for de andre kapitlene

Vurder om planen er realistisk.

· Små/enkle prosjekter må, og skal, forenkle planen ved å slette innhold med hard hånd. Hvis de ikke gjør endringer i malen blir planen helt urealistisk. Den som godkjenner planen må påse at prosjektet ikke sletter så mye at det ikke lengre kan kalles en plan

· Prosjekter som ikke har risikoreserver skal skrive «Prosjektet har ikke risikoreserve» i kapittel 4.7. Prosjekter med risikoreserve skal slette erstatte all tekst i kapittel 4.7.1 med egne beregninger

· Vær spesielt oppmerksom på kapittel 4.6 (rapportere risiko) for prosjekter som har store avhengigheter med andre prosjekter eller med mange kunder/brukere/mottakere
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Innledning

Hovedformålet med risikostyring i prosjektet er å unngå at trusler mot gjennomføringen inntreffer og påvirker prosjektmålene negativt, og å unngå at prosjektet kommer i en posisjon hvor muligheter ikke lengre kan realiseres.

Risikostyringen bidrar til suksess for prosjektet og interessenter ved at risikoinformasjon er tilgjengelig når viktige beslutninger blir tatt.

Formålet med risikoplanen

Risikoplanen skal strukturere risikostyringen, ved at:

· formålet med risikostyringen fastlegges

· roller og ansvar for risikostyringen formaliseres

· risikostyringsprosessen beskrives

· toleranser og prosjektets behov for risikoreserver blir estimert (tid/kost)

· kravene til oppfølging av risikonivå og tiltak tydeliggjøres

· rutiner for risikorapportering dokumenteres

Gyldighet

Risikoplanen gjelder for prosjektet.

Risikoplanen inngår som ett av prosjektenes styrende dokumenter.

Avgrensing

Risikoplanen dekker ikke risikostyring i helseforetakene, andre prosjekter eller andre virksomheter.



Rammene for prosjektets risikostyring

Policy

Risiko skal være kjent, eid, kommunisert og håndtert.

· Prosjektet følger Helse Sør-Øst RHFs rammeverk for risikostyring i prosjekter, som beskrevet i Prosjektveiviseren, i prosjektets risikostyring.

· Prosjektet måler risiko mot sine prosjektets egne målsettinger.

· Prosjektets risikoregister skal holdes oppdatert og skal være tilgjengelig for den som behøver innsyn i det

· Akseptabelt risikonivå besluttes individuelt for hver risiko av den som er risikoeier. Risikoeier kan være i eller utenfor prosjektets styringslinje.

· Prosjektdeltakere og andre interessenter i Helse Sør-Øst skal gis nødvendig innsyn i prosjektets risikoprofil. 

· Interessenter utenfor Helse Sør-Øst informeres i tråd med prosjektets godkjente kommunikasjonsplan eller via relevant helseforetaks kommunikasjonsavdeling.

Referanser til prosjektdokumentasjon

Formålet med prosjektet: < kort beskrivelse – maks 100 ord >

Prosjektmål: < lenke til hvor informasjonen kan finnes >

Forutsetninger, suksessfaktorer og antagelser: < lenke til hvor informasjonen kan finnes >

Prosjektplan med milepæler: < lenke til hvor informasjonen kan finnes >

Kvalitetsstyringsplan: < lenke til hvor informasjonen kan finnes >

Gevinstrealiseringsplan: < lenke til hvor informasjonen kan finnes >

Roller og ansvar 

		Rolle

		Ansvar ifm risikostyring (bygger på Veileder rolledefinisjoner)



		Prosjekteier

		Prosjekteier godkjenner prosjektets risikoplan og er eskaleringspunkt for prosjektet i saker som omhandler risikostyring

Merknader:

· Hvis prosjektleder formelt eskalerer manglende risikoeierskap til prosjekteier, overtar prosjekteier ansvaret for å håndtere risikoen inntil rett risikoeier er oppnevnt



		Styringsgruppe

		Styringsgruppen påser at prosjektet har forsvarlig risikostyring

Gir innspill til prioritering av risiko, og kriterier for akseptabelt risikonivå, der det ikke foreligger en risikoeier



		 Risikoeier

		Risikoeier er den som har myndighet til å bestemme om tiltak skal settes inn, og hva tiltaket i så fall skal være. Rollens ansvar omfatter å:

· overvåke og følge opp eid risiko

· gi interessenter forsvarlig informasjon om risikoen til rett tid

· påse at vedtatte tiltak blir finansiert og implementert

Merknader:

· Risikoeier kan være utenfor prosjektets direkte styringslinje

· Risikoeier bør være plassert høyt nok i organisasjonen til å få gjennomslag for å finansiere og implementere eventuelle tiltak

· Risikoeier bør ha operativt ansvar for området som kan påvirkes om en risiko inntreffer, da dette øker sjansen for at risikoeier forstår risikoen

· Rollen kan delegeres. Risikoeier skal i så fall etablere toleransegrenser for ansvaret som er delegert, og delegeringen skal dokumenteres



		Tiltaksansvarlig

		Tiltaksansvarlig er den som har fått ansvar for å iverksette ett eller flere tiltak som risikoeier har besluttet skal gjennomføres. Rollens ansvar omfatter å:

· implementere tiltak i tråd med risikoeiers beslutning

· følge opp at tiltaket virker som forutsatt

· rapportere status til risikoeier, og holde risikokoordinator informert om status for tiltaket/tiltakene



		Prosjektleder

		Prosjektleder skal etablere risikostyringsprosessen i henhold til gjeldende metodikk, og deretter sikre at prosjektet utøver risikostyring i tråd med prosessen slik at risiko er kjent, eid, kommunisert og håndtert 

Merknad: 

· Dersom ikke annet er besluttet, innehar prosjektleder rollen som prosjektets risikokoordinator

· Prosjektleder er ansvarlig for å håndtere risikoer som er ført i risikoregister, men hvor risikoeier ikke er oppnevnt og akseptert

· Prosjekteier overtar ansvaret for å håndtere risikoer der risikoeier mangler dersom prosjektleder formelt eskalerer problemene rundt risikoeierskap til prosjekteier



		Risikokoordinator

		Risikokoordinator har det operative ansvaret for å etablere, forbedre, koordinere og rapportere prosjektets risikostyring i tråd med gjeldende metodikk, og å følge opp den samlede risikoeksponering og fremdrift i tiltak

Rollens ansvar omfatter å:

· etablere og koordinere risikostyringen innad i prosjektet og mellom prosjektet og omgivelsene

· etablere og holde ved like prosjektets risikoregister

· påse at risikovurderinger av prosjektrisiko og produktrisiko blir gjennomført, og legger til rette for at interessenter kan bidra i risikovurderingene når dette er hensiktsmessig

· følge opp fremdrift i implementering av vedtatte tiltak

· utarbeide risikorapporter og holde risikoeiere og interessenter informert om utviklingen i relevante risikoer i tråd med føringer fra prosjektleder







Definisjoner

Prosjektet benytter definisjoner fra ISO 31000:2009 Risikostyring – Prinsipper og retningslinjer.

Risiko: Virkningen av usikkerhet knyttet til mål. 

· Merknad 1: En virkning er et avvik fra det forventede. Avvik kan oppfattes som positivt eller negativt. Virkningen kan omfatte både positive og negative konsekvenser.

· Merknad 2: Usikkerhet er en tilstand hvor det mangler informasjon, forståelse av eller kunnskap om en hendelse, dens konsekvens eller mulighet for at den forekommer.

Risikostyring: Koordinerte aktiviteter for å rettlede og kontrollere en organisasjon med hensyn til risiko.

Risikovurdering: Samlet prosess som består av risikoidentifisering, risikoanalyse og risikoevaluering

Rammeverk for risikostyring: Sett av elementer som gir grunnlaget og de organisasjonsmessige løsningene for å utvikle, iverksette, overvåke, gjennomgå og kontinuerlig forbedre risikostyringen i hele virksomheten.

Presiseringer

Allerede inntrufne hendelser og pågående tilstander er ikke risiko. De er problemer som skal håndteres utenfor risikostyringsprosessen.

Risiko med negativ konsekvens for prosjektet er trusler mot prosjektet, mens risiko med positivt utfall for prosjektet er muligheter.



Toleranser og akseptkriterier

Toleranser (grenseverdier) benyttes for å delegere myndighet fra et ledelsesnivå til neste, for eksempel fra risikoeier til den som har fått delegert myndighet. Toleranser benyttes også i forbindelse med overvåking av risiko.

Når toleranser er overskredet skal dette eskaleres til den som har satt toleransene.

Spesifikke toleranser, med eskaleringsvei, skal dokumenteres i dette kapittelet.

Akseptkriterier er forhåndsdefinerte toleranser for hvilken risiko som er akseptabel, og gir føringer for hvilken strategi prosjektet skal ha for å håndtere risiko (unngå, redusere, akseptere, øke eller utnytte risiko).


Prosess for risikostyring i prosjekter

Risikostyring er en prosess som er utformet for å kunne identifisere, vurdere, håndtere, følge opp og kommunisere risiko slik at risikoen er innenfor akseptert nivå.

Prosjektet følger Helse Sør-Østs risikostyringsprosess for prosjekter, som er en tilnærming til ISO 31000:2009 Risikostyring – Prinsipper og retningslinjer. 

Helse Sør-Østs prosess er nærmere beskrevet i Veileder risikostyring i prosjekter.



Figur 1: Helse Sør-Østs risikostyringsprosess for prosjekter og programmer






Rutine for risikostyring

Identifisere risiko

Risikoidentifikasjon innebærer at prosjektteamet og aktuelle interessenter finner frem til risikoer (positive eller negative hendelser/tilstander) som kan påvirke prosjektet.

Risikoidentifikasjonen skal ta høyde for at risiko kan utvikle seg over lang tid og at risiko kan oppstå plutselig på grunn av hendelser som kommer brått på.

Hyppighet: Risiko skal identifiseres ved:

· prosjektstart

· viktige endringer i fremdriftsplanen 

· viktige endringer i kommersielle forhold

· endringer i prosjektmål og gevinstplaner

· viktige milepælpasseringer og faseoverganger i prosjektmodellen

· konstatert inntrådt risiko



Omfang: Risikoidentifikasjonen omfatter risiko for prosjektets:

· leveranser

· gevinstrealisering

· fremdrift

· økonomi



Kilder til risiko: Risikoidentifikasjonen tar hensyn til at det er flere kilder til risiko, f.eks.:

· Prosjektet kan være en kilde til risiko (kapasitet, kompetanse, verktøy metode osv.)

· Aktører i omgivelsene (leverandører, helseforetak, brukere osv.)

· “Tradisjonelle” kilder (naturkatastrofe, strømbrudd, latent feil i programvare osv.)

· Rammebetingelser (tildeling, merkantile forhold/kontrakter, avhengigheter osv.)



Metode: Risikokoordinator beslutter fremgangsmåte for å identifisere prosjektrisiko. Eksempler på teknikker som kan bli brukt er:

· Brainstorming

· Intervjuer og ekspertvurderinger

· SWOT (styrker, svakheter, muligheter og trusler).



Omverdenvurdering og risikouniverset er hjelpemidler som kan bli brukt, uansett fremgangsmåte eller metodevalg.



Risikoregister: Risikokoordinator sørger for å etablere og vedlikeholde et risikoregister som inneholder en samlet oversikt over identifiserte risikoer. 

· Risikoregisteret skal være tilgjengelig i CA PPM

· Prosjektet kan velge mellom å registrer risiko direkte i CA PPM eller ved at en kopi av Excel-baserte risikoregister lagres under samarbeidsfanen.



Risikobeskrivelsen skal være presis, og skal være uttrykt som en mulig fremtidig hendelse.

· Formatet “Hendelse/tilstand kan føre til virkning” skal brukes så langt som mulig

·  Årsaker til at risikoen kan utløses, og virkning om risikoen, utløses skal beskrives



Analysere risiko

Risikoanalysen innebærer at identifiserte risikoer blir vurdert for å fastslå prosjektets risikonivå. Risikonivå angis i form av sannsynlighet for at risikoen utløses og konsekvensen målt i økonomi, fremdrift, kvalitet, gevinst og pasientsikkerhet.

Nåsituasjonen skal legges til grunn når konsekvens og sannsynlighet anslåes. 

Tidligste og seneste tidspunkt for når en risiko kan inntreffe bør anslåes. 

Konsekvens og sannsynlighet bør anslåes for en fremtidig situasjon hvor eventuelle tiltak er fullt ut implementert. Differansen mellom nåsituasjon og fremtidig situasjon bidrar i vurderingen av om det er lønnsomt å iverksette tiltak.

Risikokoordinator beslutter fremgangsmåte for å anslå sannsynlighet og konsekvens. Prosjektet vil bruke nødvendige fageksperter eller andre ressurspersoner i vurderingene. Følgende metoder er eksempler på mulige fremgangsmåter som kan brukes:

· Erfaringstall/historikk

· Ekspertvurderinger

· Modellering og simulering

Sannsynlighet

Sannsynlighet skal måles over prosjektets gjenværende varighet og kategoriseres slik: 

		Verdi

		Benevning

		Sannsynlighet

		Forklaring 



		1

		Meget liten

		Mindre enn 10 % 

		blir veldig overrasket om det skjer



		2

		Liten

		Mellom 10 % og 35 % 

		tror ikke det vil skje



		3

		Moderat

		Mellom 35 % og 65 % 

		kan skje



		4

		Stor

		Mellom 65 % og 90 % 

		Ganske stor sjanse for det skjer



		5

		Svært stor

		Større enn 90 % 

		blir overrasket om det ikke skjer





Konsekvens

Konsekvens skal angis for totalprosjektet. Konsekvens skal måles i parameterne økonomi, fremdrift, kvalitet og pasientsikkerhet. 

· Kategoriseringen for fremdrift, kvalitet og pasientsikkerhet skal ikke endres

· Parameteren for økonomi (totalkostnad) skal utarbeides for hvert prosjekt.

En risiko kan ha både positive og negative effekter. Prosjektet skal enten 

· samle positive og negative effekter slik at risikoene kan presenteres i risikobildet for trusler eller i risikobildet for muligheter, eller

· bruke to risikobilder for å presentere en risiko for prosjektet med én «kule» i matrisen for muligheter og én i matrisen for trusler.

Eksempel: Om det å velge en løsning hvor deler av produktet ikke er ferdig utviklet betyr at leverandøren gir store rabatter på pris (besparelse) så er ulempen ofte at det er større usikkerhet om produktet vil gi den lovede gevinsten (kostnaden er kvalitetsreduksjon). 

· Prosjektet kan gjøre en samlet vurdering og komme til at risikoen samlet sett er negativt. Da skal risikoen presenteres i én matrise. Prosjektet må passe på å presentere nettoeffekten, dvs. «kvalitetsreduksjon – besparelse = nettoeffekt»

· Alternativet er å presentere to matriser, en som viser muligheten for besparelse i den positive (blå) matrisen og en for trusselen i den grønn/gul/røde matrisen. Begge matrisene bør presenteres i samme lysark eller på samme side i et dokument.

Konsekvensskala for trusler (negative konsekvenser)

Konsekvens skal anslås for totalprosjektet

		Verdi

		Benevning

		Betydning 



		-1

		Marginal 

		Ubetydelige forverring i kvalitet, fremdrift og økonomi.

Ubetydelig pasientskade, ubetydelige endringer i pasientens medisinske tilstand



		-2

		Liten 

		Hvis ett eller flere av punktene under slår til:

1. Forskyving i leveranser innenfor planlagt slakk

2. Finansiell effekt < x NOK

3. Kvaliteten (omfang/leveranser, brukskvalitet og/eller driftbarhet) må justeres ned i forhold til prosjektets egne (interne) ambisjoner

4. Mindre alvorlig pasientskade, mindre endringer i pasientens medisinske tilstand



		-3

		Moderat 

		Hvis ett eller flere av punktene under slår til:

1. Forskyving i leveranser ut over planlagt slakk, men uten å endre kritisk linje

2. x NOK < Finansiell effekt < y NOK

3. Kvaliteten blir litt dårligere enn avtalt

4. Alvorlig pasientskade. Alvorlig endring i pasientens medisinske tilstand.



		-4

		Alvorlig 

		Hvis ett eller flere av punktene under slår til:

1. Forskyving av leveranser på kritisk linje

2. y NOK < Finansiell effekt < z NOK

3. Kvaliteten blir vesentlig dårligere enn avtalt  

4. Svært alvorlig pasientskade. Fare for tap av liv



		-5

		Svært alvorlig 

		Hvis ett eller flere av punktene under slår til:

1. Sluttmilepæl ikke nådd (vesentlig utsettelse av prosjektets planlagte sluttdato)

2. Finansiell effekt > z NOK

3. Leveransen blir ikke akseptert

4. Tap av liv









Risikomatrise for trusler

Risikoer med negativ konsekvens for prosjektmål skal presenteres i en risikomatrise som vist under. Fargene kategoriserer risikonivået som Lav (grønn) eller Middels (gul) eller Høy (rød).

 Fargene i matrisen angir minimumsnivå for rapportering og overvåking.

Risikoeier beslutter om en risiko er akseptabel og om tiltak skal iverksettes.

Raden for å markere risiko som har inntruffet, kan utelates fra risikobildet

Fargene gir IKKE føringer for om en risiko er akseptabel eller ikke. En grønn risiko kan være uakseptabel; en rød risiko kan være akseptabel



 

Figur 2: Risikomatrise for negativ risiko (trusler) mot prosjektmål





0. Konsekvensskala for muligheter (positive konsekvenser)

Konsekvens skal angis for totalprosjektet

		Verdi

		Benevning

		Betydning 



		1

		Marginal 

		Ubetydelige forbedringer i kvalitet, fremdrift og økonomi.

Ubetydelig forbedret pasientbehandling, ubetydelig positiv endring i pasientens tilstand



		2

		Liten 

		Hvis ett eller flere av punktene under slår til:

1. Mer slakk enn planlagt

2. Besparelse < x NOK

3. Kvaliteten blir bedre enn prosjektets egne/interne ambisjoner (omfang/leveranser, brukskvalitet og/eller driftbarhet)

4. Noe bedre eller noe mer pasientbehandling



		3

		Moderat 

		Hvis ett eller flere av punktene under slår til:

1. Mye mer slakk enn planlagt

2. x NOK < besparelse < y NOK

3. Kvaliteten blir litt bedre enn avtalt

4. Bedre eller mer pasientbehandling



		4

		Verdifull 

		Hvis ett eller flere av punktene under slår til:

1. Sluttmilepæl noe fremskyndet

2. y NOK < besparelse < z NOK

3. Kvaliteten blir mye bedre enn avtalt på ett hovedområde

4. Mye bedre eller mye mer pasientbehandling



		5

		Svært verdifull 

		Hvis ett eller flere av punktene under slår til:

1. Sluttmilepæl vesentlig fremskyndet

2. Besparelse > z NOK

3. Kvaliteten blir mye bedre enn avtalt på mange områder

4. Sparte liv







Risikomatrise for muligheter

Risikoer med positiv konsekvens for prosjektmål presenteres i en risikomatrise som vist under. Fargene kategoriserer risikonivået som Positiv (lys blå) eller Svært positiv (mørk blå).

Fargene i matrisen er valgt for visuelt å skille trusler og muligheter fra hverandre. 

Om risiko i mørkeblått felt ikke utnyttes, bør den i alle fall overvåkes slik at prosjektet vet når mulighetsvinduet lukkes og risikoeier må kontaktes for en siste bekreftelse av at muligheten ikke skal utnyttes

Fargene gir IKKE føringer for om en positiv risiko skal overvåkes eller utnyttes.



Figur 4: Risikomatrise for positiv risiko (muligheter) for prosjektmål

Evaluere risiko

Å evaluere risiko vil si å vurdere om risikoens konsekvens og sannsynlighet er akseptabel, eller om det må settes inn tiltak for å redusere risikoen eller øke risikoen.

Risikoeier er den som skal evaluere risikoen. Vedkommende må derfor ha myndighet til å avgjøre om tiltak er nødvendig.

Prosjektet skal normalt ikke eie eller avgjøre om produktrisiko eller forretningsmessig risiko er akseptabel for prosjekteier eller linjeledere. Slik risiko skal normalt eies utenfor prosjektet. Unntaket er når prosjektet er delegert myndighet til 1) å beslutte og 2) å skaffe finansiering og 3) å bemanne opp for å implementere tiltak i disse områdene. 

Når det foreligger godkjente kriterier for å vurdere risiko mot (akseptkriterier/toleranser), skal risiko vurderes mot disse. 

Risikokoordinator tar initiativ til at alle åpne risikoer i risikoregisteret blir tildelt en risikoeier og påser at problemer med risikoeierskap eskaleres. 

Betydningen av fargene i risikobildet er angitt i tabellen under:



Figur 3: Betydningen av fargene i matrisen for risiko mot prosjektmål

En dokumentert plan for overvåking skal minst beskrive hvem som skal utføre overvåkingen, hva som skal overvåkes og når vedkommende skal varsle.



Håndtere risiko

Risikohåndtering vil si å planlegge og å implementere besluttede tiltak, og å overvåke risikoen og prosessen med å implementere tiltakene. PRINCEs tiltakskategorier er: Unngå, redusere, overføre, dele, akseptere, utnytte eller styrke.

Risikoeier beslutter hvilke tiltak som skal gjennomføres. Prosjektleder kan være ansvarlig for å effektuere og/eller følge opp at besluttede tiltak blir implementert på vegne av risikoeier.

Prosjektet skal dokumentere hvem (ved navn) som tok beslutningen og hvorfor beslutningen om å øke risikoen ble tatt når risikoen (negativ for prosjektet) øker fra gul til rød sone.

Prosjektleder er ansvarlig for at tiltak som legges på prosjektet blir implementert. Risikoeier er ansvarlig for at prosjektet får nødvendig finansiering og ressurser til å gjøre jobben.

Overvåke risiko

Risikonivået til enkeltrisikoer overvåkes for å:

· Sikre at prosjektet har kontroll på det samlede risikonivået

· Være sikker på at tiltak etableres som planlagt og at tiltakene fungerer etter hensikten



Risikoregisteret skal holdes oppdatert med informasjon fra risikoovervåkingen.

Rød risiko skal ha en dokumentert plan for overvåking. Gul risiko behøver en dokumentert plan når skåre er -10 eller -12. Prosjektleder skal samarbeide med risikoeier om å etablere planen og rutiner for å følge planen. Minstekrav til innhold i en dokumentert plan er:

· hvem (navn) som er ansvarlig for overvåkingen, 

· hva (parametere) som skal overvåkes, og 

· når (tydelige kriterier) eskalering skal skje



Rapportere risikoinformasjon

Informasjon om risiko og tiltak skal inngå i informasjonsflyten og styringsdialogen mellom prosjektet og styringsgruppen, prosjekteier og innad i prosjektet.

Rutinemessig rapportering

Ved faseendring i prosjektmodellen (BP1 … BP5):

· Risikobilde med status for viktige risikoer og tiltak ved passering (PPT-mal)

· Beskrivelse av ny risiko som oppstår etter å ha gått inn i den nye fasen

· Valgfritt: Utfyllende beskrivelse av viktige risikoer (PPT-mal).



I styringsgruppemøter:

· Risikobilde med status for viktige risikoer og tiltak (PPT-mal)

· Beskrivelse av ny risiko som oppstår for de beslutningene som tas i møtet

· Valgfritt: Utfyllende beskrivelse av viktige risikoer (PPT-mal).



I prosjektets teammøter (fast agendapunkt):

· Vesentlige risikoer i risikoregisteret presenteres og evalueres

· Mulighet for nye risikoer diskuteres, om nødvendig oppdateres risikoregister eller en risikoidentifikasjon av muligheten for nye risikoer igangsettes.

Ad hoc rapportering

Initiert av prosjektet

Ved vesentlig endring av risikobildet, eller når toleranser er overskredet, skal prosjektet snarest mulig informere nivået over (for eksempel risikoeier, styringsgruppe og program om prosjektet er del at et program). Andre interessenter varsles hvis det er relevant.

Initiert av interessenter i Helse Sør-Øst

Ved saklig behov vil prosjektleder overlevere nødvendig risikoinformasjon til interessenter internt i Helse Sør-Øst.

Initiert av eksterne

Prosjektet kan gi innsyn i risikoer til relevante interessenter, for eksempel mulige nye leverandører.

· Media skal alltid henvises direkte til HSØs kommunikasjonsdirektør eller Helseforetakets kommunikasjonssjef

· Før andre eksterne får innsyn skal Helseforetakets kommunikasjonssjef og prosjekteier alltid konsulteres

· Begrunnelsen for å gi innsyn skal dokumenteres.

Riskoreserve

Prosjekter som ikke har risikoreserve skal skrive «Prosjektet har ikke risikoreserve» og slette resten av kapittel 4.7. 

Prosjekter som får risikoreserve erstatter malteksten med tildelt risikoreserve, inkludert beskrivelse av prinsippene for å utløse og å redusere reserven.

Prosjektet kan ha en risikoreserve for å ha en buffer til å håndtere risiko som inntreffer.

Når det er avsatt en risikoreserve skal den reduseres etter hvert som prosjektet skrider frem.



En eventuell risikoreserve bør basere seg på estimater av finansiell effekt av at risiko utløses og på mulige forsinkelser, slik at prosjektet har risikoreserve for tid og for økonomi.

Prosjektcontroller bør involveres når prosjektet estimerer behov for finansiell risikoreserve.

I estimeringen skal man blant annet ta hensyn til 

· sannsynlighet for at risiko utløses og konsekvensen gitt at risikoen utløses

· usikkerhet knyttet til grunnlaget for estimering av sannsynlighet og konsekvens

· budsjettperioder

· avhengigheter mellom risikoer og hvordan risikoen påvirker prosjektets omgivelser

· kvalitative forhold (f. eks. kundens vilje til å la prosjektet skli i fremdrift, omfang mv.)

Beregning av finansiell risikoreserve

Dette kapittelet viser én mulig fremgangsmåte for å beregne risikoreserve. Teksten i dette kapittelet skal erstattes med en oppsummering av prosjektets egne beregninger.

Eksempel: Estimere risikoreserve uten å ta hensyn til usikkerhet:

Anta et toårig prosjekt som har tre risikoer som er uavhengige av hverandre og som kan måles finansielt. Anta videre at risiko 3 bare kan oppstå i det første året, mens det er samme sannsynlighet og konsekvens for de andre risikoene i begge år. Anta til slutt at prosjektet har utarbeidet et punktestimat for hver risiko og at alle risikoene har negativ konsekvens for prosjektet.

Utregning av risikoreserve skjer i tre steg:

1) Beregn forventet verdi for hver av de identifiserte risikoene:

· risiko 1 = 10 % sanns. * kost. 4 MNOK hvis den slår til = 0,4 MNOK

· risiko 2 = 50 % sanns. * kost. 6 MNOK hvis den slår til = 3 MNOK

· risiko 3 = 25 % sanns. * kost. 30 MNOK hvis den slår til = 7,5 MNOK

2) Beregn risikoreserve ved å summer forventningsverdi og justere for avhengigheter mellom risikoene (her er det ingen) og periodisering (når risiko kan inntreffe)

· Risikoreserven for år 1 = 0,4 MNOK + 3 MNOK + 7,5 MNOK = 10,9 MNOK 

· Risikoreserve år 2 = 0,4 MNOK + 3 MNOK + 0 MNOK = 3,4 MNOK

3) Risikoreserve justeres for kvalitative forhold (f.eks. avhengigheter, budsjettperioder og muligheten for å la prosjektet skli i omfang, kvalitet eller fremdrift)

Eksempel: Risikoreserve justert for usikkerhet

Vi fortsetter med eksempelet over, men avgrenset til år 1, og vi tar ikke høyde for usikkerhet i sannsynlighetsanslaget

I tillegg til forventet kostnad på 4 MNOK må prosjektet gjøre to tilleggsvurderinger per risiko: ett hvor kostnaden blir lavere og ett hvor det blir dyrere enn forventet. Deretter sammenfattes disse utfallene og benyttes i trinn 1 i eksempelet over.

Grunner for at konsekvensen er lavere enn det mest sannsynlige punktestimatet danner grunnlag for å beregne laveste realistiske kostnad (P10-kostnad). Deretter beregner prosjektet høyeste realistiske kostnad (P90-kostnad.)

Prosjektet kan nå lage en trekantfordeling av kostnader og gjøre en forenklet justering for usikkerheten rundt anslaget av konsekvensen gitt at risiko 1 inntreffer:

Usikkerhetsjustert konsekvens = 

Merknader til formelen: 

· Grunnene (dvs. trusler og muligheter) for at konsekvensen blir annerledes enn forventet bør dokumenteres, og håndteres gjennom risikostyringsprosessen

· Ordet «besparelse» erstatter «kostnad» for risikoer med positiv konsekvens 

· Dette er et eksempel. Prosjektet kan benytte alternative fremgangsmåter

Utregning: Prosjektet beregner påslaget på risikoreserve for å ta høyde for usikkerhet for risiko 1 i år 1: Anta at laveste realistiske kostnad er vurdert til 3 millioner kroner, og at høyeste realistiske kostnad er 7 millioner kroner. Fra før har vi at forventet kostnad om risikoen inntreffer er 4 millioner kroner.  Dette gir ny risikoreserve:

Usikkerhetsjustert risikoreserve = 10 % * (3 MNOK + 2*4 MNOK + 7 MNOK) = 0,45 MNOK

Påslaget for usikkerhet er derfor 50.000 kroner (0,45 millioner - 0,4 millioner). 

Prosjektet må gjøre tilsvarende beregninger for alle andre punktestimatene. Den usikkerhetsjusterte konsekvensen benyttes i trinn 1 i beregningen over. Videre beregning av samlet risikoreserve for prosjektet følger foregående eksempel.

Bruk av risikoreserven

Myndighet til å utløse risikoreserven, og kriterier for bruk av reserven, skal dokumenteres.



Lukke risiko

Risikoeier kan beslutte å lukke en risiko, for eksempel når: 

· Tidspunktet for at risikoen kan inntreffe er passert (“gått ut på dato”)

· Risikoen (negativ) er unngått som følge av aktive tiltak (“fjernet”)

· Risikoen (positiv) er realisert og gevinsten er tatt (“tatt”)

· Risikoen har oppstått (“inntruffet”) og heller ikke kan oppstå på nytt

· Det er klart at risikoen aldri var noen risiko i utgangspunktet (“feilvurdert”).



Lukket risiko skal ikke slettes fra risikoregisteret, men flagges/markeres som lukket. Risikoregisteret skal også inneholde informasjon om når og hvorfor risikoen ble lukket.


Verktøy 

Prosjektet vil benytte verktøy for risikostyring som anvist i Prosjektveiviseren. Verktøyene er blant annet tilgjengelig fra CA PPM (hjem  kunnskapsbase  00 - prosjektveiviser)

Risikoregisteret vil enten føres i

· CA PPM i risikofanen, eller i

· Prosjektveiviserens regneark-mal for risikoregister. Ved hver prosjektrapportering vil en kopi av risikoregisteret bli lagret under samarbeidsfanen CA PPM.








Vedlegg – Mer informasjon om risikostyring



		Dokument

		Innhold



		Veileder Risikostyring i prosjekter

		Beskriver risikostyring i prosjektmodellen

Tipser om stegene i risikostyringsprosessen

Har innebygget maler og risikounivers



		Veileder Risikounivers

		Kategoriserer noen områder hvor HSØs prosjekter erfaringsmessig kan ha risiko



		MAL Risikoplan

		Et utgangspunkt for å lage en risikoplan for et prosjekt eller program



		MAL Risikoregister

		Et Excel-regneark som er et alternativ til å registrere risikoer i CA PPM



		MAL Risikobilde

		Presentasjon av risikobilde (negativ og positiv risiko) samt sammenfatning av enkeltrisikoer



		MAL Omverdenvurdering

		En teknikk for å se helhet i omgivelser og å fokusere risikovurderinger

Kan understøtte interessentanalyser







Dokumentene i tabellen er tilgjengelige her CA PPM  Hjem  Kunnskapsbase  PPM modell og Prosjektveiviser   velg deretter Veiledere eller Maler.
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Alternativ 1 (anbefalt): 
• CA PPM/Clarity har en «usikkerhetsfane» 

som kan brukes som risikoregister

Alternativ 2:
• MS Excel-malen som er bygget inn i dette 

dokumentet er et godkjent alternativ til å 
bruke CA PPM/Clarity
• Dobbeltklikk på Excel-ikonet for å åpne malen 

(tips: gå ut av presentasjonsmodus)
• Prosjekter som vil registrere positiv risiko må 

selv utvide malen

• Risikoregister i MS Excel-format skal lagres 
i samarbeidsfanen i CA PPM/Clarity

Mal for risikoregister

Se lysark nr. 28

Se lysark nr. 23



Malen er bygget inn i dette dokumentet
• Dobbeltklikk på Word-ikonet for å åpne malen 
• (tips: gå ut av presentasjonsmodus)

Omverdenvurderingen kan bidra til å
• Forstå prosjektets omgivelser
• Legge grunnlag for gode prosjektplaner
• Fokusere risikovurderinger
• Bli bevisst på «usynlige forutsetninger»

En omverdenvurdering kan være til god hjelp når 
prosjektet planlegges
• Omverdenvurdering er altså ikke bare et verktøy for 

risikostyring

Mal for omverdenvurdering


Omverdenvurdering

De fleste vet at ustabile eller uforutsigbare omgivelser er en kilde til risiko. Mindre kjent er at svært stabile og forutsigbare omgivelser også kan være en risiko for prosjektet. Kanskje tar man forutsigbarheten for gitt og blir overrasket når det viser seg at ting har forandret seg? 

Formålet med omverdenvurderingen er todelt

1. å øke bevisstheten om hvor viktig eller stabil prosjektets omverden er

2. å spisse risikoidentifiseringen for å effektivisere risikostyringen

Selv om en omverdenvurdering kan gjøres av en person alene så er det alltid bedre om to eller tre personer gjennomfører den sammen – det tar ikke lang tid; en halvtime er ofte nok.

Gjennomføring

Vurder om eksemplene på vurderingsområder passer. Juster listen så den blir relevant. Noen eksempler på andre områder er lagt inn etter skjemaet, eller se i risikouniverset.

Tenk gjennom hvordan prosjektet påvirkes av de enkelte områdene i listen, og kryss av i skjemaet. Men husk: Dette er ikke en utredning eller et dokumentasjonsprosjekt

a. Er området viktig for prosjektet? Noter svaret ja/nei i kolonne “Viktig”

b. Er området forutsigbart/stabilt? Sett en “X” i den mest passende av de tre kolonnene merket dårlig, normal og god. Det bør være flere kryss i kolonnen for normal forutsigbarhet enn i de to andre til sammen

c. Kommentarfeltet brukes når det ikke er opplagt hvorfor avkryssingen er gjort som den er gjort. (Bare noter stikkord i kommentarfeltet)

Gjør til slutt en helhetsvurdering av hvor forutsigbar omverdenen er

Bruk i risikovurderingen

Eksempel på prioritering av tidsbruk/fokus:

· Høyest fokus: Viktig = JA og forutsigbar/stabil = GOD eller DÅRLIG

Middels fokus: Viktig = JA og forutsigbar/stabil = NORMAL

· Lavt fokus: Viktig = NEI

Eksempel på spørsmål å vurdere:

· Er stabilitet en forutsetning eller suksessfaktor for prosjektet?

· Hva kan skje om et område fortsetter å være uforutsigbart/ustabilt?

· Hvilke hendelser kan forverre forutsigbarhet/stabilitet? Hva skjer da?

· Hvilke muligheter åpner seg om et område blir mer forutsigbar/stabil?

· Hvilke hendelser kan gjøre et område mye mer forutsigbart/stabilt?

· Utnyttes forutsigbare/stabile områder godt nok – går vi glipp av muligheter?

		Vurderingsområde

		Viktig?

		Hvor forutsigbar / stabil?

		Kommentar



		

		Ja/Nei

		Dårlig

		Normal

		God

		



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		Helhetsinntrykk

		

		

		

		

		









Eksempel på områder å vurdere

Ut over kategoriene i risikouniverset, er det mange faktorer som kan påvirke prosjektet:

· Geopolitikk (kan f.eks. påvirke informasjonssikkerhet, leverandørvalg)

· Språk

· Virksomhetskultur, nasjonal kultur

· Infrastruktur (f.eks. vann, energi, transport, bygg og anlegg)

· Miljø (grønn politikk), arbeidsmiljø

· Arbeidskraft/humankapital/kompetanse

· Pasienter, pårørende

· Helsepersonell

· Legekontorer, kommuner, fylkeskommuner

· Politiske føringer

· Sosiale forventninger, pressgrupper

· Makroøkonomi og valutakurser (nasjonalt, internasjonalt)

· Forsyningskjeden («Supply chain»)

· Ledelse, bestillerkompetanse

· Disruptive / transformative endringer

· Incentiver, incentivstruktur

· Misligheter

· Helseforetak

· RHF-et

· Kravspesifikasjon

· Gevinstrealisering

· Språk / nasjonal kultur

· HW plattform

· SW plattform

· Teknologisk utviklingstakt

· Integrasjoner

· Makroøkonomi/valutakurs

· Leverandører

· Driftsorganisasjon

· Eierstyring

· Andre prosjekter

· Sluttbrukere

· Interessenter utenfor HSØ


Merk: Begrens omverdenvurderingen til 10-12 områder. Den blir sjeldent bedre av at den strekker seg over mange sider eller tar lang tid å gjennomføre.






		Mer informasjon om risikostyring

Alle dokumenter om risikostyring ligger i CA PPM/Clarity, og er listet opp i tabellen under.

CA PPM  Hjem  Kunnskapsbase  00 - Prosjektveiviser versjon 1.0  Veiledere/Maler





		Dokument

		Innhold



		Veileder Risikostyring i prosjekter

		· Beskriver risikostyring i prosjektmodellen

· Tipser om stegene i risikostyringsprosessen

· Har innebygget maler og risikounivers



		Veileder Risikounivers

		· Kategoriserer noen områder hvor HSØs prosjekter erfaringsmessig kan ha risiko



		MAL Risikoplan

		· Et utgangspunkt for å lage en risikoplan for et prosjekt eller program



		MAL Risikoregister

		· Et Excel-regneark som er et alternativ til å registrere risikoer i CA PPM / Clarity



		MAL Risikobilde

		· Presentasjon av risikobilde (negativ og positiv risiko) samt sammenfatning av enkeltrisikoer



		MAL Omverdenvurdering

		· En teknikk for å se helhet i omgivelser og å fokusere risikovurderinger

· Kan understøtte interessentanalyser











Malen er bygget inn i dette dokumentet
• Dobbeltklikk på PowerPoint-ikonet for å åpne malen

(tips: gå ut av presentasjonsmodus)

Malen inneholder:
• Forenklet risikobilde (samme som foregående lysark)
• Risikobilde med tiltak og overordnet status
• Utfyllende beskrivelse av risiko

Malen finnes i 4:3-format og i 16:9-format

Mal for risikobilde




Prosjektstyringsmodell for Helse Sør-Øst

Q2 – 2016



Mal
Risikobilde og enkeltrisikoer





Helse Sør-Øst RHF

Gode og likeverdige helsetjenester  til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi.



		ID		Risiko som har inntruffet (problemer)

				

				

				

				



		ID		Risiko  (trusler)

				

				

				

				

				

				

				

				

				



#

Eksisterende eller inntruffet risiko

Endring fra forrige rapportering

#

Ny risiko siden forrige rapportering

						-1		-2		-3		-4		-5		

		Sannsynlighet		Har inntruffet												

				Svært stor
> 90%												5

				Stor
65  90 %												4

				Moderat
35  65 %												3

				Liten
10  35 %												2

				Svært liten
< 10 %												1

						Svært liten		Liten		Moderat		Alvorlig		Svært alvorlig		

						Konsekvens										



Risikobilde – trusler







2



		ID		Risiko som har inntruffet (muligheter)

				

				

				

				



		ID		Risiko  (muligheter)

				

				

				

				

				

				

				

				

				



#

Eksisterende eller inntruffet risiko

Endring fra forrige rapportering

#

Ny risiko siden forrige rapportering

						1		2		3		4		5		

		Sannsynlighet		Har inntruffet												

				Svært stor
> 90%												5

				Stor
65  90 %												4

				Moderat
35  65 %												3

				Liten
10  35 %												2

				Svært liten
< 10 %												1

						Svært liten		Liten		Moderat		Verdifull		Svært verdifull		

						Konsekvens										



Risikobilde – muligheter
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		ID		Muligheter

				

				

				

				



						1		2		3		4		5		

		Sannsynlighet		Har inntruffet												

				Svært stor
> 90%												5

				Stor
65  90 %												4

				Moderat
35  65 %												3

				Liten
10  35 %												2

				Svært liten
< 10 %												1

						Svært liten		Liten		Moderat		Alvorlig		Svært alvorlig		

						Konsekvens										



		ID		Trusler

				

				

				

				



						-1		-2		-3		-4		-5		

		Sannsynlighet		Har inntruffet												

				Svært stor
> 90%												5

				Stor
65  90 %												4

				Moderat
35  65 %												3

				Liten
10  35 %												2

				Svært liten
< 10 %												1

						Svært liten		Liten		Moderat		Alvorlig		Svært alvorlig		

						Konsekvens										



Risikobilde – trusler og muligheter
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Rapportere enkeltrisikoer

To alternativer som gir informasjon om en bestem risk i risikobildet







		Årsaker til at risikoen kan slå til
 Årsak 1: …
 Årsak 2: …				Risiko XX
Erstatt kursivert tekst med risikobeskrivelsen
Anbefalt format er for å beskrive risiko: Hendelse/ tilstand kan føre til virkning		Konsekvens om risikoen slår til
 For kostnad: …
 For fremdrift: …
 For kvalitet: …
 For pasientsikkerhet: …

		Sannsynlighet: …						Konsekvens: …

		Avhengigheter:		 …				

		Risikoeier:		 …				

		Besluttet tiltak:		 …				

		Status for tiltak:		 …				

		Utvikling siden sist:		Positivt: …				

				 Negativt: …				



Utfyllende beskrivelse av risiko nr. xx





		Tiltak for å håndtere risikoen		Tiltaksansvarlig

				

				

				

				

				





Tips: Fargelegg kulen rød/gul/grønn/blå iht. risikobildet

XX

		Sannsynlighet				Konsekvens		Totalt

		…				…		…

		<Bruk formatet Hendelse/tilstand kan føre til virkning>						

		Risikoeier:		… … …				





		Årsaker til at risiko kan inntreffe		Sannsynlighet

				

				

				

				

				



Forenklet beskrivelse av risiko nr. xx





Detaljert risikobilde

Disse risikobildene har større fokus på å beskrive risikobildet og aktuelle tiltak enn de første lysarkene

Risikobildene kan f.eks. benyttes når prosjektet skal presentere forslag til viktige beslutninger.







		ID		Beskrivelse av  enkeltrisiko (negativt for prosjektet)		Viktige tiltak		Tiltaksstatus

								

								

								

								

								



#

Eksisterende eller inntruffet risiko

Endring fra forrige rapportering

#

Ny risiko siden forrige rapportering

Kort beskrivelse av samlet risikonivå

…

…



Årsaker til endring i samlet risikonivå

…

…



Problemer og eskaleringer

…

…

Overordnet status

						-1		-2		-3		-4		-5		

		Sannsynlighet		Har inntruffet												

				Svært stor
> 90%												5

				Stor
65  90 %												4

				Moderat
35  65 %												3

				Liten
10  35 %												2

				Svært liten
< 10 %												1

						Svært liten		Liten		Moderat		Alvorlig		Svært alvorlig		

						Konsekvens										



Risikobilde – trusler
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		ID		Beskrivelse av  enkeltrisiko (negativt for prosjektet)		Viktige tiltak		Tiltaksstatus

								

								

								

								

								



#

Eksisterende eller inntruffet risiko

Endring fra forrige rapportering

#

Ny risiko siden forrige rapportering

Kort beskrivelse av samlet risikonivå

…

…



Årsaker til endring i samlet risikonivå

…

…



Problemer og eskaleringer

…

…

Overordnet status

						1		2		3		4		5		

		Sannsynlighet		Har inntruffet												

				Svært stor
> 90%												5

				Stor
65  90 %												4

				Moderat
35  65 %												3

				Liten
10  35 %												2

				Svært liten
< 10 %												1

						Svært liten		Liten		Moderat		Alvorlig		Svært alvorlig		

						Konsekvens										



Risikobilde – muligheter
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Se HSØs Prosjektveiviser

Neste side beskriver informasjon som fins i CA PPM/Clarity, og mulighet for kurs og veiledning



Faglig kontaktpunkt

Regionalt porteføljekontor i Sykehuspartner HF

portefoljekontor@sykehuspartner.no

Mer informasjon









Nyhetsbrev og sosiale medier: www.helse-sorost.no/sosialemedier
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Prosjektstyringsmodell for Helse Sør-Øst

Q2 – 2016

Mal
Risikobilde og enkeltrisikoer







Helse Sør-Øst RHF

Gode og likeverdige helsetjenester  til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi.



Endring siden forrige rapportering.

Pilen viser hvor risikoen kom fra

Ny risiko siden forrige rapportering

#

Eksisterende eller inntruffet trussel

#

		ID		Risiko som har inntruffet (problemer)

				

				

				

				



		ID		Risiko (trusler)

				

				

				

				

				

				

				

				

				

				



						-1		-2		-3		-4		-5		

		Sannsynlighet		Har inntruffet												

				Svært stor
> 90%												5

				Stor
65  90 %												4

				Moderat
35  65 %												3

				Liten
10  35 %												2

				Svært liten
< 10 %												1

						Svært liten		Liten		Moderat		Alvorlig		Svært alvorlig		

						Konsekvens										



Risikobilde – trusler







2



Endring siden forrige rapportering.

Pilen viser hvor risikoen kom fra

Ny risiko siden forrige rapportering

#

Eksisterende eller inntruffet risiko

#

		ID		Risiko som har inntruffet (mulighet)

				

				

				

				



		ID		Risiko (muligheter for prosjektet)

				

				

				

				

				

				

				

				

				

				



						1		2		3		4		5		

		Sannsynlighet		Har inntruffet												

				Svært stor
> 90%												5

				Stor
65  90 %												4

				Moderat
35  65 %												3

				Liten
10  35 %												2

				Svært liten
< 10 %												1

						Svært liten		Liten		Moderat		Verdifull		Svært verdifull		

						Konsekvens										



Risikobilde – muligheter
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		ID		Muligheter

				

				

				

				



		ID		Trusler

				

				

				

				



						1		2		3		4		5		

		Sannsynlighet		Har inntruffet												

				Svært stor
> 90%												5

				Stor
65  90 %												4

				Moderat
35  65 %												3

				Liten
10  35 %												2

				Svært liten
< 10 %												1

						Svært liten		Liten		Moderat		Alvorlig		Svært alvorlig		

						Konsekvens										



						-1		-2		-3		-4		-5		

		Sannsynlighet		Har inntruffet												

				Svært stor
> 90%												5

				Stor
65  90 %												4

				Moderat
35  65 %												3

				Liten
10  35 %												2

				Svært liten
< 10 %												1

						Svært liten		Liten		Moderat		Alvorlig		Svært alvorlig		

						Konsekvens										



Risikobilde – trusler og muligheter







4



Rapportere enkeltrisikoer

To alternativer som gir utfyllende informasjon om en bestem risk i risikobildet







		Årsaker til at risikoen kan slå til
 Årsak 1: …
 Årsak 2: …				Risiko # 
Erstatt kursivert tekst med risikobeskrivelsen
Anbefalt format er for å beskrive risiko: Hendelse/ tilstand kan føre til virkning		Konsekvens om risikoen slår til
 For kostnad: …
 For fremdrift: …
 For kvalitet: …
 For pasientsikkerhet: …

		Sannsynlighet: …						Konsekvens: …

		Avhengigheter:		 …				

		Risikoeier:		 …				

		Besluttet tiltak:		 …				

		Status for tiltak:		 …				

		Utvikling siden sist:		Positivt: …				

				 Negativt: …				



Utfyllende beskrivelse av risiko nr. xx





		Tiltak for å håndtere risikoen		Ansvar

				

				

				

				

				





XX

Tips: Fargelegg kulen rød/gul/grønn/blå iht. risikobildet

		Sannsynlighet		Konsekvens		Totalt

		…		…		…

		<Bruk formatet Hendelse/tilstand kan føre til virkning>				

		Risikoeier:		… … …		





		Årsaker til at risiko kan inntreffe		Sannsynlighet

				

				

				

				

				



Forenklet beskrivelse av risiko nr. xx





Detaljert risikobilde

Disse risikobildene har mer fokus på å beskrive risikobildet og tiltak enn de første lysarkene

Risikobildene kan f.eks. benyttes når prosjektet skal presentere forslag til viktige beslutninger.







		ID		Beskrivelse av  enkeltrisiko (negativt for prosjektet)		Viktige tiltak		Tiltak-status

								

								

								

								

								



Kort beskrivelse av samlet risikonivå

…

…



Årsaker til endring i samlet risikonivå

…

…



Problemer og eskaleringer

…

…

Overordnet status

#

Eksisterende
risiko

Endring fra forrige rapportering

#

Ny risiko siden forrige rapportering

						-1		-2		-3		-4		-5		

		Sannsynlighet		Svært stor
> 90%												5

				Stor
65  90 %												4

				Moderat
35  65 %												3

				Liten
10  35 %												2

				Svært liten
< 10 %												1

						Svært liten		Liten		Moderat		Alvorlig		Svært alvorlig		

						Konsekvens										



Risikobilde – trusler
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		ID		Beskrivelse av  enkeltrisiko (negativt for prosjektet)		Viktige tiltak		Tiltak-status

								

								

								

								

								



Kort beskrivelse av samlet risikonivå

…

…



Årsaker til endring i samlet risikonivå

…

…



Problemer og eskaleringer

…

…

Overordnet status

#

Eksisterende
risiko

Endring fra forrige rapportering

#

Ny risiko siden forrige rapportering

						-1		-2		-3		-4		-5		

		Sannsynlighet		Har inntruffet												

				Svært stor
> 90%												5

				Stor
65  90 %												4

				Moderat
35  65 %												3

				Liten
10  35 %												2

				Svært liten
< 10 %												1

						Svært liten		Liten		Moderat		Alvorlig		Svært alvorlig		

						Konsekvens										



Risikobilde – trusler







10



		ID		Beskrivelse av  enkeltrisiko (positivt for prosjektet)		Viktige tiltak		Tiltak-status

								

								

								

								

								



Kort beskrivelse av samlet risikonivå

…

…



Årsaker til endring i samlet risikonivå

…

…



Problemer og eskaleringer

…

…

Overordnet status

#

Eksisterende
risiko

Endring fra forrige rapportering

#

Ny risiko siden forrige rapportering

						1		2		3		4		5		

		Sannsynlighet		Svært stor
> 90%												5

				Stor
65  90 %												4

				Moderat
35  65 %												3

				Liten
10  35 %												2

				Svært liten
< 10 %												1

						Svært liten		Liten		Moderat		Alvorlig		Svært alvorlig		

						Konsekvens										



Risikobilde – muligheter
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		ID		Beskrivelse av  enkeltrisiko (positivt for prosjektet)		Viktige tiltak		Tiltak-status

								

								

								

								

								



Kort beskrivelse av samlet risikonivå

…

…



Årsaker til endring i samlet risikonivå

…

…



Problemer og eskaleringer

…

…

Overordnet status

#

Eksisterende
risiko

Endring fra forrige rapportering

#

Ny risiko siden forrige rapportering

						1		2		3		4		5		

		Sannsynlighet		Har inntruffet												

				Svært stor
> 90%												5

				Stor
65  90 %												4

				Moderat
35  65 %												3

				Liten
10  35 %												2

				Svært liten
< 10 %												1

						Svært liten		Liten		Moderat		Alvorlig		Svært alvorlig		

						Konsekvens										



Risikobilde – muligheter
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Se HSØs Prosjektveiviser

Neste side beskriver informasjon som fins i CA PPM/Clarity, og mulighet for kurs og veiledning



Faglig kontaktpunkt

Regionalt porteføljekontor i Sykehuspartner HF

portefoljekontor@sykehuspartner.no

Mer informasjon









Nyhetsbrev og sosiale medier: www.helse-sorost.no/sosialemedier
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Mal for risikobilde (eksempler)



Risikostyring i prosjekter skal 
være prosessbasert

Den vedtatte prosessen bygger 
blant annet på HSØs veileder i 
risikostyring og ISO 31000

Vedlegg 3

Risikostyringsprosessen



Planlegg

Identifiser

Analyser

Evaluer

Håndter

Overvåk

Ko
m

m
un

is
er
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ed

 in
te

re
ss

en
te

r

• Hva skjer med risikobildet? Kan vi forbedre risikostyringen?

• Implementer besluttede tiltak. Virker de som planlagt?

• Hvem skal eie risikoene? Hvilke tiltak er nødvendige?

• Hva er de viktigste risikoene?

• Hvilke risikoer kan påvirke målene?

• Hva er prosjektets kontekst? Hvordan skal risikostyring skje?

Risikostyringsprosessen har syv trinn



Figur som viser hvilket 
prosesstrinn som blir 
beskrevet 

Beskrivelse av leveransen 
(produkt ut)

Hvilke minstekrav som må 
oppfylles for å oppfylle 
krav i dette prosesstrinnet

Erfaringer og råd 
fra virkeligheten

Opplisting av mulige  
metoder å velge fra

Formålet med dette 
prosesstrinnet

Hvert prosesstrinn er beskrevet i et fast format



* Akseptkriterier er beskrevet under prosesstrinnet «Evaluer»

Formål
– Gi retning og fokus til risikostyringen

Eksempler på informasjonskilder
– Mandat
– Mal for risikoplan
– Interessentanalyse
– Drivkrefter og trender
– Erfaring
– Toleranser for akseptabel risiko (akseptkriterier)*

Produkt ut
– Plan for risikostyring

1a. Planlegg risikostyringen



Hvordan… lage en plan for risikostyring?
– Juster «Mal Risikoplan» slik at den passer, for eksempel

• Henvis til hvor man kan finne prosjektets eller programmets effektmål, 
resultatmål, forutsetninger/suksessfaktorer og gevinster

• Henvis til kommunikasjonsplaner, fremdriftsplaner og så videre
• Bestem om, og i så fall hvilken grad, kvantitative teknikker skal brukes
• Definer og sett inn skalatrinn for økonomisk konsekvens

Minimumskrav
– Prosjekter og programmer har en plan for risikostyring
– Planen skal bygge på malen, og planen skal være godkjent

• Prosjekters plan godkjennes av prosjekteier eller styringsgruppe om 
ikke annet blir bestemt

• Programmers plan godkjennes iht. programmets kvalitetsplan

– Planen skal følges, og skal justeres ved behov

1b. Planlegg risikostyringen



Formål
– Finne vesentlige risikoer ifm. prosjektgjennomføringen 

Eksempler på metoder, kilder og verktøy
– HSØs risikounivers
– Workshop, SWOT-analyser
– Forutsetninger/suksessfaktorer
– Avhengigheter
– Erfaringer
– Eksisterende risikoregistre

Produkt ut
– Etablert og oppdatert risikoregister

2a. Identifiser risiko



Hvordan... finne risikoene?
– Bruk erfaringsdata; snakk med en kollega; lær av andre
– Hent tema og stikkord fra HSØs risikounivers
– Avgrens/spiss arbeidet gjennom en omverdenvurdering
– Kjør en strukturert idedugnad (fritt valg av metode)

• Det er noen eksempler i vedlegg 3 i denne presentasjonen

Minimumskrav
– Ved vesentlige endringer i prosjektet, rammebetingelser, mål 

og ved viktige milepæler og før faseoverganger skal prosjektet 
identifisere risiko som beskrevet i risikoplanen, f eks

• Forutsetninger / suksessfaktorer
• Resultatmål og effektmål
• Avhengigheter, leveranser og økonomi

2b. Identifiser risiko



Formål
– Rydde og strukturere listen over risikoer
– Forstå hendelseskjeder (årsak  risiko  virkning)
– Anslå konsekvens og sannsynlighet

Eksempler på metoder og informasjonskilder
– Kvantitative teknikker, ekspertvurderinger, narrative scenarier
– Erfaring, historikk/statistikk, drivkrefter/trender

Produkt ut
– Forbedret risikoregister med beskrevet årsak og virkning
– Anslått sannsynlighet (1-5) og konsekvens (1-5)
– Foreslått risikoeier

3a. Analyser risiko



Hvordan… rydde i risikolisten?
– Fjern/flagg risikoer som allerede har slått til

• Hendelser/tilstander som allerede har skjedd regnes ikke som en risiko. 
Lukk disse risikoene og overfør de til et problemregister

• Tips: Spør «har det skjedd». Det er bare når svaret er «nei» eller «det kan 
skje igjen i fremtiden» at man har en risiko

– Beskriv risikoen slik: <Hendelse/tilstand> kan føre til <virkning>
• Eksempel: «Feil oppdragsforståelse hos underleverandør ABC  kan føre til 

dårlig samarbeidsklima med leverandøren og forsinket gevinstuttak»
• Risikoer skal alltid beskrives som en fremtidig hendelse, så presist og så 

utfyllende at den er lett å forstå for en som ikke er involvert i prosjektet. 
Dette gjelder selv om formatet <Hendelse/tilstand> kan føre til <virkning> 
ikke passer

– Sjekk at risikoene er lette å forstå og at de ikke overlapper med 
andre risikoer

3b. Analyser risiko (risikolisten)



Konsekvens 2

Konsekvens 1 

virkning…kan føre 
til …

Hendelse
/ tilstand

Årsak 2

Årsak 1

Hvordan… lage hendelseskjeder?
– Identifiser årsaker til at risikoen kan utløses

• Spørsmålet «hvorfor oppstår hendelsen…»  peker ofte på årsakene

– Identifiser konsekvensen om risikoen kan utløses
• Spørsmålet «hva betyr det om virkningen oppstår…» gir ofte konsekvensen

– Skisser hendelseskjeden årsak  risikobeskrivelse  konsekvens
• Pass på at en årsak eller konsekvens ikke er ført opp som separat risiko. Å 

gjøre det er enten svartmaling (trusler) eller å «skjønnmale» (muligheter)

3c. Analyser risiko (hendelseskjeder)



* Skalatrinn for konsekvens og sannsynlighet er standardisert,  se mal for risikoplan i vedlegg 2

Hvordan… anslå sannsynlighet og konsekvens?
– Først: Sannsynlighet for at risikoen kan utløses

• Finn de viktigste årsakene til at risikoen kan utløses
• Vurder sannsynligheten for at årsakene vil utløse risikoen 
• Kategoriser sannsynligheten iht. skalatrinnene i risikoplanen

– Deretter: Konsekvensen gitt at risikoen slår til
• Virkningen av en hendelse måles i konsekvenser. Måleparametere for 

konsekvenser er fremdrift, kostnad, kvalitet/gevinst og pasientsikkerhet 
• Vurder konsekvensene hvis risikoen opp mot måleparameterne
• Kategoriser totalkonsekvensen iht. skalatrinnene i risikoplanen

– Til slutt: Vurder om kombinasjonen av sannsynlighet og 
konsekvens er realistisk

• Vurder også om kombinasjonen er rimelig når du ser alle risikoene i 
risikoregisteret under ett

3d. Analyser risiko (skalatrinn)*



Hvordan… finne rett risikoeier?
– Hvem får «smellen» dersom risikoen oppstår?
– Hvem kan gjøre noe for å håndtere risikoen?
– Hvem har penger/ressurser/myndighet til å sette inn tiltak?
– Hva er «politisk korrekt» og «praktisk mulig» eierskap?

Hvordan… øke sjansen for at risikoeier utøvereierskap?
– Foreslå en bestemt person som risikoeier (se tipsene over) for 

når ansvar er delt, er ingen ansvarlig
– Vær relevant. Knytt risiko til måloppnåelse
– Unngå pirk. Smale risikobeskrivelser kan falle mellom to stoler
– Si det du mener. Vage eller «politisk korrekte» risikobeskrivelser 

kan resultere i at ingenting blir gjort

3e. Analyser risiko (risikoeier)



Hvordan… løse problemer med risikoeierskap?
– Vanlig ledelsesprosedyre – snakk med den det gjelder
– Eskaler problemet

Minimumskrav (for trinn 3a-3e)
– Oppdatert og ryddet risikoregister

• Alle risikoer er beskrevet som en framtidssituasjon
• Ingen dobbelttelling av risikoer (det betyr at årsak til eller konsekvens 

av en risiko ikke er ført opp som en selvstendig risiko)
• Utenforstående kan forstå risikoen
• Nåsituasjonen bestemmer konsekvens og sannsynlighet

• Felles skalatrinn for konsekvens og sannsynlighet er brukt

– Risikoeier har akseptert eierskapet, eller manglende 
eierskap er eskalert

3e. Analyser risiko



* Det er IKKE krav om andre tiltak enn overvåking for rød risiko. Rød risiko kan være akseptert og grønn risiko kan være uakseptabel

Formål
– Beslutte om tiltak er nødvendig
– Grunnlag for «business case» for tiltak
– Beslutte prioritering av tiltak

Eksempler på metoder og verktøy
– Sammenligne risikoene med forhåndsdefinerte toleranser
– Diskusjon med risikoeier (risikoeier er beslutningstaker)

Produkt ut
– Beslutning om tiltak skal iverksettes eller ikke*

– Oppdatert risikoregister

4a. Evaluer risiko



Hva er…  akseptkriterier og toleranser?
– Akseptkriterier er grenseverdi for akseptabel risiko
– Toleranser er en variant av akseptkriterier som også 

inneholder fullmakter og grenser for å ta beslutninger

Hvordan… finne/lage/presisere akseptkriterier?
– Se i styrende dokumenter, lover, forskrifter, fullmakter osv.
– Spør risikoeier: når er risikonivået for høyt/lavt? Hvorfor?
– Hvis risikoeier mangler: Bruk eget skjønn, lag et forslag og få 

tilslutning fra f.eks. prosjekteier eller styringsgruppe
• Et utgangspunkt for å lage akseptkriterier er å spørre deg selv om når 

du må «varsle sjefen» om at en risiko har slått til og du tror at sjefen 
kommer til å «gjøre noe» med «saken»

• Den som protesterer på forslaget er en kandidat til å være risikoeier

4b. Evaluer risiko (akseptkriterier)



* Det er IKKE krav om å reduserer risiko i rød risiko. Rød risiko kan være akseptert og grønn risiko kan være uakseptabel

Hva om… å lage akseptkriterier er uakseptabelt?
– Lag et mål som er «så lavt som det er rimelig å forvente», 

dokumenter hvorfor det er det og sett inn tiltakene som er 
fornuftig for at risikoen skal bli så lavt som målet er satt

• Hvis noen protesterer og mener eksponeringen er for høy eller for lav så 
dette et glimrende utgangspunkt for å lage et begrunnet akseptkriterium. 
Kan hende burde den som protesterer bli risikoeier?

Minimumskrav
– For hver risiko i risikoregisteret: en beslutning om sette i verk 

tiltak eller ikke å iverksette tiltak
– Hver risiko i rød sone* skal i tillegg ha en dokumentert plan for 

å overvåke risikonivået. Planen skal som minimum si HVEM skal 
overvåke; HVA skal overvåkes; NÅR skal det varsles

– Oppdatert risikoregister

4c. Evaluer risiko



Formål
– Håndtere risiko så den er under kontroll

Eksempler på metoder og verktøy
– Sammenligne risikoen med akseptkriterier/toleranser
– Nytte-/kostvurderinger av å sette inn tiltak
– Vanlig ledelse for å lage tiltaksplan og gjennomføre tiltakene

Hvordan… håndtere risikoen?
– Godta, fjern, overfør, reduser eller øk risikoen
– I praksis: implementere vedtatte tiltak

Produkt ut og minimumskrav
– Implementerte tiltak og aktiviteter
– Oppdatert risikoregister

5. Håndter risikoen



Formål
– Følge opp utviklingen i risikonivå
– Lære av erfaringer
– Forbedre risikostyringen

Eksempler på metoder og verktøy
– Overvåk utvikling i risikobildet og fremdrift i tiltakene
– Vanlig prosjektledelse

Produkt ut og minimumskrav
– Kontinuerlig oppdatert risikoregister og forståelse av risikonivå
– Overvåking av «røde risikoer» i henhold til plan 

• Hvem skal overvåke; hva skal overvåkes; når skal det varsles

6. Overvåk utviklingen i risikonivå



Formål
– Bedre situasjonsforståelse, mindre suboptimalisering
– Følge opp risikobildet og endringer i mål eller omgivelser

Hvordan… kommunisere?
– Avklar hvilken risikoinformasjon interessentene trenger
– Diskuterer/rapporter risiko med/til relevante interessenter
– Skriftlige formater som kan fungere (situasjonsavhengig)

• Statusrapport, scenariobeskrivelse, risikoregister mv.
• Risikomatrise, skjema for enkeltrisikoer, risikovurderingsrapport

Når… gjenta prosessen?
– Når ting endrer seg vesentlig (krav, leverandører, budsjett osv.)
– Ved inngang til hvert B-punkt i PPM-modellen
– Som beskrevet i risikoplanen

7a. Gjenta prosessen – kommuniser om risiko



Produkt ut
– Styringsinformasjon og støtte i beslutningssituasjoner
– Risikostyring koordinert på tvers av organisasjoner og 

prosjekter
– Rapportering i henhold til krav og god praksis

Minimumskrav
– Risiko er kjent for relevante interessenter slik at de kan ta 

hensyn til risikoen når de fatter beslutninger
– Oppdatert forståelse av risikonivå og kunnskap om status for 

eventuelle besluttede tiltak
– Risikoregister som holdes oppdatert med utviklingen i 

risikobildet og med status for vedtatte tiltak
– Risikoplanen følges

7b. Gjenta prosessen – kommuniser om risiko



Vedlegg 4

Eksempler og tips



Tips: 
• Dårlig forutsigbarhet gjør mennesker usikre, og risikoen blir ofte overvurdert
• God forutsigbarhet blir lett tatt for gitt og derfor oversett som risikofaktor

Omverdenvurdering (eksempel og tips)



Benchmarking 
• Skriv ut en kopi av risikouniverset

• Ta frem prosjektets risikoregister

• For hver risiko i risikoregisteret
– vurder hvilken kategori risikoen tilhører
– kryss av kategoriene som dekkes av risikoen
– noter kategorien i risikoregisteret så du kan 

sortere risikoene  etter kategori

• God bredde i risikoprofilen: alle hovedkategorier 
skal være dekket (krysset ut)

• God dybde i risikoprofilen: de fleste av under-
kategoriene er dekket (krysset ut)

Utfordre prosjektets risikoprofil 
• Velg en eller flere kategorier som ikke er dekket
• Be prosjektleder eller risikokoordinator om å 

forklare hvorfor kategorien ikke  er dekket 
(merk: det kan være gode grunner for at en 
kategori ikke er relevant, eller er dekket av risikoer 
som ligger i en annen kategori/underkategori)

Før en workshop
• Se gjennom prosjektmandatet og vurder 

hvordan omgivelsene er (omverdenvurdering)

• Vurder hver enkelt kategori i risikouniverset opp 
mot omverdenvurderingen

• Prioriter fokus i workshopen ut fra ovenstående

I workshopen (alternativ 1)
• Gå gjennom prosjektmålene, og gjør det klart at 

et problem og en risiko ikke er det samme

• Gi deltakerne en kopi av risikouniverset, og be 
de krysse av hvor de ser prosjektet har risiko 

• For hver kategori, diskuter i plenum om det er 
risikoer som påvirker målene

• Pass tiden… bruk prioriteringen fra forarbeidet. 
Stram tidsstyring er nødvendig

Som del av interessentanalysen
• Bruk kategoriene og vurder om det kan være et 

gap mellom hva en interessent (i eller utenfor 
prosjektet) forventer av en annen og hva den 
andre interessent mener å ha lovet

Hvordan bruke risikouniverset? (tips)



1: Hva er de 3-5 viktigste risikoene 
innen ditt/prosjektets ansvarsområde?

2: Hva er de 3-5 viktigste risikoene 
innen andre i HSØs ansvarsområde 
(utenfor ditt/prosjektets ansvar)?

3: Hva er de 3-5 viktigste risikoene 
utenfor HSØs kontroll (lovendringer, 
leverandører, ulykker, sabotasje mv)?

4: Hva er de 3-5 risikoene som har 
meget liten sannsynlighet og svært 
alvorlig konsekvens («game changer»)?

Risikounivers i workshop (alt. 2)
• Del ut en papirkopi av risikouniverset
• Forklar risikouniverset
• Still spørsmålene i rammen til høyre, 

ett for ett (det blir fire runder)
• La deltakerne få tid til å tenke; be de 

notere risikoene på et ark
• Ta runden rundt bordet: deltakerne 

leser opp en risiko hver, etter tur
• Notatene deltakerne gjør inneholder 

ofte gode momenter. Derfor bør du 
samle inn notatene når møtet er over

Risikouniverset i en strukturert idedugnad (tips)



Pass på at deltakerne representerer ulike synspunkter
– Avhengig av fasen i prosjektet kan det være lurt å invitere 

leverandører, sluttbrukere, driftsoperatør, andre prosjekter osb.

Bruk åpne spørsmål; her er noen eksempler: 
– Hva er risikoen om målet overoppfylles eller underoppfylles?
– Hva er risikoen om leveransen kommer til feil tid, på feil plass, har feil 

kvalitet eller rett og slett er feil (skulle aldri vært levert)?
– Hva er risikoen om målet er for presist eller for upresist beskrevet?
– Hva er risikoen om det er for mye eller for lite engasjement/innsats?

Styr tiden
– Bruk ordstyrer; planlegg idedugnaden
– Avskjær diskusjoner som sklir ut

Å fasilitere/lede en strukturert idedugnad (tips)



* Virkning: effekten på mål man vil nå. Virkning måles i konsekvens for tid, kost, kvalitet og/eller pasientsikkerhet

Hendelse/tilstand kan føre til virkning*

Eksempler
– Manglende brukermedvirkning kan føre til feil 

funksjonalitet i brukergrensesnitt

– Feil oppdragsforståelse hos underleverandør ABC kan føre 
til forsinket leveranse og dyrere prosjekt

– Reduksjon i tildelte midler kan føre til at resultatmål XYZ 
må forkastes

Standardisert format for risikobeskrivelse (eksempel)



Virkninger

Virkningene måles i konsekvens 
for økonomi, kvalitet/gevinst, 
pasientsikkerhet og fremdrift

Tiltak her påvirker konsekvens

Hendelse/tilstandÅrsaker

Årsaker gir sannsynlighet for risiko.
Tiltak her påvirker sannsynligheten
for at hendelsen/tilstanden oppstår

Effektivitetsgevinster blir 
ikke realisert

Oppnår ikke ønsket reduksjon 
i  antallet feilregistreringer

Mangelfullt fokus på 
organisasjonsutvikling

Opplæring kommer alt for 
tidlig eller er for dårlig

Manglende bruk 
og utnyttelse av 
ny IKT-løsning

…kan
føre til

Når du forstår hendelseskjeden er det lettere å finne 
gode tiltak og å gi en rett vurdering av risikonivå (tips)



Verdi Benevning Pasientsikkerhet Kvalitet Fremdrift Økonomi

1 Marginal

Ubetydelig 
pasientskade, 

ubetydelig endring i 
pasientens tilstand

Ingen endring i planer Ingen endring i planer 0 – 100.000

2 Liten

Mindre alvorlig 
pasientskade, mindre 

alvorlig  endring i 
pasientens tilstand

Lavere enn ambisjoner 
i prosjekt Innenfor planlagt slakk 100.000 – 250.000

3 Moderat
Alvorlig pasientskade, 

alvorlig endring i 
medisinsk tilstand

Litt dårligere enn 
avtalt Utenfor planlagt slakk 250.000 – 625.000

4 Alvorlig

Vesentlig? Farlig? 
Kritisk? Betydelig? 

Svært alvorlig
pasientskade, fare for 

tap av liv

Vesentlig dårligere enn 
avtalt Forskøvet kritisk linje 625.000 – 1.560.000

5 Svært 
alvorlig Tap av liv Leveransen blir ikke 

akseptert Sluttmilepæl ikke nådd 1.560.000∞

Å lage skalatrinn for økonomisk konsekvens:

1. Finn en grense mellom marginal og liten. 
(Dette kan f. eks være prosjektleders fullmakter, 
her er fullmaktgrensen antatt å være 100.000)

2. Multipliser denne grensen med faktor 2,5 for 
hvert skalatrinn

3. Vurder noen risikoer mot denne skalaen

4. Juster deretter skalaen slik at a) grenseverdiene 
føles riktige og b) alle skalatrinn kan bli brukt

5. Vurder alle risikoer mot den nye skalaen

6. Husk å justere skalatrinnene i risikoplanen

Finansiell konsekvensskala må defineres i 
hvert enkelt prosjekt og program (Eksempel)



Endring siden forrige rapportering.
Pilen viser hvor risikoen kom fra

Ny risiko siden forrige rapportering#

Eksisterende eller inntruffet trussel#

ID Risiko som har inntruffet (problemer)

17 Datainnbrudd hos leverandør fører til at  leverandør må 
midlertidig omdisponere seniorressurser tildelt prosjektet. Vil gi 
noe forsinkelse

61 Kopiert fra risikoregisteret

ID Risiko (trusler)

2 Kopiert fra risikoregisteret

9 Kopiert fra risikoregisteret

18 Lisenskostnader som ikke blir redusert som forutsatt kan føre til at 
krav Y ikke kan innfris

39 Kopiert fra risikoregisteret

43 Kopiert fra risikoregisteret

-1 -2 -3 -4 -5

Sa
nn

sy
nl

ig
he

t

Har 
inntruffet

Svært stor
> 90% 5

Stor
65  90 % 4

Moderat
35  65 % 3

Liten
10  35 % 2

Svært liten
< 10 % 1

Svært liten Liten Moderat Alvorlig Svært 
alvorlig

Konsekvens

Risikobilde – trusler  (eksempel)

2

43

18

9

39

61 17

Klipp-og-lim fra risikoregisteret.
Ta med så mye som nødvendig

Klipp-og-lim fra risikoregisteret.
Ta med så mye som nødvendig



Endring siden forrige rapportering.
Pilen viser hvor risikoen kom fra

Ny risiko siden forrige rapportering#

Eksisterende eller inntruffet risiko#

ID Risiko som har inntruffet (mulighet)

4 Prosjektet har fått overført fagressurser  fra prosjekt XYZ som 
er stoppet. Dette bidrar til at integrasjonsarbeidet kan forseres

ID Risiko (muligheter for prosjektet)

2 Kopiert fra risikoregisteret

7 Etablering av ny ventilasjon i bygget kan føre til at prosjektet ikke 
behøver å få installert separat kjøleanlegg

1 2 3 4 5

Sa
nn

sy
nl

ig
he

t

Har 
inntruffet

Svært stor
> 90% 5

Stor
65  90 % 4

Moderat
35  65 % 3

Liten
10  35 % 2

Svært liten
< 10 % 1

Svært liten Liten Moderat Verdifull Svært 
verdifull

Konsekvens

Risikobilde – muligheter  (eksempel)

2

7

4

Klipp-og-lim fra risikoregisteret.
Ta med så mye som nødvendig

Klipp-og-lim fra risikoregisteret.
Ta med så mye som nødvendig



Tiltak for å håndtere risikoen Ansvar

Lage, dokumentere og øve på forhandlings-
strategien før forhandlinger tar til L. Eder

La en annen prosjektleder vurdere realismen i 
fremdriftsplanen for anskaffelsesfasen T. Enker

18

Sannsynlighet Konsekvens Totalt
Stor (4) Moderat (3) Middels (12)

Lisenskostnader som ikke blir 
redusert som forutsatt kan føre til 
at krav Y ikke kan innfris

Risikoeier: M. Yndig, Øk. Dir.

Årsaker til at risiko kan inntreffe Sannsynlighet

Tidspress i arbeidet med kravspesifikasjon og lite 
tid til å forankre krav med berørte miljøer Moderat (3)

Dårlig forberedelse til eller gjennomføring av 
kontraktsforhandlinger Stor (4)

Kopiert fra risikoregisteret …

Kopiert fra risikoregisteret …

Forenklet beskrivelse av risiko nr. 18  (eksempel)



* Bruk samarbeidsfanen i Clarity for å lagre risikoregisteret. Opprett gjerne en egen mappe for formålet.

Risikoregistre i Excel (eksempel) skal lagres i Clarity*



Faglig kontaktpunkt
• Regionalt porteføljekontor i 

Sykehuspartner HF
portefoljekontor@sykehuspartner.no

Vedlegg 5

Mer informasjon



• Kurs arrangeres periodisk og på forespørsel, 
se Læringsporten (Kursnavn: PPM/CA PPM –
risikostyring i prosjekter)

• For individuell veiledning, send forespørsel  
til portefoljekontor@sykehuspartner.no

Kurs og veiledning

Risikoregister
• Et Excel-regneark som er et alternativ til å 

registrere risikoer i CA PPM / Clarity

Risikoplan
• Et utgangspunkt for lage en risikoplan for et 

prosjekt eller program

Risikobilde
• Presentasjon av risikobilde (negativ og positiv 

risiko) samt sammenfatning av enkeltrisikoer

Omverdenvurdering
• En teknikk for å for å se helhet i omgivelser og 

fokusere risikovurderinger
• Kan understøtte interessentanalyser

Maler *

Risikostyring i prosjekter
• Dette dokumentet
• Beskriver risikostyring i prosjektmodellen
• Tipser om stegene i risikostyringsprosessen
• Har innebygget  maler og risikounivers

Risikounivers
• Kategoriserer noen områder hvor HSØs 

prosjekter erfaringsmessig kan ha risiko

Veiledere *

* Se CA PPM/Clarity  Kunnskapsbasen  PPM modell og Prosjektveiviser

Nedlastbar informasjon fra CA PPM/Clarity*

mailto:portefoljekontor@sykehuspartner.no


Nyhetsbrev og sosiale medier: www.helse-sorost.no/sosialemedier
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