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Bakgrunn og organisatorisk forankring for prosjektet 
St. Olavs Hospital har siden 2006 gjennomført omfattende omstilling. Det hevdes både fra ledere 
på ulike nivå i organisasjonen, ansatte, verneombud og tillitsvalgte at ytterligere krav til 
omstilling kan innebære risiko for pasientsikkerheten og arbeidsmiljøet ved foretaket. Klinisk 
etikkutvalg har også uttrykt bekymring for hvorvidt foretakets verdier, respekt – helhet - likeverd 
- medbestemmelse, blir tilstrekkelig ivaretatt.  
 
Administrerende direktør ved St. Olavs Hospital har bedt om at det utarbeides forslag til et 
hensiktsmessig og helhetlig system for risikostyring for å synliggjøre sammenhengen mellom 
mål/krav, risiko og iverksatte aktiviteter og tiltak.  
 
Da virksomheten ved St. Olavs Hospital er omfattende, er det ønskelig å gjennomføre et 
pilotprosjekt for etablering av system for risikostyring i forbindelse med budsjettprosessen 2012 
ved Kvinneklinikken, St. Olavs Hospital.  
 
Prosjekteier er økonomidirektør Jan Morten Søraker. Foretakets stabsdirektørforum er 
styringsgruppe. 

Problemstilling og målsetting, herunder effektmål og resultatmål  
St. Olavs Hospital har rutiner for identifisering av risikofaktorer, vurdering og prioritering av 
disse. Man har imidlertid ikke etablert et helhetlig system for å synliggjøre sammenheng mellom 
risiko og de krav og aktiviteter som settes i verk.  
 
Målsetting: 
Forslag til et enkelt og hensiktsmessig system for risikostyring som kan integreres i den 
eksisterende styringsdialogen. Videre vil man sikre solid lederforankring og god involvering av 
medarbeiderne, tillitsvalgte og verneombud i prosessen.  
 
Effektmål: 
Et åpent tilgjengelig og oppdatert risikobilde som beslutningsstøtte ved budsjettprosessen 2012 
ved Kvinneklinikken. Et helhetlig system og tilgjengelig verktøy for oppfølging og monitorering 
av risiko som skal legge til rette for læring på tvers i klinikken.  
 
Resultatmål: 

 Sikre bedre prioritering og ressursstyring og bringe Kvinneklinikken tilbake i 
budsjettbalanse. 

 Redusere antallet bekymringsmeldinger/ meldinger om avvik knyttet til prioritering og 
balanse mellom oppgaver og ressurser som følge av bedre kommunikasjon mellom 
ledelse og ansatte/ tillitsvalgte med 50%. 

 Risikovurdering skal alltid være en del av planprosessen og beslutningsgrunnlagene. 
 Oppfølging og rapportering av risiko skal være en integrert del av periodisk rapportering. 

Analyse og argumentasjon rundt problemstilling  
Helseforetakene har siden 1992 hatt plikt til etablering av internkontroll. Eier har nå også stilt 
krav om at det etableres system for risikostyring og internkontroll for å sikre måloppnåelse, god 
økonomiforvaltning og effektiv drift.  
 



Tor Høst peker i ” Ledelse i helse og sosialsektoren” fra 2005 på at innføring av mål- og 
resultatstyring, herunder risikostyring, i helsesektoren kan være krevende, særlig med tanke på å 
sette relevante kvantifiserbare mål. Prosessen ved tydeliggjøring av de strategiske mål kan 
imidlertid i seg selv gi en gevinst for organisasjonen, blant annet ved bedre kommunikasjon 
mellom ledelse og ansatte om de overordnede mål og prioriteringer.  
 
En sentral lederutfordring og kritisk suksessfaktor for å lykkes er å integrere og tilpasse 
risikostyringen i eksisterende system for strategi-, mål- og resultatoppfølging. Dette er også 
understreket av Dogde Bingham i artikkelen ” Integrating risk management into the strategic 
planning process at Canadian Blood Services”. Ledergruppen må ta ansvar for utvikling og 
implementering av risikostyring som metode. Ledere på alle nivå må ta et synlig eierskap til 
prosessen og bidra til motivasjon for de ansatte til å delta i prosessen ved å sikre at 
risikostyringen faktisk blir lagt til grunn ved oppfølging av virksomheten.    
 
Helse Nord RHF og Helse Vest RHF har sammen utarbeidet et helhetlig system for risikostyring 
som implementeres i deres foretak. Ved utarbeidelsen har man tatt utgangspunkt i The Committee 
for Sponsoring Organizations of the Treadway Comission (COSO) sin modell for helhetlig 
risikostyring. Denne er presentert i den oversatte rapporten” Helhetlig risikostyring, et integrert 
rammeverk” fra 2005.  
Her defineres helhetlig risikostyring som en prosess, gjennomført av virksomhetens styre, ledelse 
og ansatte, anvendt i fastsettelse av strategi og på tvers av virksomheten, utformet for å 
identifisere potensielle hendelser som kan påvirke virksomheten og for å håndtere risiko slik at 
den er i samsvar med virksomhetens risikoappetitt, for å gi rimelig grad av sikkerhet for 
virksomhetens måloppnåelse. 
Definisjonen er vid og synliggjør at helhetlig risikostyring er en kontinuerlig prosess som må 
gjennomsyre virksomheten. Den må involvere mennesker på alle nivå i organisasjonen og ta 
utgangspunkt i det interne miljøet og de verdier dette er basert på. Med hensyn til den bekymring 
Klinisk etikkutvalg har reist, er den verdibaserte tilnærmingen viktig.  
 
COSOs modell synliggjør også sammenhengen mellom den lovpålagte internkontroll og helhetlig 
risikostyring. St. Olavs Hospital har ikke hatt gode nok rutiner for oppfølging av risiko. Ved å 
etablere sammenheng mellom internkontroll og risikostyring, vil ansvar, aktiviteter og intervall 
for risikohåndtering bli etablert og synliggjort. Noe som er et viktig bidra til intern informasjon 
om foretakets målsetning og oppfølging av risikofaktorer knyttet til disse. 
 

Fremdriftsplan med milepæler 
14.11.2011 Etablert prosjektorganisasjon 
18.11.2011 Gjennomført møte med klinikksjef og seksjonsledere  
20.11.2011 Gjennomført møte med verneombud og tillitsvalgte 
1.12.2011 Etablert målsetninger og gjennomført risikoworkshop ved Kvinneklinikken 

hvor både ledelse, ansatte, tillitsvalgte og verneombud var representert. 
5.12.2011 Identifisert klinikkens ” topp 10” risikofaktorer innen områdene 

pasientbehandling, arbeidsmiljø og økonomi og utarbeidet tilhørende 
handlingsplaner 

10.12.2011 Presentert risikobildet for klinikkens ledelse  
15.12.2011 Utarbeidet teknisk løsning for risikostyring 
31.12.2011 Beslutning om gjennomføring 
31.12.2011 Plassert ansvar og etablert rutiner for oppfølging og monitorering av de 



identifiserte risikofaktorer og gjort dette tilgjengelig for ansatte og ledelse.  
15.2.2012 Utarbeidet forslag til system for risikostyring og lagt dette fram for 

Hovedledelsen.  

Budsjett ‐ nøkkeltall 
Det er ikke behov for eget budsjett knyttet til pilotprosjektet. Utgifter til møteaktivitet dekkes av 
den enkelte enhet. 

Risikoanalyse 
Prio Hendelse Tiltak 

1 
Reservasjon fra tillitsvalgte 
og verneombud 

Tidlig informasjon om formål med prosjektet og sikre 
tillitsvalgte og verneombudets deltakelse underveis. 

2 
Manglende motivasjon/ 
deltakelse fra 
seksjonslederne 

Eget møte med seksjonslederne hvor rammene for 
prosessen og formålet med prosjektet blir presentert. 
Synliggjøre at dette også er et redskap i deres 
lederskap.  

3 
Manglende motivasjon/ 
deltakelse fra ansatte kan 
medføre at kartleggingen 
blir uten legitimitet 

Informasjonsmøte med de ansatte i klinikken. Møtet 
ledes av seksjonslederne for å skape nærhet til 
prosessen.  

Se vedlegg 2 for komplett risikoanalyse. 

Konklusjoner og anbefalinger  
Et enkelt og hensiktsmessig system for helhetlig risikostyring vil bidra til proaktiv styring og 
større grad av måloppnåelse samt være et viktig virkemiddel til å bedre kommunikasjonen 
mellom ledelse, ansatte, tillitsvalgte og verneombud knyttet til risikofaktorer som kan påvirke 
organisasjonen og dens aktivitet. 
 
Det anbefales å forsøke metode for helhetlig risikostyring ved en organisasjonsenhet, 
Kvinneklinikken, som et pilotprosjekt, før man tar stilling til om metodikken skal breddes ved 
hele St. Olavs Hospital HF.   

Vedlegg  
1. Interessentanalyse 
2. Kommunikasjonsplan 
3. Risikoanalyse 
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