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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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1. 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. 

1.1. 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 

1.2. Gyldighet 

Risikoplanen gjelder for prosjektet. 

Risikoplanen inngår som ett av prosjektenes styrende dokumenter. 

1.3. Avgrensing 

Risikoplanen dekker ikke risikostyring i helseforetakene, andre prosjekter eller andre 

virksomheter. 

 

2. Rammene for prosjektets risikostyring 

2.1. 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. 
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 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. 

2.2. 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 > 

2.3. 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 
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 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 
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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 

 

2.4. 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. 

2.4.1. 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. 
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2.5. 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).  
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3. 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 
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4. Rutine for risikostyring 

4.1. 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. 
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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 
 

4.2. 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 

4.2.1. 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 

4.2.2. 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. 
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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. 

4.2.3. 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. 
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-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 

 

 

4.2.4. 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). 

  

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

 
 

4.2.1. Konsekvensskala for muligheter (positive konsekvenser) 

Konsekvens skal angis for totalprosjektet 

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 



 
 

 
 

Side 14 av 22 
 

HSØ Prosjektveiviser – Plan for risikostyring 
 
Prosjekt: 

 

Dato: Referanse: 
 

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 

 

4.2.2. 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). 
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Figur 3: Risikomatrise for positiv risiko (muligheter) for prosjektmål 

4.3. 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.  

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. 



 
 

 
 

Side 16 av 22 
 

HSØ Prosjektveiviser – Plan for risikostyring 
 
Prosjekt: 

 

Dato: Referanse: 
 

Betydningen av fargene i risikobildet er angitt i tabellen under: 

 

Figur 4: 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. 

 

4.4. 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. 

4.5. 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. 
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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 

 

4.6. Rapportere risikoinformasjon 

Informasjon om risiko og tiltak skal inngå i informasjonsflyten og styringsdialogen mellom 

prosjektet og styringsgruppen, prosjekteier og innad i prosjektet. 

4.6.1. 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. 

4.6.2. 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. 
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 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. 

4.7. 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.) 

4.7.1. 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: 
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o risiko 1 = 10 % sanns. * kost. 4 MNOK hvis den slår til = 0,4 MNOK 
o risiko 2 = 50 % sanns. * kost. 6 MNOK hvis den slår til = 3 MNOK 
o 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) 

o Risikoreserven for år 1 = 0,4 MNOK + 3 MNOK + 7,5 MNOK = 10,9 MNOK  
o Risikoreserve år 2 = 0,4 MNOK + 3 MNOK + 0 MNOK = 3,4 MNOK 

3) Risikoreserve justeres for kvalitative forhold (f.eks. avhengigheter, budsjett-

perioder 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 = 
 𝑙𝑎𝑣𝑒𝑠𝑡𝑒 𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑 + 2 ∗ 𝑓𝑜𝑟𝑣𝑒𝑛𝑡𝑒𝑡 𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑+ ℎø𝑦𝑒𝑠𝑡𝑒 𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑

4
 

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).  
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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. 

4.7.2. Bruk av risikoreserven 

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

4.8. 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.  
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5. 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. 
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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. 

 


