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Innledning

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

Begrepsavklaring
• 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

Formålet med risikostyring i prosjekter
• 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

Overordnede krav om 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

Sentrale roller i risikostyringen – utdrag*
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

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

Risikostyring skal skje
i alle faser i prosjektet
Prosjektleder er ansvarlig for å
implementere en levende og
forsvarlig prosess for risikostyring

Risiko skal identifiseres og håndteres i alle faser

Fase: Planlegge

Fase: Gjennomføre

•

•

•
•

Utarbeid plan for risikostyring. Den skal
være et styrende dokument i prosjektet
Gjennomfør risikovurdering

Etabler rutiner for å følge opp
risikobildet og tiltakene

Fase: Avslutte
•
•
•

Gjør en siste risikovurdering sammen
med linjen om risiko i realiseringsfasen
Oppdater og rydd i risikoregisteret

Dokumenter prosjektets erfaring med
risikostyringen

•
•
•
•

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

Risikostyring skal være et tema i beslutningspunkter

BP 2
•

Få presentert viktig risikoinformasjon
(prosjekteier eller linjen presenterer)

BP 3.x og BP 4
•
•

Presenter prosjektets risikobilde

Presenter et nytt risikobilde for hver
beslutning for å vise ny/endret risiko

BP 3

BP 5

•

•

•
•

Presenter planen for risikostyring i
prosjektet og gå gjennom prosessen
Presenter prosjektets risikobilde

Presenter relevante risikoer som er
knyttet til viktige beslutninger

•
•

Overfør åpne risikoer og tiltak til linjen
og/eller forvaltning
Lukk prosjektets risikoregister

Presenter erfaringer fra risikostyringen

Krav til prosessen for
å styre prosjektrisiko
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

Kommuniser med interessenter

Prosjekter skal bruke HSØs prosess for risikostyring*

Planlegg

• Hva er prosjektets kontekst? Hvordan skal risikostyring skje?

Identifiser

• Hvilke risikoer kan påvirke målene?

Analyser

• Hva er de viktigste risikoene?

Evaluer

• Hvem skal eie risikoene? Hvilke tiltak er nødvendige?

Håndter

• Implementer besluttede tiltak. Virker de som planlagt?

Overvåk

• Hva skjer med risikobildet? Kan vi forbedre risikostyringen?
* Prosessen er beskrevet i Vedlegg 1 til denne veilederen

Prosjekter skal ha en plan for risikostyring*
• 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
* Plan for risikostyring er tilgjengelig i Vedlegg 2 i dette dokumentet eller fra Prosjektveiviseren

Prosjekter skal registrere risiko på samme måte
• 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)

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

Standardiserte skalatrinn skal ikke endres
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»

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

Prosjekter skal bruke en standardisert risikomatrise*

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»

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

Risikoeier* skal avgjøre om tiltak er nødvendig
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

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)

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

Risikobildet bør omfatte kjent «positiv risiko»
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)
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

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

Fargene i risikobildet gir føringer for håndteringen
Føringer for risikohåndteringen
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
*
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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
Automatisert oppfølging og varsling

CA PPM

Excel-mal

Ja

Nei

Ja

Nei

Koble risiko til aksjonspunkter og arbeidspakker

Ja

Egenutviklede rapporter

Ja

Automatisert prosjektrapportering

Interessenter kan selv se prosjektstatus
Spore utvikling i risiko over tid

God plass for vedlegg, kommentarer mm.
Aggregering fra prosjekt  program

Integrert risikounivers, lett tilgjengelig
Registrere positiv risiko (muligheter)

Egendefinerte kolonner/felt for å registrere info
Mye hjelpetekster og hint (risikorelatert)

Ja

Nei
Nei
Nei

Ja

Krevende

Delvis

Nei

Ja

Delvis

Krevende
Nei

Nei

Krevende
Ja

Ja

Ja

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

Fordeler ved å bruke Excel-malen i risikostyringen
100 % manuell

Mye innebygd hjelp og støtte

Manuelt utarbeidede rapporter kan være mer
gjennomtenkte enn de CA PPM auto-genererer

Risikouniverset er integrert, og kopi av dette er
lagret direkte i malen

Ved å kopiere informasjon til PowerPoint kan
man lage penere risikobilder enn CA PPM kan

Brukeren får hint om «neste steg» mens malen
fylles ut. Dette reduserer behovet for opplæring

Oppfølging av fremdrift på aksjonspunkter og
tiltak blir mer personlig enn om CA PPM gjør det
Fravær av automatisering reduserer sjansen for
at «datamaskinen roter til noe»

Utstrakt bruk av «mouseover» og validering
senker brukerterskelen og reduserer feilrater

Tilrettelagt for å benytte filterfunksjon i Excel for
å analysere og sammenstille risikoinformasjon

Fleksibelt

Kjent programvare

Risikoregisteret kan støtte mye mer omfattende
registrering av risikoinformasjon enn CA PPM

MS Excel er kjent og krever ikke opplæring

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

Unødvendig å bruke tid på å gi brukere tilganger
for å kunne bruke regnearket

Excel-malen – funksjonalitet i regnearket
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

Blå felt: Obligatorisk
Grå felt: Valgfritt

Noen celler har nedtrekksmenyer
(Valgene kan overstyres)

Alle kolonneoverskrifter har
hjelpetekster (klikk i overskriften)

Fanene i Excel-malen

Risikomatrisene
må fylles ut manuelt

Grønne fliker er beregnet på
programmer og store prosjekter
som har mange delprosjekter.

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
http://clarity-prod/niku/nu

• 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

Fordeler ved å bruke CA PPM i risikostyringen
Forenkle rapporteringsrutiner

Bedre oversikt

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

Automatisk aggregering vha. vurderingskriterier

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

Effektivisert oppfølging og varsling

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

All dokumentasjon på ett sted

Endring av risikoeier, tiltakseier eller ansvarlig
for aksjonspunkter kan utløse epostvarsel

Risikofanen erstatter regnearket som risikoregister, og gir søkbar endringshistorikk

For programmer kan rapportgeneratoren brukes
for å identifisere risikoer og tiltak på tvers av
underliggende prosjekter

Læringsmomenter fra håndtering av risikoer blir
tatt vare på. Det kan hjelpe andre i fremtiden

Automatisert oppfølging av tidsfrister er mulig
Risikoer kan prioriteres uavhengig av samlet
risikoskår (sannsynlighet * konsekvens)

I praksis ubegrenset plass til løpende notater
Dokumentasjon i form av vedlegg kan lagres
direkte på risikoen det gjelder

CA PPM støtter fire viktige steg i risikostyringen
Innledende risikoprofil

Registrere og
oppdatere risikoer

Gjør en overordnet
vurdering av de enkelte
vurderingsområdene

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

CA PPM beregner
risikoskår for prosjektet

Gjør risikovurderingen,
kategoriser risikoene og

Opprett prosjektet

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

Tiltak og oppfølging

Lukke risiko

Tiltak legges inn i CA PPM
sammen med tidsfrister
og ansvarlige

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

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

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 læringsmomenter slik at andre
kan lære av erfaringene

Innhold i håndbok i bruk av CA PPM for risikostyring
Innledende risikoprofil

Registrere og
oppdatere risikoer

Tiltak og oppfølging

Lukke risiko

Fyll ut Vurderingskriterier

Fyll ut Egenskaper
(Risikofane  ny risiko)

Tiltak som ikke skal i WBS
føres i Aksjonspunkter

Læringsmomenter noteres
i feltet Løsning

CA PPM beregner risikoprofil når alle felt er utfylt

Påse at rett person er ført
opp som risikoeier

Tiltak som skal inn i WBS
føres i Aktiviteter

Opprett Problem for
inntruffet risiko som skal
håndteres etter lukking

Bruk Notater for å
kommentere risikoen

Endringsforespørsler kan
opprettes fra risikofanen

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

CA PPM oppdaterer
Vurderingskriterier

Eskaler ved å endre eier
og opprette aksjonspunkt

Side 6 – prosjektets egenskapsfane
Side 8 – risikoregister og notater

Side 16 – aksjonspunkt / aktivitet
Side 24 – problemer / endringer

Side 26 – visninger og rapporter

Opprett Problem for inntruffet risiko som er åpen,
og hendelsen følges opp
Dashboard og visninger
og Rapporter gir status

Visningene i CA PPM er «skjermbilder»
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

Dashboard

Vurderingskriterier

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

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

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

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

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

Felt som inngår i oversikten
kan konfigureres

Standardinnstilling viser
antall risikoer.

Prosjektindikator viser
samlet prosjektstatus, som
vist i vurderingskriteriene

Risiko per kategori er en
aggregering fra risikofanen.

Samlet status er aggregering
av de enkelte vurderingskriteriene

Rapportene i CA PPM
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
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

Ad hoc-rapporter
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

Vedlegg 2
Maler og verktøy
Maler og verktøy som er merket
«obligatorisk» skal benyttes
Alt er tilgjengelige enkeltvis i
Prosjektveiviseren, og er bygget
inn i dette dokumentet

Veileder – Risikounivers
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

HSØ-standard skalatrinn
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

Skalatrinn i sannsynlighetsskalaen skal
ikke endres. Hvis prosjektet trenger flere
skalatrinn, må den nye skalaen inkludere
grenseneverdiene 0–10–35–65–90–100.

Mal for risikoplan
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 risikoregister
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

Se lysark nr. 28

Se lysark nr. 23

Mal for omverdenvurdering
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 risikobilde
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 (eksempler)

Vedlegg 3
Risikostyringsprosessen
Risikostyring i prosjekter skal
være prosessbasert

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

Kommuniser med interessenter

Risikostyringsprosessen har syv trinn

Planlegg

• Hva er prosjektets kontekst? Hvordan skal risikostyring skje?

Identifiser

• Hvilke risikoer kan påvirke målene?

Analyser

• Hva er de viktigste risikoene?

Evaluer

• Hvem skal eie risikoene? Hvilke tiltak er nødvendige?

Håndter

• Implementer besluttede tiltak. Virker de som planlagt?

Overvåk

• Hva skjer med risikobildet? Kan vi forbedre risikostyringen?

Hvert prosesstrinn er beskrevet i et fast format

Formålet med dette
prosesstrinnet
Opplisting av mulige
metoder å velge fra
Erfaringer og råd
fra virkeligheten

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

1a. Planlegg risikostyringen
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
* Akseptkriterier er beskrevet under prosesstrinnet «Evaluer»

1b. 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

2a. Identifiser risiko
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

2b. 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

3a. Analyser 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

3b. Analyser risiko (risikolisten)
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

3c. Analyser risiko (hendelseskjeder)
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)

Årsak 1
Årsak 2

Konsekvens 1

Hendelse
/ tilstand

…kan føre
til …

virkning
Konsekvens 2

3d. Analyser risiko (skalatrinn)*
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

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

3e. Analyser risiko (risikoeier)
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
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

4a. Evaluer risiko
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
* Det er IKKE krav om andre tiltak enn overvåking for rød risiko. Rød risiko kan være akseptert og grønn risiko kan være uakseptabel

4b. Evaluer risiko (akseptkriterier)
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

4c. Evaluer risiko
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
* Det er IKKE krav om å reduserer risiko i rød risiko. Rød risiko kan være akseptert og grønn risiko kan være uakseptabel

5. Håndter risikoen
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

6. Overvåk utviklingen i risikonivå
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

7a. Gjenta prosessen – kommuniser om risiko
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

7b. 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

Vedlegg 4
Eksempler og tips

Omverdenvurdering (eksempel 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

Hvordan bruke risikouniverset? (tips)
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

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 underkategoriene 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)

Risikouniverset i en strukturert idedugnad (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)?
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

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»)?

Å fasilitere/lede 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

Standardisert format for risikobeskrivelse (eksempel)
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

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

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

Opplæring kommer alt for
tidlig eller er for dårlig

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

Manglende bruk
og utnyttelse av
ny IKT-løsning

Hendelse/tilstand

Effektivitetsgevinster blir
ikke realisert
…kan
føre til

Oppnår ikke ønsket reduksjon
i antallet feilregistreringer

Virkninger
Virkningene måles i konsekvens
for økonomi, kvalitet/gevinst,
pasientsikkerhet og fremdrift
Tiltak her påvirker konsekvens

Finansiell konsekvensskala må defineres i
hvert enkelt prosjekt og program (Eksempel)
Verdi Benevning
1

Marginal

2

Liten

3

Moderat

4

Alvorlig

5

Svært
alvorlig

Pasientsikkerhet

Kvalitet

Fremdrift

Å lage
skalatrinn for økonomisk konsekvens:
Ubetydelig

1. pasientskade,
Finn en grenseIngen
mellom
marginal
liten.
endring
i planer ogIngen
endring i planer
ubetydelig endring i
(Dettetilstand
kan f. eks være prosjektleders fullmakter,
pasientens
her alvorlig
er fullmaktgrensen antatt å være 100.000)
Mindre

Økonomi

0 – 100.000

pasientskade, mindre Lavere enn ambisjoner
Innenfor planlagt slakk 100.000 – 250.000
2.
Multipliser
i prosjektmed faktor 2,5 for
alvorlig
endring i denne grensen
hverttilstand
skalatrinn
pasientens
Alvorlig pasientskade,
Litt dårligere enn
3.alvorlig
Vurder
noen
endring
i risikoer mot denne skalaen
Utenfor planlagt slakk 250.000 – 625.000
avtalt
medisinsk tilstand
4.
JusterFarlig?
deretter skalaen slik at a) grenseverdiene
Vesentlig?
føles
riktige og b) alle skalatrinn kan bli brukt
Kritisk?
Betydelig?
Vesentlig dårligere enn
Forskøvet kritisk linje 625.000 – 1.560.000
Svært alvorlig
avtalt
5.
Vurder
alle
risikoer
mot
den
nye
skalaen
pasientskade, fare for
tap av liv

6. Husk å justere skalatrinnene i risikoplanen
Tap av liv

Leveransen blir ikke
akseptert

Sluttmilepæl ikke nådd

1.560.000 

∞

Risikobilde – trusler (eksempel)
-1

-2

-4

-5

ID

Har
inntruffet

61

Svært stor
> 90%

Sannsynlighet

-3

17

5

2

Stor
65  90 %

4

18

2

Kopiert fra risikoregisteret

9

Kopiert fra risikoregisteret

18
39
43

Moderat
35  65 %

9

Liten
10  35 %

Liten

Kopiert fra risikoregisteret

Kopiert fra
risikoregisteret fra
Klipp-og-lim

risikoregisteret.
Ta med så mye som nødvendig

1

39

Svært liten

3

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

2

43

Svært liten
< 10 %

Risiko (trusler)

Moderat

Alvorlig

Konsekvens
#

Eksisterende eller inntruffet trussel

#

Ny risiko siden forrige rapportering
Endring siden forrige rapportering.
Pilen viser hvor risikoen kom fra

Svært
alvorlig

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

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

Risikobilde – muligheter (eksempel)
1
Har
inntruffet

2

3

4

5

ID

4

2

Sannsynlighet

Svært stor
> 90%

5

Stor
65  90 %

Moderat
35  65 %

3

Liten
10  35 %

2

Svært liten
< 10 %

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

Moderat

Verdifull

Konsekvens
#

Eksisterende eller inntruffet risiko

#

Ny risiko siden forrige rapportering
Endring siden forrige rapportering.
Pilen viser hvor risikoen kom fra

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

1

7

Liten

Kopiert fra risikoregisteret

4

2

Svært liten

7

Risiko (muligheter for prosjektet)

Svært
verdifull

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

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

Forenklet beskrivelse av risiko nr. 18 (eksempel)
Årsaker til at risiko kan inntreffe
Tidspress i arbeidet med kravspesifikasjon og lite
tid til å forankre krav med berørte miljøer
Dårlig forberedelse til eller gjennomføring av
kontraktsforhandlinger

Sannsynlighet
Moderat (3)
Stor (4)

Kopiert fra risikoregisteret

…

Kopiert fra risikoregisteret

…

Tiltak for å håndtere risikoen

Ansvar

Lage, dokumentere og øve på forhandlingsstrategien før forhandlinger tar til

L. Eder

La en annen prosjektleder vurdere realismen i
fremdriftsplanen for anskaffelsesfasen

T. Enker

Sannsynlighet

Stor (4)

18

Konsekvens

Moderat (3)

Totalt

Middels (12)

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

M. Yndig, Øk. Dir.

Risikoregistre i Excel (eksempel) skal lagres i Clarity*

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

Vedlegg 5
Mer informasjon

Faglig kontaktpunkt
• Regionalt porteføljekontor i
Sykehuspartner HF
portefoljekontor@sykehuspartner.no

Nedlastbar informasjon fra CA PPM/Clarity*
Veiledere *
Risikostyring i prosjekter
•
•
•
•

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

Maler *
Risikoregister
•

Risikoplan
•

Risikounivers
•

Kategoriserer noen områder hvor HSØs
prosjekter erfaringsmessig kan ha risiko

Kurs og veiledning
•

•

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

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

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

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

* Se CA PPM/Clarity  Kunnskapsbasen  PPM modell og Prosjektveiviser

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

