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Riskförebyggande åtgärder

Beskrivning
Riskförebyggande åtgärder syftar till att hantera risker och möjligheter så att oönskade effekter förebyggs eller 
minskas och att ständiga förbättringar uppnås.

Uppgift
Varje verksamhet ska i sitt arbete inventera risker, analysera och bedöma tänkbara konsekvenser samt 
sannolikheten för att en risk ska inträffa.

Regionens riskhanteringsmodell innehåller beskrivningar av olika metoder och förklaringar som underlättar val 
av metod för aktuellt problem eller frågeställning.

Genom att använda en riskmatris kan allvarlighetsgraden eller riskens storlek bedömas i förhållande till 
sannolikheten att risken ska inträffa. På så sätt underlättas arbetet med att prioritera och förebygga de risker 
som anses mest nödvändiga att åtgärda. 

Processer

Inventera riskobjekt: Inventera alla tänkbara oönskade effekter och risker som kan inträffa inom aktuell 
verksamhet eller vid eventuellt överlämnande till annan verksamhet. 

Analysera risk: Identifierade risker beskrivs i detalj samt analyseras och värderas utifrån sannolikhet och 
konsekvens. Analysen ger ett risktal som ska vara vägledande i prioritering av riskförebyggande åtgärder.

Planera åtgärd: Utifrån identifierade orsaker till risk tas en åtgärdsplan fram. I åtgärdsplanen ska tidplan och 
vem/vilka som ska genomföra åtgärden framgå liksom hur uppföljning ska ske. 

Åtgärda: Berörd chef, eller berörda chefer vid gränsöverskridande risk, ansvarar för att riskanalyser och 
riskförebyggande åtgärder vidtas.

Analysera åtgärd: Aktuell verksamhet analyserar och rapporterar utfallet av åtgärden till närmast högre chef. 
Vid behov beskrivs om ett ”nästa steg” måste genomföras.  

Ledningens genomgång genomförs två gånger per år inom respektive förvaltningsområdesnivå. Då ska en 
samlad bild av genomförda riskanalyser samt eventuella åtgärder följas upp och analyseras ur perspektivet 
godtagbart och tillräckligt.
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Även på regionövergripande nivå genomförs ledningens genomgång två gånger per år. Där beslutas om 
eventuella åtgärder är godtagbara och tillräckliga eller om ytterligare åtgärder ska vidtas.

Dokumentlagring
Riskanalys inklusive resultat av analys som inbegriper flera områden ska rapporteras till vårdstrateg alternativt 
kvalitetssamordnare för att kopplas till ledningssystemet. 

Riskanalys gällande områdes- eller enhetsspecifik verksamhet lagras i den specifika verksamhetens del av 
Stratsys-trädet.  

Resultat av riskanalys och handlingsprogram ska säkerhets bedömas där säkerhetsnivån (öppen eller 
sekretess) ska anges i uppgiftslösning och/eller handlingsplan i Stratsys.
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