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1 Inledning

Inom Region Jämtland Härjedalen  krävs en välutvecklad säkerhetskultur och 
medvetenhet om att fel kan inträffa och att ha beredskap för att hantera avvikelser 
och risker.

För att hitta systembrister krävs ett ledningssystem med tydlig ansvarsfördelning 
och ett strukturerat arbetssätt för att identifiera, rapportera, analysera, åtgärda 
risker och avvikelser. Dokumentet är avsett att underlätta för chefer och 
medarbetare att arbeta förebyggande med att hantera risker i verksamheten inom 
olika verksamhetsfält. 

Hälso- och sjukvården är en högriskverksamhet och ses som en HRO -organisation 
(High – Reliability - Organisations)  vilket ställer särskilt höga krav på en 
förebyggande riskhantering. 

2 Krav på systematisk riskhantering
Inom flera av regionens verksamheter finns lagkrav på att det ska finnas en 
systematisk riskhantering. 

I bl a Socialstyrelsens föreskrift  ”Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete” 
(SOSFS 2011:9) står:

 ”1 § Vårdgivaren eller den som bedriver socialtjänst eller verksamhet enligt LSS ska 
fortlöpande bedöma om det finns risk för att händelser skulle kunna inträffa som kan 
medföra brister i verksamhetens kvalitet. För varje sådan händelse ska vårdgivaren eller den 
som bedriver socialtjänst eller verksamhet enligt LSS
1. uppskatta sannolikheten för att händelsen inträffar, och
2. bedöma vilka negativa konsekvenser som skulle kunna bli följden av händelsen” 

Riskanalyser ska genomföras avseende vilka hot, risker och sårbarheter som kan 
påverka verksamheten vad gäller patientsäkerhet, arbetsmiljö, miljö, 
informationssäkerhet, krisberedskap och säkerhet och medicinteknisk utrustning. 

Vid behov kontaktas sakkunniga som kan bistå vid riskbedömningar.

Det finns beskrivet att ett integrerat patientsäkerhets- och arbetsmiljöarbete 
skapar synergier som bidrar till förbättrad effektivitet, helhetssyn och delaktighet  
och kan ge bra åtgärdsförslag som grund för beslut som förbättrar både 
patientsäkerheten och arbetsmiljön.
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2.1 Patientsäkerhet

I Patientsäkerhetslagen står att vårdgivaren ska vidta de åtgärder som behövs för 
att förebygga att patienter drabbas av vårdskada. 

”Vårdgivaren ska planera, leda och kontrollera verksamheten på ett sätt som leder till att 
kravet på god vård i hälso- och sjukvårdslagen respektive tandvårdslagen upprätthålls. 
Vårdgivaren ska vidta de åtgärder som behövs för att förebygga att patienter drabbas av 
vårdskada”

2.2 Arbetsmiljö
Arbetsmiljölagen beskriver att i arbetsgivarens ansvar för arbetsmiljön ingår att 
arbeta förebyggande och inför förändringar göra bedömningen om förändringen 
innebär arbetsmiljörisker. 

 ”När ändringar i verksamheten planeras, skall arbetsgivaren göra en riskbedömning om 
ändringarna medför risker för ohälsa eller olycksfall som kan behöva åtgärdas” (AFS 2001:1)

2.3 Krisberedskap och säkerhet
Lagkraven är stora på att riskanalysera verksamheten utifrån krisberedskap och 
säkerhetsperspektivet t ex Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps 
föreskrifter om kommuners och landstings risk- och sårbarhetsanalyser 

2.4 Informationssäkerhet
Regionens informationstillgångar måste skyddas oavsett vilken form de har. Det är 
viktigt att ha god kunskap om de hot, risker och sårbarheter som kan påverka 
dessa och en beredskap för att förebygga och hantera dem. Denna kunskap kan fås 
bland annat genom systematiskt arbete med riskhantering. 

För att uppnå god informationssäkerhet krävs insikt i flera samverkande perspektiv 
som juridik, patientsäkerhet, riskhantering, arkiv och dokumenthantering, regler för 
hantering av personuppgifter, IT-strategi och fysisk säkerhet.

För alla verksamhetskritiska system ska riskanalys genomföras årligen och innan 
utveckling av och/eller införande av nya informationssystem och processer eller när 
andra förutsättningar väsentligen förändras. Utifrån dessa riskanalyser ska lämpliga 
skyddsåtgärder vidtas.
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2.5 Miljö
Kravet på riskbedömningar återfinns i Miljölagstiftningen och ett av kraven för vår 
certifiering enligt ISO 14001 och EMAS-förordningen

Vissa risker/händelser inom miljöområdet kan även medföra risker för arbetsmiljö, 
patient/allmänhet och kan därför riskbedömas inom flera områden.

Det kan till exempel handla om kemikalier, släckmedel, avfall, farligt avfall, 
transporter, driftstörning, reningsutrustning, utsläpp till luft, mark eller vatten, 
buller m m.

I en riskbedömning för kemikaliehantering ska hela hanteringen av kemikalien tas 
med, från förvaring via hantering till avfallshantering.

3 Definitioner

Risk 
Produkten av sannolikhet och konsekvens (allvarlighetsgrad) för att ett givet hot 
realiseras. Möjligheten att en negativ händelse skall inträffa (SoS termbank). Risk 
är en sammantagen bedömning av sannolikhet att något inträffar tillsammans med 
konsekvenserna.

Riskanalys
Metodisk process som via riskidentifiering och riskvärdering identifierar risker och 
bestämmer dess betydelse. Systematisk identifiering och bedömning av risker i ett 
visst sammanhang (SoS termbank). 

Riskhantering 
Samlingsbegrepp för processen som beskriver hur risker ska hanteras, åtgärdas 
och följas upp. Rutiner för att identifiera, analysera, bedöma och åtgärda orsaker 
eller omständigheter som kan leda till vårdskada samt återföra erfarenheter. 

4 Riskhantering
Riskhantering omfattar hela kedjan i arbetet från riskidentifiering till uppföljning av 
vidtagna åtgärder.

Hantering av risker kan ske på olika sätt t ex genom:

1. Inventering, identifiering, klassificering av potentiella risker med prioriterade 
åtgärder för att eliminera eller minimera riskerna



5 (9)
22515-2

Enheten för krisberedskap, säkerhet och miljö
Åsa Paletun

ADMINISTRATIV RUTIN
RISKHANTERING INOM REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

GODKÄNT AV GRANSKAD AV GILTIGT FR O M

Mikael Ferm Åsa Paletun 2015-04-10

Original lagras och godkänns elektroniskt. Utskrifter gäller endast efter verifiering mot systemet att utgåvan fortfarande är giltig.

2. Hantering av en händelse/avvikelse med att göra en händelseanalys samt 
vidta åtgärder för att minimera risken för upprepning. 

5 Riskanalys
En riskanalys ska göras när en risk eller ett tillbud upptäcks som kan innebära 
någon typ av skada. Det ska alltid göras en riskanalys när en förändring sker i 
berörd verksamhet. 

Riskanalys ska även göras förebyggande för att identifiera potentiella risker i 
verksamheten. För att få en överblick över vilka risker som kan förekomma är det 
lämpligt att först göra en riskinventering.

Alla medarbetare i regionen har ett eget ansvar och ska ha grundläggande 
kunskaper om regler och lagar inom det område de arbetar och har skyldighet att 
följa dessa. De har också en skyldighet att rapportera upptäckta risker, brister och 
incidenter enligt de rutiner som finns fastställda.

En riskanalys görs vid:

Risker i befintlig verksamhet som t ex när
 Det finns frekventa iakttagelser av risker och mindre allvarliga avvikelser 

inom en specifik arbetsprocess, exempelvis remisshantering, 
läkemedelshantering, avfallshantering, informationssäkerhet, viss utrustning 
mm

 Medarbetarna upplever arbetsmiljön, ett arbetsmoment eller en viss 
situation som riskfylld

 Tillbud eller negativa händelser har inträffat hos annan vårdgivare och skulle 
kunna inträffa inom den egna verksamheten

 Flera händelseanalyser har gjorts inom ett område men betydande risker 
kvarstår varför det finns behov av att göra en riskanalys.

Inför förändringar när
 Ny teknik ska implementeras, exempelvis införande av nya IT-stöd 
 En ny medicinsk metod, medicinteknisk produkt eller annan typ av ny 

process ska implementeras
 Organisationsförändringar ska genomföras, exempelvis sammanslagning av 

olika verksamheter
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I avvikelsehanteringssystemet finns möjlighet att riskbedöma avvikelser vilket kan 
ge en möjlighet att via statistiksystemet koppla ihop inträffade avvikelser med 
risker och bli en viktig input till kommande riskhantering. 

6 Modell för riskanalys

Det finns många olika riskanalysmetoder. Den som ska användas inom Region 
Jämtland Härjedalen utgår från en nationell modell som finns beskriven i 
handboken för Riskanalys och Händelseanalys (finns att ladda ner från SKL:s 
hemsida).

Inom regionen har en gemensam modell arbetats fram för att passa olika typer av 
riskanalyser Själva riskanalysmallen ser likadan ut för alla verksamheter men 
förklaringar och riskmatris för att bedöma riskfaktorer är anpassade till den typ av 
riskanalys som ska göras. Det finns en modell med förklaringstext för arbetsmiljö, 
en för patientsäkerhet, en för informationssäkerhet osv. 

Vid större, övergripande riskanalyser kan den beskrivna metoden i handboken 
”Riskanalys och Händelseanalys” användas i sin helhet med analysledare som är 
utbildade i metoden.

6.1 Initiering
Alla medarbetare ska meddela aktuell chef om det identifierats risker eller områden 
som kan behöva riskanalyseras. Respektive chef fattar beslut om riskinventering, 
riskanalys eller annan analys ska genomföras samt vilken modell som ska 
användas.

Uppdragsgivare till en riskanalys ska vara en person med befogenheter och ansvar 
att genomföra åtgärder inom det område riskanalysen avser. 

När det är bestämt att en riskanalys ska göras bör analysledare utses och ett 
analysteam sättas samman. Ett skriftligt uppdrag till analysledaren med tydlig 
information om t ex när analysen förväntas vara klar. 
En riskanalys består av ett antal steg. Är riskerna inte redan kända ska man börja 
med en riskinventering. De identifierade riskerna ska sedan värderas genom en 
riskbedömning.
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6.2 Riskbedömning
Riskbedömningen görs genom att titta på sannolikheten för att det ska hända och 
på vilka konsekvenser det kan få. Poängen ligger mellan 1 och 16 där 16 är den 
högsta riskfaktorn.

Det innebär att modifiera en riskfaktor (=konsekvens x sannolikhet) i en riskmatris 
där man bedömer att riskerna med värden över ett visst värde ska 
hanteras/åtgärdas - prioriteras (för att kunna få ut vad som ska/bör/kan åtgärdas). 
Beroende på analysens art kan det variera vilka värden som initierar fortsatt 
analys. Inom patientsäkerhet finns gränsen att alla risker med 8 riskpoäng och över 
ska analyseras vidare. De med poäng 1-6 kan också behöva åtgärdas vilket avgörs 
av teamet. Vid riskanalyser för arbetsmiljö ska alla risker åtgärdas.

Förklaring till hur denna riskmatris ska användas finns i respektive förklaringstext som de olika 
verksamheterna har i bilagor till denna rutin. 

6.3 Bakomliggande orsaker
Vid framtagandet av risker som bedömts ska en diskussion föras om varför det är 
en risk. En bakomliggande orsak kan fås fram genom att för varje risk fråga sig 
Varför? och svara Därför att ..tills den bakomliggande orsaken är identifierad. 
Utifrån de identifierade orsakerna kan  åtgärdsförslag tas fram.

Sannolikhet (S)/

Allvarlighetsgrad (A)

(/konsekvens)

A4 A3 A2 A1

S4 16 12 8 4

S3 12 9 6 3

S2 8 6 4 2

S1 4 3 2 1
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6.4 Åtgärdsförslag
Åtgärdsförslagen ska baseras på de bakomliggande orsakerna och kan vara flera till 
samma bakomliggande orsak.  Åtgärdsförslagen ska vara konkreta, realistiska och 
möjliga att genomföra inom en rimlig tidsram. De ska också vara möjliga att följas 
upp.

6.5 Beslut och genomförande av åtgärder
Uppdragsgivaren fattar beslut om hur åtgärder ska hanteras utifrån framtaget 
åtgärdsförslag. Det ska av beslutet framgå vem som är ansvarig för genomförandet 
av respektive åtgärd med tidsplan.

6.6 Utvärdering och uppföljning av åtgärder
Förslag på uppföljningsmetoder kan vara enkel statistik t ex räkna om en rutin 
efterlevs, intervjuer, enkäter, mätning av tid eller subjektivt – upplevelser.

Det bör också finnas bestämt vem som ansvarar för uppföljning av beslutade 
åtgärder.
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Bilaga

Lagar och regler med krav på riskhantering

Patientsäkerhet

 Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet (SOSFS 2011:9) 
 Patientsäkerhetslagen (2010:659).

Arbetsmiljö

 AFS 2001:01 Systematiskt arbetsmiljöarbete. 
 Arbetsmiljölagen (1977:1160) 
 AFS 2011:19 - Kemiska arbetsmiljörisker
Övriga arbetsmiljöföreskrifter går att läsa på www.av.se

Miljö
 Miljöbalken (1998:808)
 Förordning (1998:901) om verksamhetsutövares egenkontroll
 ISO 14001 Miljöledningssystem
Finns även med i olika föreskrifter från Kemikalieinspektionen, 
Livsmedelsverket, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, 
Naturvårdsverket m.fl.

Informationssäkerhet
• Socialstyrelsens föreskrifter om informationshantering och journalföring 

i hälso- och sjukvården (SOSFS 2008:14)
• ISO 27001 Ledningssystem för informationssäkerhet

Kris- och beredskap
• Lag (2003:778) om skydd mot olyckor
• Lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid 

extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap

http://www.av.se/

