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Syfte
En riskanalys innebär bl.a. att göra en inventering av tänkbara risker vid t ex en förändring, ett tillbud som kunde ha medfört vårdskada eller vid införandet av en ny metod eller andra 
identifierade riskområden inom främst områdena patientsäkerhet, arbetsmiljö, miljö, informationssäkerhet och krisberedskap.

När det gäller arbetsmiljö har arbetsgivaren ansvar att bedöma om planerade ändringar i verksamheten medför risker för ohälsa eller olycksfall som kan behöva åtgärdas enligt AFS 
2001:1 Systematiskt arbetsmiljöarbete. 

Risk- och konsekvensanalysen ska göras av en grupp med tilldelad tid för uppgiften och analysledaren bör ha kunskap i riskanalysmetod. Vid riskbedömningar utifrån arbetsmiljö ska 
alltid minst ett skyddsombud ingå.

Mallen som ska användas vid riskanalys inom Region Jämtland Härjedalen är en förenkling av Socialstyrelsens mall för ”Risk- och händelseanalys”. Organisationens mall för 
riskanalys finns i dokumenthanteringssystemet Centuri under kategorin ”Rapporter”. Dokumentation och lagring av riskanalyser ska ske i Centuri. För beskrivning av hur mallen ska 
användas se avsnitt 2 i detta dokument. Exkluderat arbetsmiljö som ska hanteras i SAM (Stratsys) 

Under avsnitten 3 – 5 finns exempel på riskbedömningar beskrivna i punktform, följt av exempel där punkterna fyllts i mallen. Exkluderat arbetsmiljö som ska hanteras i SAM 
(Stratsys)

Vid en riskanalys ska varje framtagen risk bedömas ur allvarlighetsgrad samt sannolikheten för att risken ska inträffa. Dokumentet innehåller beskrivningar av hur bedömningar ur de 
olika perspektiven ska göras. Observera att bedömningarna skiljer sig åt beroende på vilket perspektiv som värderas.

Beroende på den riskpoäng som erhålls när ”Allvarlighetsgrad x Sannolikhet” beräknas, bedöms hur stor risken är och om eller vilken(a) åtgärder som bör/ska vidtas.

Efter genomförd riskanalys kan en slutrapport upprättas. Instruktioner för slutrapport återfinns i ledningssystemet under Verksamhetsplanering och uppföljning/Riskförebyggande 
åtgärder. Mallen för slutrapport finns även den i Centuri under kategorin ”Rapporter”.
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Skapa riskanalys i Centurimall med hjälp av instruktionen
Mallen för riskanalys finns att välja i Centuri dokumenthanteringssystem under kategorin rapporter. Skapa en riskanalys med hjälp av de instruktioner och exempel som återfinns i 
det här dokumentet.

Instruktion: 
 Välj ”Skapa dokument” i Centuri  
 Välj ”Nytt dokument”, klicka ”Nästa”
 Välj ”Riskanalys”, klicka ”Nästa”
 Ange en kort och koncis titel som beskriver vad riskanalysen handlar om med. Ordet riskanalys behöver inte finnas med i titeln eftersom det framgår av den valda 

dokumentkategorin 
 Exempel på titel: ”Organisationsförändring inom område Xxxxxxxx, klicka ”Nästa”
 Ange var i strukturen analysen ska placeras genom att bocka i kopplingsbegreppet för ”Risk- och händelseanalyser” under det ”område” eller den ”enhet” där dokumentet 

har upprättats. Se nedanstående exempel

 Sedan riskanalysen är färdigställd kan en slutrapport skrivas (inga krav på rapport avseende arbetsmiljö). Även den 
mallen finns under ”Rapporter” i Centuri
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Beskrivning riskanalys - Patientsäkerhet 
1. Vilka händelser/risker finns gällande t.ex. läkemedelshantering, kommunikation, samverkan, tillgänglighet, smittsam patient osv. 

Identifiera varje möjlig händelse/brist som kan utgöra risk med ett specifikt ID-nummer: 1, 2, 3 osv. och fyll i dokumentmall enligt nedanstående exempel.
 
1. Administrering av läkemedel
Identifiera därefter vilka risker administrering av läkemedel kan medföra t.ex. 1.1 Patient får fel dos av ett läkemedel och 1.2 
Förväxling av läkemedel 

2. Bedöm allvarlighetsgraden vid varje identifierad risk (gradering 1-4) samt sannolikheten för att den ska inträffa 
(gradering 1-4) med hjälp av riskmatrisen under avsnitt 2.2. 
Riskpoängen erhålls genom att multiplicera allvarlighetsgraden för den identifierade risken med sannolikheten för att händelsen ska upprepas. 

3. Beroende på riskpoäng görs en bedömning om behovet av fortsatt analys. Riskanalysens karaktär kan ha betydelse för vid vilken nivå fortsatt analys ska ske. Riskmatrisen 
kan vara en vägvisare. Alla risker med riskpoäng 8 eller mer ska analyseras vidare

4. När inventering och värdering är klar och det är klart vilka risker man ska gå vidare med, bör en bedömning göras av de bakomliggande orsakerna till risken. I det beskrivna 
exemplet kan det t.ex. vara otydlig handstil

5. Utifrån ovanstående bedömning tas åtgärdsförslag fram

6. Uppdragsgivaren beslutar vilka åtgärdsförslag som ska drivas vidare. Denne utser även den/de personer som får uppdraget samt bedömer behovet av eventuell samverkan 
med andra parter

7. Förslag på tid när åtgärder ska vara klara fastställs. Till sist beskrivs hur uppföljning ska ske och vem som ansvarar
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Exempel risk- och konsekvensanalys läkemedelshantering
Riskpoäng = Allvarlighetsgrad x Sannolikhet

Risker (möjlig händelse)
1. Delprocess, aktivitet,
iakttagelse
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1. Administrering av läke-
medel

1.1 Patienten får fel
 läkemedelsdos

4 3 12 Ja Förväxlingar av iordning-
ställt läkemedel

Rutin för märkning och 
förvaring av lock till 
medicinbägare

Ansvarig VC 161231 T.ex. via avvikelse-rapporter. Ansvarig 
verksamhetschef 

1.2 Förväxling av läkemedel 
med liknande namn och/eller
förpackning

4 2 8 Ja Upphandlat sortiment styr Kravställning på förpackningar vid 
upphandling Upphand-

lingsenhet
161231 T.ex. via avvikelse-rapporter. Ansvarig 

verksamhetschef

Förvaring bredvid varandra ATC-kodsordning
Förvaras åtskilt Ansvarig VC 161231 T.ex. via avvikelse-rapporter. Ansvarig 

verksamhetschef
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Riskmatris patientsäkerhet 
Allvarlighetsgrad 

1 Mindre 2 Måttlig 3 Betydande 4 Katastrofal
Obehag eller 
obetydlig skada

Övergående 
funktionsnedsättning 
(sensorisk, motorisk, 
fysiologisk, intellektuell eller 
psykologisk) 

Kvarstående måttlig 
funktionsnedsättning 
(sensorisk, motorisk, 
fysiologisk, intellektuell eller 
psykologisk)

Dödsfall eller större kvarstående 
funktions-nedsättning (sensorisk, 
motorisk, fysiologisk, intellektuell 
eller psykologisk)

Kirurgiska ingrepp krävs Kirurgiskt ingrepp krävs Självmord

Förlängd vårdtid för en eller 
två patienter

Förlängd vårdtid för tre eller 
fler patienter

Operation/åtgärd på fel patient

Högre vårdnivå för en eller två 
patienter

Högre vårdnivå för tre eller 
fler patienter 

Allvarlighetsgrad (A) x
Sannolikhet (S) = risk för 

konsekvens

Mindre
(1)

Måttlig
(2)

Betydan
de (3)

Katastrof
al
(4)

Mycket stor (4) 4 8 12 16

Stor (3) 3 6 9 12

Liten (2) 2 4 6 8

Mycket liten (1) 1 2 3 4

Sannolikhet 

1 Mycket liten 2 Liten 3 Stor 4 Mycket stor
Skala 1:
Inträffar en gång per år

Skala 1:
Inträffar varje månad

Skala 1:
Inträffar varje vecka

Skala 1:
Inträffar dagligen

Skala 2:
Kan inträffa någon gång 
under 5 till 30 år

Skala 2:
Kan inträffa någon gång 
under 2 till 5 år

Skala 2:
Kan inträffa någon gång 
under 1 till 2 år

Skala 2:
Kan inträffa flera gånger under 1 år

Tips! 
För risker med riskpoäng 1–6 kan följande fråga underlätta bedömningen av om analysen 
ska gå vidare:

 Är allvarlighetsgraden så hög att risken bör förebyggas 
även om sannolikheten är liten?

Tips! 
För risker med riskpoäng 1–6 kan följande fråga underlätta bedömningen av om analysen 
ska gå vidare:


 Är allvarlighetsgraden så hög att risken bör förebyggas 

även om sannolikheten är liten?

Tips! 
För risker med riskpoäng 1–6 kan följande fråga underlätta bedömningen av om analysen 
ska gå vidare:


 Är allvarlighetsgraden så hög att risken bör förebyggas 

även om sannolikheten är liten?

Tips! 
För risker med riskpoäng 1–6 kan följande fråga underlätta bedömningen 
av om analysen ska gå vidare:

 Är allvarlighetsgraden så hög att risken bör 
förebyggas även om sannolikheten är liten?
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Beskrivning riskanalys - Arbetsmiljö
Ska hanteras i Stratsys i modulen SAM

Se Arbetsmiljöverkets broschyr "Riskbedömning inför ändringar i verksamheten" för mer hjälp och stöd
Riskbedömning inför ändringar i verksamheten (ADI 575), broschyr - Arbetsmiljöverket (av.se)

https://www.av.se/arbetsmiljoarbete-och-inspektioner/publikationer/broschyrer/riskbedomning-infor-andringar-i-verksamheten-adi-575-broschyr/?hl=riskbed%C3%B6mning%20inf%C3%B6r%20f%C3%B6r%C3%A4ndringar%20i%20verksamheten
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Beskrivning riskanalys – Krisberedskap, informationssäkerhet, miljö
1. Notera de iakttagelser/brister som du tror kan utgöra risker, exempel: 1.Låset på soprummet ur funktion, utrymningsskylt 

saknas på enheten osv. Notera en möjlig händelse som bristen kan medföra exempel: 1.1 någon anlägger en brand i 
soprummet, 1.2 besökare hittar inte ut vid utrymningslarm

2. Bedöm riskfaktorn om den möjliga händelsen inträffar samt sannolikheten för att den möjliga händelsen ska inträffa. Se var i 
riskmatrisen riskfaktorn finns

3. När inventering och värdering är klar ser man vilka risker som har högst risktal. Det vill säga vilka risker som ska åtgärdas 
först. Risktalet ska givetvis vara så lågt som möjligt. Bedöm om det ska göras en fortsatt analys av denna risk

4. Motivera er bedömning där det bedöms lämpligt. Exempel: ”Konsekvenserna för risken bedöms höga då flera andra enheter 
blir drabbade av händelsen” alternativt ”Sannolikheten för händelsen är svårbedömda då den aldrig tidigare inträffat”. 
Bedömningen blir ändå XX på grund av XX

5. Skriv in åtgärdsförslag. De föreslagna åtgärderna ska bedömas utifrån effekt och kostnad. Det vill säga att laga låset på 
soprummet bedöms ha låg kostnad (LK) och få en hög effekt (HE) för att den beskrivna händelsen inte ska inträffa. Prioritera 
åtgärdsförslagen 1-3

6. Chef beslutar vilka åtgärdsförslag som ska drivas vidare, samt vem/vilka som får detta i uppdrag och vilka samverkan ska 
ske med. Skriv in vem som ansvarar för genomförande av beslutade åtgärder

7. Ange tidpunkt när det ska vara genomfört och klart

8. Beskriv hur uppföljning ska göras och av vem
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Exempel risk- och konsekvensanalys krisberedskap, informationssäkerhet, miljö
Riskpoäng = Allvarlighetsgrad x Sannolikhet

Risker (möjlig händelse)
1. Delprocess, aktivitet,
iakttagelse
1.1 Risk 
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Åtgärdsförslag
(Prioritera åtgärdsförslagen 1-3)
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1. Låset på enhetens sop-
rum är ur funktion

1.1 Anlagd brand i soprummet 4 2 8 ja Flera enheter påverkas av
brand i soprummet

Laga eller byt lås
HE/LK

Berörd chef 
beställer åtgärd/
Fastighet

Jan 
2017 Kontroll av lås/

Fastighet

1.2 Besökare hittar inte ut vid utrymningslarm4 1 4 ja Dåligt skyltat för utrymningsväg vid soprummen?Inventera var skyltar finns
HE/LK

Berörd chef/
Fastighet

Feb
2017

2.
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Riskmatris krisberedskap, informationssäkerhet, miljö
Allvarlighetsgrad 

1 Mycket begränsade 2 Begränsade 3 Allvarliga 4 Mycket allvarliga
Obehag/obetydlig 
personskada

Övergående funktions 
-nedsättning, kortare 
sjukskrivning

Behov av sjukvård, 
längre sjukskrivning

Behov av stöd/hjälp i 
efterarbetet, större 
kvarstående 
funktionsnedsättning

Mycket begränsade 
störningar i verksamhet.

Begränsade störningar 
i verksamhet. 

Allvarliga störningar i 
verksamheten

Mycket allvarliga 
störningar i en eller flera 
verksamheter. 

Inget merarbete med att 
återställa till ordinarie läge.

Visst merarbete med 
att återställa … till 
ordinarie läge.

Betydande merarbete 
med att återställa … 
till ordinarie läge.

Mycket omfattande 
merarbete med att 
återställa … till ordinarie 
läge.

Övergående misstro mot 
enskild verksamhet. 

Övergående misstro 
mot flera 
verksamheter

Bestående misstro 
mot en eller flera 
verksamheter. 

Bestående misstro mot. 
Region Jämtland 
Härjedalen

Mycket begränsade skador 
på tillgångar och/eller miljö.

Begränsade skador på 
egendom och/eller 
miljö

Allvarliga skador på 
egendom och/eller 
miljö

Mycket allvarliga skador 
på egendom och/eller 
miljö

Brott mot lag eller 
föreskrift

Hanteras inom egen 
budget

Kan inte hanteras 
inom egen budget

Hotar uttömma egna 
samlade ekonomiska 
resurser

Uttömmer de egna 
samlade ekonomiska 
resurserna

Sannolikhet 
1 Mycket liten 2 Liten 3 Stor 4 Mycket stor
Någon gång under 5 till 
30 år

Någon gång under 
5 år

Någon gång under 
1 år

Någon gång per vecka

Allvarlighetsgrad (A) 
x

Sannolikhet (S) = 
risk för konsekvens

Mycket 
begränsade

(1)

Begränsade
(2)

Allvarliga 
(3)

Mycket 
allvarliga

(4)

Mycket stor (4) 4 8 12 16

Stor (3) 3 6 9 12

Liten (2) 2 4 6 8

Mycket liten (1) 1 2 3 4


