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Innledning 
Risiko- og sårbarhetsanalyse er en metodisk tilnærming med den hensikt å styre risiko.                I dette ligger det en systematisk gjennomgang av 

risikofaktorer (ofte benevnt som initierende hendelser), vurdering av sannsynlighet og konsekvens, samt tilhørende forebyggende og skadeavvergende tiltak. 

ROS-analysen munner ut i en beskrivelse/presentasjon av det totale risikobildet, samt en plan for håndtering av forslag til nødvendig tiltak (risikoevaluering). 

 ROS-analyse + risikoevaluering = Risikovurdering.  

En risikoanalyse gjennomføres i hovedsak ved å svare på tre grunnleggende spørsmål: 
 
1. Hva kan gå galt? 
2. Hva er sannsynligheten for at de uønskede hendelsene inntreffer? 
3. Hvilke konsekvenser kan hver av de uønskede hendelsene medføre? 
 
 

I denne ROS-analysen er BOW-TIE-modellen lagt til grunn for arbeidet, og omfatter både en årsaksanalyse og en konsekvensanalyse.  
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Beskrivelse av analyseobjekt/prosess: 
1. 

2. 

3. 

 

Arbeidsprosessen er eksempelvis fremstilt via følgende flytskjema: 

 

 

Det er utarbeidet spesifikke akseptkriterier for sannsynlighet og konsekvens:  

(Defineres av ansvarlige for analysen, avhengig av objekt for analysen) 

Sannsynlighet 
 

   
1 Svært lite sannsynlig Har aldri skjedd 

2 Lite sannsynlig Skjer årlig 

3 Middels sannsynlig Skjer månedlig 

4 Stor sannsynlighet Skjer ukentlig 

5 
Svært stor 
sannsynlighet Skjer hver dag 
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Konsekvens   

   
1 Svært liten Ingen 

2 Liten Helseskade 

3 Moderat Krenkelse 

4 Alvorlig Alvorlig helseskade 

5 Svært alvorlig Død 
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Risikomatrisemodell 
Risikobildet fremstilles i standard risikomatrise, på bakgrunn av risikoakseptkriteriene gjengitt ovenfor: 

 

 

Grønn: Akseptabel risiko 
Gul:      Akseptabel risiko, men tiltak bør vurderes 
Rød:     Uakseptabel risiko, tiltak må iverksettes for å endre risikobildet 
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Følgende hendelser/situasjoner med årsaker er vurdert i analysen: 

Analyse av hendelsene: 
(Husk at hendelsen utøses av årsaken. Hvor sannsynlig er det at årsaken til den uønskede hendelsen inntreffer og hva er konsekvensene?) 

Årsakreduserende og konsekvensreduserende tiltak 

Hend. 
nr 

Beskrivelse av hendelse Årsaker Konsekvenser 
Sannsyn. 
(score) 

Kons. 
(Score) 

Tiltak Ansvarlig 
Tidsramme 

1 
Ressursmangel administrasjon 

For lite tid 

Oppgave ikke prioritert 

For mange andre oppgaver 

Mangelfull opplæring (utrygge 

medarbeidere) 

 

Tjenestemottaker får 
ikke rett medisin til 
riktig tid.  
 
Merarbeid for 
tjenesteytere.  
 
Tillit til tjenesten 
svekkes. 

2 2 Rutine for skift av rull  

2 
Mangelfull opplæring 

Ansatte har ikke kjennskap til 

gjeldene prosedyrer/rutiner  

Ansatte utfører prosedyre 

sjelden 

Manglende kompetanse 

Manglende rutine for 

opplæring 

Manglende interesse hos 

ansatt 

Merarbeid for 
tjenesteytere 
 
Sårbarhet ved fravær. 
 
Unødige alarmer 
 
Manglende interesse 
hos ansatt 
 
Usikkerhet 

3 2 Rutine for opplæring 
 
Punkt sjekkliste multidosedispenser på 
nyansattliste 
 
Primærkontakt har hovedansvar for 
etterfylling av medisindispenser 
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3 
Feilmedisinering 

 

Ikke motivert, ikke forstår 
dispenser/multidose.  
 
Kognitiv svikt eller psykisk 
lidelse.  
 
Tjenestemottaker tar ikke 
medisin selv om tabletter er 
tatt ut av dispenser. 
 
Feil ved multidoseimport. 
 
Utsolgtsituasjon ikke fulgt opp 
 
Alarm ikke fulgt opp 
 
Ressurssituasjon når sms-

varslingen kommer 

Multidoserull feil fra apotek 

Tjenestemottaker får 
ikke rett medisin til rett 
tid.  
 
Helsesvikt.  
 
Økt belastning 
bruker/pårørende. 
 
Svekket tillit og 
omdømme. 
 
 

4 3 Vurdering 
 
Re-kartlegging 
 
Rutine utsolgtsituasjon. 

 

4 

Uautorisert får tilgang til 

systemet 

 

Brukernavn/passord på avveie 

Skrevet ned passord, lagret i 

nettleser 

ID-kort på avveie, og ikke meldt 

mistet. 

Uvedkommende får 
tilgang til 
personopplysninger, og 
kan endre innstillinger 
på multidosedispenser.  
 
Uvedkommende får 
tilgang til dispenser og 
kan ta ut medisiner. 
 
Feilmedisinering hos 
pasient. 

2 1   
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5 
Mangelfull oppfølging 

Færre treffpunkter mellom 

tjenesteyter- og mottager.  

 

Mangelfull 

kompetanse/opplæring 

Mangelfulle prosedyrer i møte 

med pasient. 

Endringer i 

tjenestemottakers 

helsetilstand blir ikke 

oppdaget 

 

Effekt/bivirkning blir 

ikke fulgt opp 

Mangelfull eller feil 

behandling 

Svekket tillit og 
omdømme. 
 

5 4 Prosedyre for observasjoner ved fysiske 
besøk. 

 

6 

Mangelfull 

kartlegging/opplæring hos 

pasient 

 

Tjenestemottaker ikke god nok 

kjennskap til medisindispenser 

Mangelfull opplæring,  
 
Mangelfull kartlegging av 
bruker 
 
For lite tid avsatt fra 
tjenesteyter til å gi opplæring.   
 
Opplæring ikke forstått. 
 

Tjenestemottaker 
mestrer ikke dispenser 
 
Får ikke rett medisin til 
rett tid.  
 
Tillit/omdømme 
svekkes.  
 
Manglende forståelse 

av velferdsteknologisk 

løsning.  

Tjenestemottaker ikke 

hjemme ved planlagt 

2 3 Rutine for kartlegging 
 
Rutine for opplæring hos bruker (inkl 
journal) 
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etterfylling av 

medisindispenser 

Bruker ødelegger 

medisinrobot 

7 

Feil eller mangelfull 

registering i fjernpleiesystem 

 

Manglende opplæring 
 
Manglende 
interesse/prioritering 
 
Manglende kontinuitet i arbeid  
 
Har feil opplysninger. 
Feiltasting. 

Dispenser vil ikke 
fungere.  
 
Unødig tidsbruk 
 
Utrygghet hos ansatte. 
 

2 2   

8 
Teknisk svikt/manglende 

teknisk oppfølging 

Manglende opplæring, 

manglende rutine eller 

oppfølgning av rutine.  

Manglende oppdatering av 

software på dispenser. 

Tilgang blir ikke fjernet når 

ansatte slutter. 

Strømbrudd utover 24 timer 

Bortfall nett 

 

Dispenser virker ikke 
optimalt.  
 
 
Uvedkommende har 
tilgang til systemet og 
dispenser. 

2 3 Rutine når ansatte slutter?  
 
Rutine admin. Fjenpleiesystem. 
Sjekkpunkter? 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rutine beskriver tiltak ved strømbrudd 
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Risikomatrise: 
 

  Svært liten Liten Moderat Alvorlig 
Svært 
alvorlig 

 Sanns/kons 1 2 3 4 5 

Svært stor sannsynlighet 5           

Stor sannsynlighet 4         14 

Middels sannsynlig 3    
 

    

Lite sannsynlig 2        

Svært lite sannsynlig 1        

       
  Akseptabelt      
  Akseptabelt dersom det finnes enkle tiltak   
  Ikke akseptabelt     

       
 

 

 

Oppsummering/forslag til nye tiltak: 
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Risikoelement nr: Tiltak Ansvarlig Tidsramme 

     

      

      

        
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


