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Risikostyring og beredskap i forhold til forsyningssikkerhet av helsemateriell



«Godt lager for utfordrende 
dager»

0 Prosjektoppgave i faget «Risikobasert styring» i 
masterstudiet i Samfunnssikkerhet ved UiS.

0 Fokus på risikostyringssystemer i helsevesenet
0 Veiledere Prof. Ove Njå og Ass. Helsedirektør Geir 

Sverre Braut.
0 Utført vårsemesteret 2012.
0 To deler: Del 1 analyse av eksisterende risikostyring 

av et valgt helsesystem. Del 2 egen risikoanalyse av 
valgt helsesystem.



Bakgrunn for valg av område

0 2005: Safetec gjorde en nasjonal ROS 
analyse av forsyning av kritisk 
helsemateriell

0 Antar at sårbarheten for forsyningssvikt av 
helsemateriell vil øke. 

0 En velfungerende forsyningskjede og en 
profesjonell logistikkfunksjon i 
helsetjenesten er nødvendig for at rett 
materiell med rett kvalitet er på plass til 
rett tid, både i normalsituasjon og ved 
kriser. (Safetec 2005).

0 Beredskap i forhold til forsyningssikkerhet 
aktualisert etter 22.juli.



Lov om helsemessig og sosial 
beredskap m/forskrifter

0 Formål: å verne befolkningens liv og helse og bidra til 
at nødvendig helsehjelp, helse- og omsorgstjenester 
og sosiale tjenester kan tilbys befolkningen under krig 
og ved kriser og katastrofer i fredstid.

0 § 8: Virksomheten skal sørge for å ha tilfredsstillende 
sikkerhet for forsyning av viktig materiell, utstyr og 
legemidler.
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Forsyningssvikt
To hovedgrupper:
1.Svikt i forsyning som følge av plutselig økning i 
etterspørsel
2.Svikt i forsyning som følge av leveransesvikt



Beredskap

0Med beredskap menes:
«Alle tekniske, operasjonelle og organisatoriske tiltak som 
hindrer at en inntrådt faresituasjon utvikler seg til en 
ulykkessituasjon, eller som hindrer eller reduserer 
skadevirkningene av inntrådte ulykkessituasjoner»

0Målet er å forebygge ulykker og skadelige effekter på 
mennesker, miljø, verdier og eiendom

0Må få klarhet i truende/skadelige situasjoner
0 Bruker ROS analyser

http://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=beredskap&source=images&cd=&cad=rja&docid=JEzZ7jbZxLQOzM&tbnid=8_3cT0llkfz2KM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.ks-bedrift.no/beredskap/&ei=xKFFUZGtFsvP4QS8m4DQAw&bvm=bv.43828540,d.bGE&psig=AFQjCNFQLybrOVvUNJEjyL1FucPBj6l0cw&ust=1363604196434004




Datasamling og evaluering
0 Intervju med forsyningssjef, leder for sentrallager og 

beredskapskoordinator
0 Observasjon
0 Dokumentanalyse
0 Vurderte «godheten» ved å se på:
- Hva er hovedfunksjonen til systemet?
- Hvilke scenarier og risikoområder kan true dette   

systemet?
- Hvilke beredskapstiltak settes i verk for å redusere 

truslene mot systemet?
- Hvor gode er disse tiltakene?



Våre funn
0 Per i dag mangler det:

• Godkjente, skriftlige planer for forsyningssikkerhet

• Utførelse av ROS-analyser

• Lister over hva som er kritisk helsemateriell

• Tallfestet hvor mye som er “godt nok” av viktige artikler

• Avtaler om samarbeid ved forsyningssvikt

• Varslingsrutiner ved en forsyningssvikt



• Plan er under utarbeidelse

• “Kriselager” etter “gefühlen” og rester etter forrige pandemi

• Stabilt personell med mye erfaring og stor evne til ad hoc-løsninger

• Det har stort sett gått greit i 40 år – både i hverdagen og under kriser

• Aktiv forsyning konseptet har styrket forsyningssikkerheten

• Vår konklusjon så langt: 

• Systemet er sårbart på flere punkter

• Sykehusets hierarkiske struktur forsterker svakheter

Likevel:



Vår egen analyse
0 Valgte først å gjennomføre en grovanalyse som bestod 

av:
0 1.Fareidentifikasjon

2. Frekvensvurdering
3. Konsekvensvurdering
4. Risikoreduserende tiltak
5. Vurdering av risiko
6. Rapportering

0 Deretter gjennomførte vi en feiltreanalyse



: 







RISIKO MATRISE 

Grønt område: Akseptabel risiko
Gult område: vurdere tiltak
Rødt område: ikke akseptabel risiko



Feiltre



• Har erfart at sykehuset ikke har tradisjon for å tenke 
risikobasert, er i stor grad en erfaringsbasert organisasjon 
med en hierarkisk struktur, som arbeider preskriptivt.

• Grovanalyse 
• Feiltreanalyse
• Andre analyser

Konklusjon



«Choose a job you love, 
and you will never have to work 
a day in your life»
Confusius


