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Gjennomføring 
Det er tatt utgangspunkt utredningens områder hvor det er det er beskrevet særlig risiko ved en sam-
menslåing av helseforetakene. Følgende områder ble risikovurdert:  
1. Region og universitetsfunksjonen 
2. Ledelse og organisasjon 
3. Samhandling med kommunene 
4. Pågående gjennomføringsprosjekter og påvirkning på nasjonale og regionale styringsmål. 
 
Risikovurderingen er gjennomført som en gruppeprosess med medlemmer fra prosjektgruppen som 
representerer begge helseforetakene. Datagrunnlaget er prosjektgruppens utredningsrapport. Pro-
sjektgruppen har gjennom diskusjon, gransking av kjente data og tidligere erfaringer, vurdert risiko på 
de mest sårbare områdene. 
 
Vurderingen ble gjennomført 23.10.2019  

Risikomatrise  
Det er brukt 5x5 matrise som er identisk med matrise som brukes Helse Nord. 

Konsekvenser 

Sannsynlighetsklasser 
Kategori Svært lav sann-

synlighet 
Lav sannsynlig-
het 

Middels sann-
synlighet 

Stor sannsynlig-
het 

Svært stor sann-
synlighet 

Frekvens Skjer 1 gang pr 
10 år 

Skjer 1 gang pr år 
Skjer 1 gang pr 
måned 

Skjer en gang pr 
uke 

Skjer 1 gang om 
dagen 

Prosentvis 
sannsynlighet 

0-20 21-40 41-60 61-80 80-100 

Akseptkriterier 

 
  

Kategori Ubetydelig Lav Middels Alvorlig Svært alvorlig 

Pasientsik-
kerhet 

Minimale eller 
ingen skade på 
mennesker 

Små skader eller 
belastninger på 
mennesker 

Uheldige belast-
ninger eller ska-
der på mennes-
ker 

Skade på men-
nesker 

Død eller svært 
alvorlig skade på 
mennesker 

Virksomhet 
omdømme 

Ingen eller ubety-
delige konse-
kvenser for om-
dømmet til fore-
taket 

Mindre konse-
kvenser for om-
dømmet til fore-
taket 

Kortvarig skade 
for omdømme til 
foretaket 

Skade på om-
dømme for fore-
taket med en viss 
varighet 

Varig skade for 
foretakets om-
dømme  

Virksomhet 
økonomi 

Ingen eller veldig 
små økonomiske 
konsekvenser (in-
nenfor budsjett) 

Små økonomiske 
konsekvenser 
(Overskrider 1-5 
% av budsjett) 

Økonomiske kon-
sekvenser av mid-
dels omfang 
(Overskrider 6-15 
% av budsjett) 

Alvorlige økono-
miske konsekven-
ser (Overskrider 
16.25 % av bud-
sjett) 

Svært alvorlige 
konsekvenser for 
foretaket 
(Overskrider>26% 
av budsjett) 
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Deltakere 
Marit Lind, Viseadministrerende direktør, Universitetssykehuset Nord-Norge 
Einar Bugge, Kvalitet og utviklingssjef, Universitetssykehuset Nord-Norge 
Einar Rebni, Foretakshovedverneombud, Universitetssykehuset Nord-Norge 
Jørgen Nilsen, Klinikksjef Prehospital klinikk, Finnmarkssykehuset 
Hanne Rikstad Iversen, Overlege anestesi og rådgiver Prehospital klinikk, Finnmarkssykehuset 
Runa Leistad, Foretakshovedverneombud, Finnmarkssykehuset 
Trine Olsen, Direktør Kvalitets- og forskningsavdelingen, Helse Nord RHF 
 
Prosessledelse 
Hans Petter Bergseth, Rådgiver, Universitetssykehuset Nord-Norge 
Liz Tandberg, Prosjektleder, Deloitte 
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Innledning 
Utredningen har identifisert fire områder som den mener i særlig grad vil bli berørt av en sammenslå-
ing av UNN og Finnmarkssykehuset. Det er region- og universitetssykehusfunksjonen, ledelse og orga-
nisasjon, samhandling med kommunene og pågående gjennomføringsprosjekter.  

Disse områdene berøres særlig under selve sammenslåingsprosessen, men også i stor grad i driftspe-
rioden i etterkant. Det økte interne fokuset vil få følger for det sammenslåtte helseforetakets evner til å 
jobbe målrettet med kvalitetsforbedringstiltak, både når det gjelder prosessforbedringer, men i enda 
større grad på de områder der kvaliteten på pasientbehandlingen ikke er optimal. 

Risikoanalyse 
 

I. Region- og universitetssykehusfunksjonen 
Det er en stor usikkerhet om kapasiteten til å ivareta region- og universitetssykehusfunksjonene vil bli 
tilstrekkelig i et sammenslått foretak. Sannsynligheten for at dette svekkes vurderes i prosjektet som 
stor. Konsekvensen på lang sikt vurderes som svært alvorlig og vil kunne svekke mulighetene for å sik-
re befolkningen i regionen et likeverdig tilbud på samme høye nivå som i resten av landet, og tilgangen 
på faglig kompetanse i hele regionen. 
 
Risikoen for en svekkelse av region- og universitetssykehusfunksjonen vurderes som høy. 

 
 
Risikoreduserende tiltak 
1. Sikre økonomiske forutsetninger med økt tilførsel av øremerkede, varige økonomiske midler til 

RHF for å styrke og utvikle region- og universitetssykehusfunksjonene fra nasjonalt hold. 
 
2. Regionen/RHF må tydelig ta ansvar for, og vise vilje og evne til i langt større grad enn i dag å vekt-

legge og prioritere utvikling og styrking av universitetssykehusfunksjonene og regionsykehusfunk-
sjonene i forhold til økonomi (prioriteres i nasjonal og regional inntektsfordelingsmodell), kom-
munikasjon, omdømmebygging etc. Dette må gis stor prioritet, både for å unngå en svekkelse av 
universitets- og regionsykehusfunksjonene og for å styrke disse.  

 
3. For å sikre tydelig stemme for region- og universitetssykehusfunksjonene i regionale fora som di-

rektørmøtene, fagsjefmøtene, ulike fagråd, etc., må representasjonen fra et eventuelt sammenslått 
foretak styrkes ved at det nye helseforetaket har økt representasjon i slike fora, der et medlem fra 
foretaket særskilt representerer region- og universitetssykehusfunksjonene. 

 
4. Helse Nord må sikre at minimum samme andel av totalbudsjettet som i andre regioner prioriteres 

til forskning og innovasjon. Universitetssykehuset må prioriteres i dette. 
 

S K Risikonivå
4 5 Høy

Risiko 
nr

Kritisk suksessfaktor Risikobeskrivelse Konsekvens S K
Risiko-

nivå
R1 Et sammenslått foretak gir 

en bedre mulighet for 
ivaretakelse av region og 
universitetssykehusfunksj
onen.

En sammenslåingkan ta fokus 
vekk fra region og unversitets-
sykehusfunksjonen 
ledelsesmessig og faglig  i 
perioden OU prosessen pågår. På 
lengeresikt et ledelse og faglig 
fokus på driftsutfordingene en 
sammenslått foretak har i 
lokalsykehusfunksjonene.

Økt loalsykehusfunksjon. 
Kapsitet til å ta en ledende 
rolle i  faglig utvikling kan 
svekkes. Kapasitet til å ta 
utdanningsansvar kan 
svekkes. Ledelsesmessig 
fokus på lokalsykehusdrift 
kan svekke utvikling av 
kvalitet og paientrsikkerhet 

4      5      

Høy

Risikovurdering før tiltak



6 
 

5. Regionens forsknings- og innovasjonsstrategi, som ligger til grunn for tildelingene til forsknings-
prosjekter og strategiske midler må spisses. Dette må gjøres slik at universitetssykehusfunksjo-
nene styrkes. En liten region med et lite universitetssykehus kan ikke konkurrere nasjonalt og in-
ternasjonalt på alle områder, men må satse på å bygge opp sterke miljø på enkelte områder der 
forutsetningene ligger til rette for dette. Dette må skje i nært samarbeid mellom RHF, universitets-
sykehuset og UiT. 

 
6. Det sammenslåtte helseforetaket må tillegges et særskilt ansvar for å være kraftsenter og motor 

for forskning i hele regionen 
 
7. I universitetssykehuset må det sikres at personell med kombinerte stillinger og oppgaver, både på 

universitet og i sykehus, har dedikert tid og ressurser til forskning og undervisning. Dette er både 
et økonomisk, ledelsesmessig og organisatorisk spørsmål i samarbeid mellom universitetssykehu-
set og universitetet. 

 
8. For å sikre et videre likeverdig, høyspesialisert tilbud til befolkingen i Nord-Norge, må også region-

sykehusfunksjonene prioriteres økonomisk, organisatorisk og ledelsesmessig. 
 
De risikoreduserende tiltakene vil kunne ta ned sannsynligheten. Helseforetakene har i dag en ressurs-
utfordring knyttet til en begrenset tilgang til fagfolk, og det er erfaringsmessig ikke mulig å rekruttere 
spesialister utenfra. Dette medfører at konsekvensen fortsatt er svært alvorlig for region- og universi-
tetssykehusfunksjonen. Med en betydelig økt ressurstilgang reduseres sannsynligheten til liten. 
 

 
 

 
 
Risikoen for en svekkelse av region- og universitetssykehusfunksjonen vurderes som fortsatt høy 
etter tiltak, men med en redusert sannsynlighet. 

S K Risikonivå
2 5 Høy

Mulige tiltak for å håndtere eller 
redusere risiko

S-
etter

K-
etter

Risikonivå-
etter

Kommentar

Risikoreduserende tiltak i hht. 
Liste pkt 1 -8

2      5      

Høy

 Vil fortsatt ha 
resurssutfordringer 
knyttet til begrenset 
tilgang til fagfolk 

Risikovurdering etter tiltak
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II. Ledelse og organisasjon 
De to helseforetakene har i dag ulik organisasjonsstruktur, og uavhengig av hvordan et sammenslått 
helseforetak organiseres vil en sammenslåing av UNN og Finnmarkssykehuset kreve en større organi-
sasjonsutviklingsprosess. Dette vil være en krevende prosess for ansatte og ledere både på kort og 
lang sikt. Det er en høy risiko for at utviklingsarbeid og kvalitetsforbedrende initiativ vil måtte ned-
prioriteres til fordel for fokus på utfordringer relatert til omstruktureringen.  
 
Det er også en bekymring for hva dette kan bety for trepartssamarbeidet, arbeidsmiljøet, og rekrutte-
ring og stabilisering av fagmiljøer, samt for forskning og innovasjon. Fokuset på pasientsikkerhet og -
oppfølging vil, i tillegg til de store pågående prosesser med innføring av nye kliniske IKT-systemer og 
krevende byggeprosjekter, også måtte konkurrere med en omfattende og langvarig sammenslåings-
prosess. 
 
Sannsynligheten for at ledelse og organisasjonsmessige forhold påvirkes i en sammenslåingsprosess 
og vil ta ressurser fra allerede pågående utviklingsprosesser i begge foretak vurderes som svært stor. 
Konsekvensene vurderes som alvorlige. En sammenslåing vil i en lengere periode kreve svært stor le-
deroppmerksomhet og vil sette andre utviklingsoppgaver på vent. 
 

 
 
Risikoreduserende tiltak 
1. Sikre betydelige ressurser, økonomiske og menneskelige, til en omfattende OU-prosess 
 
2. Sikre en tilstrekkelig planleggingsperiode fra beslutning til iverksetting av sammenslåing 
 
3. Sikre tilstrekkelige ressurser til en omfattende OU prosess. Dette innebærer både prosesstøtte og 

omfattende involvering av medarbeidere og ledere med lokal kunnskap. Deltakelse fra klinisk per-
sonell må kompenseres med innleie og økt rekruttering. Erfaringsmessig er dette en langvarig pro-
sess 

 
4. Sikre tilstrekkelig ressurser økonomisk og menneskelig for å kunne drive et nytt sammenslått fo-

retak etter en omfattende OU-prosess. 
 

S K Risikonivå

5 4 Høy

Risiko nr Kritisk suksessfaktor Risikobeskrivelse Konsekvens S K
Risiko-

nivå
Ledelse og 

organisasjon
En god og oversiktlig 
organisering med 
gjennkjennbare og like 
strukturer i hele 
helsefortaket med et 
håndterbart lederspenn.

 Risiko for at utviklingsarbeid og 
kvalitetsforbedrende initiativ vil 
måtte nedprioriteres til fordel 
for fokus på utfordringer relatert 
til omstruktureringen. Vil måtte 
pågå i flere år før nyorganisasjon 
er funksjonell og optimalisert.

Nødvendig reorganisering og 
homogenisering av 
stukturerne i hele det 
sammenslåtte foretaket. 
Omfattende omorganisering. 
Økt kompleksitet i 
lederoppgaver. Redusert 
evne til å rekruttere ledere. 
Mer fokus på oganisatoriske 
og ledelsesmessige 
utfordringer gir mindte tid til 
pasientrettede oppgaver.

5      4      

Høy

Risikovurdering før 
tiltak
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I risikoanalysen er det sett på flere mulige risikoreduserende tiltak. En slik omfattende prosess vil 
kreve bruk av menneskelige ressurser med lokal kunnskap i foretakene for å sikre et godt resultat. 
Dette vil medføre innleie av kompetanse for å sikre løpende driftsoppgaver, andre utviklingsprosjek-
ter, IKT, kvalitet og pasientsikkerhet samt nye satsinger som helsefelleskap. Tiltak som økt innleie av 
klinisk og organisatorisk støttepersonell i en lang omstillingsperiode utøser nye risikoutfordringer. 
Det er stor usikkerhet om det vil være tilstrekkelig personell tilgjengelig. En OU-prosess kan virke de-
stabiliserende på fag- og arbeidsmiljø. 
 
Det vurderes er at det ikke finnes risikoreduserende tiltak på område ledelse og organisasjon – som 
ikke utløser nye utfordringer og ny risikofaktorer. 
 

 
 
Risikoen for område ledelse og organisasjon vurderes som høy etter tiltak. Risikoreduserende til-
tak med innleie og økte menneskelige ressurser tar ikke ned risikoen i vesentlig grad men utløser 
nye risikofaktorer. 
 
 

S K Risikonivå

5 4 Høy
Mulige tiltak for å håndtere eller 
redusere risiko

S-
etter

K-
etter

Risikonivå-
etter

Kommentar

Sikre betydelige ressurser 
økonomiske og menneskelige til en 
omfattende OU prosess i hht. pkt 1-4

5      4      

Høy

 Menneskelig e resursser 
for å drive OU prossesen 
må tilføres.  

Risikovurdering etter 
tiltak



9 
 

III. Samhandling med kommunene 
Det er risiko for at samarbeid mellom helseforetaket og kommunene vil kunne måtte bli nedprioritert i 
en sammenslåingsperiode. Dette vil særlig gjelde videre utvikling av samarbeidet som skal komme be-
folkningen til gode fordi fokuset fra helseforetakets side vil måtte være på å inngå nye samarbeidsav-
taler. Iverksetting av den nye ordningen med helsefellesskap som regjeringen nylig har lansert kan 
komme i samtidighetskonflikt med en sammenslåingsprosess. 
 
Sannsynligheten er stor for at det strategiske samhandlingsarbeidet vil bli påvirket negativt og/eller 
sterkt forsinket, særlig i selve sammenslåingsperioden. Konsekvensen for pasienter med særskilte 
samordningsbehov vurderes som alvorlig dersom strategiske avtaler kommer på plass. Behovet for 
intern organisasjonsutvikling gjør at risikoen på dette området er høy.   
 

 
 
Risikoreduserende tiltak 
1. Med 49 kommuner med ulikt pasienttilbud som det skal samhandles med, kreves det en bedre 

samordning. Det nye sammenslåtte foretaket må ha et håndterbart antall enheter å samhandle 
med. Det må etableres større grad av samordning mellom kommunene. Det vil si at kommunene 
må organisere seg i færre funksjonelle enheter i forhold til samhandling.  

 
2. Ovennevnte organisering på kommunesiden må gjenspeiles i en tilsvarende organisering i de sam-

menslåtte foretaket i forhold til strategisk samhandling 
 
3. Tilstrekkelig kapasitet til å ivareta samhandling. Dette ligger i tiltakene til de foregående mål. 
 
De risikoreduserende tiltakene vil kunne ta ned sannsynligheten moderat og konsekvensene moderat 
noe som gir en middels risiko for området. Det er fortsatt uløste oppgaver på område samhandling og 
den nye organiseringen i helsefellesskap vil kreve ressurser fra alle nivåer i primær og spesialisthelse-
tjenesten. 

 
 

S K Risikonivå

S K Risikonivå

Gjn.snitt for målet 4 4 Høy
Risiko 

nr
Kritisk suksessfaktor Risikobeskrivelse Konsekvens S K Risiko-nivå

Samha
ndling 
med 

primæ
r og 

komm
une 

helsetj
eneste

God ivaretakelse av de 
etablerte samarbeidsfora 
og videreutviklingav disse 
for å sikre pasientene et 
koordinert og godt tilbud

Nedprioritering av samarbeid 
mellom helseforetaket og 
kommunene i en 
sammenslåingsperiode. Dette vil 
særlig gjelde videre utvikling av 
samarbeidet som skal komme 
befolkningen til gode fordi 
fokuset fra helseforetakets side 
vil måtte være på å inngå nye 
samarbeidsavtaler

Fokus flyttes fra eksternt 
samarbeid til å løse intern 
organisering og nye 
driftsutfordringer ved en 
sammenslåing. Lite ressurser 
til utvikling av eksterne 
samabeidsformer f.eks 
helsefellesskap

4      4      

Høy

Risikovurdering før tiltak

S K Risikonivå

S K Risikonivå

3 3 Middels
Mulige tiltak for å håndtere eller 
redusere risiko

S-
etter

K-
etter

Risikoniv
å-etter

Kommentar

Risikoreduserende tilak pkt 1-3

3      3      

Middels

 Dersom tiltakene ikke er 
mulig vil resurssbehovet 
øke både økonomisk og 
menneskelig. 

Risikovurdering etter 
tiltak
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Risikoen for en svekkelse av samhandling med primær og kommunehelsetjeneste vurderes som 
middels etter tiltak. 
 

IV. Vurdering av pågående gjennomføringsprosjekter 
I risikoanalysen er det vurdert at det er en forhøyet risiko for at en sammenslåing av helseforetakene 
vil påvirke gjennomføringen av pågående prosjekter. Dette begrunnes med at en OU-prosess som en 
sammenslåing vil kreve tar fokus fra pågående satsninger. Spesielt sårbar er kapasiteten til ledere som 
skal håndtere ordinær drift, fremgang i implementering av store IKT prosjekter, ny organisering rundt 
samhandling, nye behandlingsformer og kravene til kontinuerlig forbedring av kvalitet og pasientsik-
kerhet. 
 
En samlet vurdering av de områdene i utredningen som er vurdert til å ha høyest risiko, er at de vil på-
virke et sammenslått helseforetaks evne til god måloppnåelse i forhold til nasjonale og regionale mål-
setninger. En sammenslåing vil kreve en omfattende organisasjonsutvikling på alle nivåer i organisa-
sjon og vil sette til side pågående og nye satsinger. OU-prosessen vil være ledelsesmessig krevende 
over tid og fjerne fokus fra klinikk, kvalitet og pasientsikkerhetsarbeid samt forskning, utvikling og 
samhandling. 
 
Problematikken rundt organisasjon og ledelse, der det ikke er identifisert effektive tiltak for å redu-
sere risiko uten å tilføre nye risikomomenter ved for eksempel innleie, gjør at det blir mindre sannsyn-
lig at sammenslåing skal bidra til økt måloppnåelse på styringsmålene. I sammenslåingsperioden er 
det risiko for redusert måloppnåelse da fokus vil dreies til interne omstillingsprosesser. På lengere 
sikt er det heftet stor usikkerhet til muligheten for økt måloppnåelse; dette avhenger blant annet av 
organisasjonsform, effektiviseringsgrad, økt eller redusert ressurstilgang. 
 


