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Overordnet skjema for identifisering av risiko områder som skal følges opp
med en sårbarhetsanalyse.
Farekilder er alle forhold som kan forårsake uønskede hendelser.
Basert på 4 trinn.
Trinn1: Finne farekilder (Farekilder er alle forhold som kan forårsake uønskede
hendelser)
Trinn 2: Hva kan skje og hvor sannsynlig er det
Trinn 3: Hva kan gjøres for å hindre det eller få det under kontroll
Trinn 4: Tiltak og videre arbeid, status trinn (Iverksatt, avsluttet, på vent, besluttet)

Trinn 1: Farekilder

Side 1 av 5

Trinn 2: Sannsynlighet (Ranger sannsynlig etter L=liten M=middels S=stor) og hva er
konsekvensene

Trinn 3: Forebyggende tiltak/barrierer
Tiltak/barriere

Status
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Trinn 4: Begrensende tiltak/barrierer
Tiltak/barriere

Status

Side 3 av 5

Konklusjon av denne analysen
Dato:

Revisjon

Dato

Endring

Laget

Kontrollert

Godkjent

GDPR, PVO er tatt inn.
Simulatorer tatt inn.
1

03.04.
19

OS

Utsjekk av slukkeutstyr er tatt inn.
Risikovurderinger vedrørende
oppstart av nye studier er tatt inn.
Revisjon av vikarplaner er tatt inn og
satt i system i dreiebok for ledelse.

JEL

JEL

JEL

JEL

AS

AS

Statusfelt er tatt inn i punkt 3 og 4.
27.04.
20

Revidert iht nye scenarioer. Endret
navn på organisasjon.
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22.05.
20

Endret overordnet tekst på skjema fra
skjema for vurdering av risiko sårbarhestsanalyse til
overordnet skjema for vurdering av
Risiko områder som skal følges opp
med en sårbarhetsanalyse.
Videre revidert og fått innspill fra
ansatte inn i dokumentet.
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21.08.
2020

Endret overordnet tekst på skjema fra
skjema for vurdering av Risiko
områder som skal følges opp med en
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sårbarhetsanalyse til
skjema for identifisering av hendelser
og farekilder som skal følges opp med
en sårbarhetsanalyse.
Endret navn fra Risiko og
sårbarhetsanalyse til
Identifisering av hendelser og
farekilder
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