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hættur og ógnanir í rekstri
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Með vindinn í fangið
Atburðir sem hafa áhrif á rekstur geta gerst skyndilega eða stigmagnast!



Með vindinn í fangið

Hversu öruggur ertu með þig? 

Ertu áhyggjulaus? 

Atburðir sem hafa áhrif á rekstur geta gerst skyndilega

Hversu viðbúin(n) ertu?



Með vindinn í fangið

Ýmis nýleg áföll og áskoranir vegna þeirra:

• Eldgos

• Svínaflensa, fuglaflensa

• Bankahrunið

• Sögusagnir um fyrirtækið

• Lokanir verksmiðja, hópuppsagnir

• Gjaldþrot birgja

• Afturköllun á vörum vegna athugasemda
Lyfjaeftirlits BNA



Með vindinn í fangið

Það er sjaldan meiri áhugi á fyrirtækjum
en þegar þau verða fyrir áfalli!



Stjórntæki sem nýtast til 

undirbúnings og við neyðaraðstæður



Stjórntæki
BS 25999: Stjórnkerfi fyrir rekstrarsamfellu - Business 

Continuity Management (BCM)
• Alþjóðlegur staðall fyrir allar greinar atvinnulífsins
• Framsetning undirstöðuatriða fyrir stjórnun

rekstrarsamfellu
• Bera kennsl á ógnanir / áhættur
• Vernda starfsfólk, umhverfi og eignir
• Lágmarka skaða við áföll
• Vera viðbúinn óvæntum atburðum
• Bregðast við á áhrifaríkan hátt
• Áætlun til endurheimtu og áframhaldandi rekstur
• Viðheldur orðspori



BCM Staðall 25999



Viðbragðsáætlanir Actavis



Viðbragðsáætlanir Actavis

Almennt eru áfallaáætlanir ekki til staðar hjá
íslenskum fyrirtækjum nema þeim stærstu, 

eða u.þ.b. þriðjung þeirra. 

Heimild: Jón Bjarnason. MS Stjórnun og stefnumótun.
Stjórnun og upplýsingamiðlun á áfallatímum



Viðbragðsáætlanir
Neyð eða ógn!

CMP
Stóráfallaáætlun

Neyðaráætlun 
Actavis

Stóráfallateymi
(Yfirstjórn)

Rannsókn atviks
Úrbótaáætlun

Aðgerðaráætlun
(Stjórnendur & 
sérfræðingar)

Reglulegt 
stöðumat

Stöðug 
samskipti

ÓGNNEYÐ



Crisis Management Plan
“Stór-áfalla-áætlun”

Viðbragðsáætlun
Framkvæmdastjórnar

Actavis Group

Business Recovery Plans
“Áætlun um endurheimtu

rekstrar”

IT Recovery Plan
“Áætlun um endurheimtu

tölvukerfa”

Viðbragðsáætlanir –
Stjórnun rekstrarsamfellu

Actavis á Íslandi



Grundvallaratriði:
• Hvernig á að virkja áætlunina
• Hverja og hvenær á að upplýsa
• Stóráfallateymi
• Upplýsingar um tengsla
• Endurheimtun rekstrareininga – Forgangsröðun

• Hvernig
• Hvar
• Tímamörk

• Stjórnun samskipta – fjölmiðlar, starfsfólk, 
viðskiptavinir

Stór-áfalla-áætlun
CMP



Stór-áfalla-áætlun
Sýnishorn



Aðgerðaráætlun –
Dæmi:



Aðgerðaráætlun –
Dæmi:



Crisis Management Plan
“Stór-áfalla-áætlun”

Viðbragðsáætlun
Framkvæmdastjórnar

Actavis Group

Business Recovery Plans
“Áætlun um endurheimtu

rekstrar”

IT Recovery Plan
“Áætlun um endurheimtu

tölvukerfa”

Viðbragðsáætlanir –
Stjórnun rekstrarsamfellu

Actavis á Íslandi



Kafli um samskipti í áfallastjórnun í
Handbók um Samskipti

1. The objective of Corporate communications

2. Media policy and confidentiality

3. Integrating our brand in communication

4. Internal communication

5. External communication

6. Website management

7. Crisis management communications

Actavis’ Communications Guide
chapters:



Stjórnun samskipta við áföll



Stjórnun samskipta við áföll

Markmið

• Lágmarka tjón fyrirtækisins, orðspor og rekstur

Tækifæri

• Ná tökum á aðstæðum

• Styrkja tengsl

• Sýna umhyggju fyrirtækisins fyrir öryggi og velferð 

• Sýna ábyrgð -> byggja upp orðspor



Stjórnun samskipta við áföll

• Áfallateymi skipað – hlutverk ákveðin
• Fulltrúar Samskiptasviðs, lögfræðingur, sérfræðingar

• Skilaboð mótuð – talsmenn skipaðir
• Skilgreina áheyrendur og þarfir þeirra fyrir upplýsingar

• Ákveða talsmenn – upplýsa hverjir þeir eru – þjálfa þá

• Setja fram skilaboð og dreifa þeim til talsmanna 

• Gera samskiptaáætlun

• Útbúa samskiptapakka

• Fylgjast með umfjöllun og endurskoða 
samskiptaáætlun eftir þörfum

• Vinna sig út úr áfallinu – færa fókusinn annað



Efnahagshrunið

• Samskiptaáætlun
• Skilaboð mótuð

• Actavis aðallega fjármagnað af erlendum banka

• Aðeins um 1% tekna í ISK

• Staða eiganda skýrð fyrir starfsmönnum

• Hagsmunaaðilar skilgreindir

• Starfsmenn

• Viðskiptavinir og birgjar

• Viðskiptabankar dótturfélaga

• Aðrir



Efnahagshrunið

• Samskiptaáætlun
• Tæki og tól

• Tilkynning til starfsmanna

• Tilkynningar tilbúnar til fjölmiðla ef þyrfti

• Upplýsingar á vefsíðu

• Spurningar og svör til stjórnenda

• Samskiptapakki til dótturfélaga (bréf til viðskiptavina, 
birgja, banka og annarra hagsmunaaðila) – sent eftir 
þörfum



Stjórnun samskipta við áföll

Gera:
• Mikilvægt að halda sig við skilgreind skilaboð

• Ekki svara því sem þú veist ekki – bjóðast til að svara þegar þú veist 
meira

• Fara að ráðgjöf sérfræðinga, þ.m.t. lögfræðinga

• Vera mannleg(ur), sýna samúð

• Jafnvægi á milli magns og umfangs tilkynninga – segja nóg en ekki of 
mikið 

Gera ekki:
• Gera meira úr málinu en þörf er

• Draga ekki ályktanir – halda sig við staðreyndir

• Gefa ekki höggstað á sér, betra að hafa frumkvæði að slæmu 
fréttunum



Mikilvægt að fylgjast með
umfjöllun

Actavis profiled by Business School.(Generic Drugs)(Actavis Group )(Brief article)
Chain Drug Review, 19 May 2008, 317 words, (English)

REYKJAVIK, Iceland -- Harvard Business School has published a case study on the Actavis Group and its president and chief 
executive officer.

Actavis Group; Harvard Business School Publishes a Case Study on Robert Wessman and Actavis
Obesity, Fitness & Wellness Week, 10 May 2008, 543 words, (English)

2008 MAY 10 - (NewsRx.com) -- Actavis Group, the international generic pharmaceuticals company, announced that Harvard 
Business School has published a case study on the Company and its President and CEO. The study, entitled "Robert Wessman
...

Actavis Group; Harvard Business School Publishes a Case Study on Robert Wessman and Actavis
Drug Week, 9 May 2008, 537 words, (English)

2008 MAY 9 - (NewsRx.com) -- Actavis Group, the international generic pharmaceuticals company, announced that Harvard 
Business School has published a case study on the Company and its President and CEO. The study, entitled "Robert Wessman
...

Actavis Group; Harvard Business School Publishes a Case Study on Robert Wessman and Actavis
Biotech Week, 7 May 2008, 537 words, (English)

2008 MAY 7 - (NewsRx.com) -- Actavis Group, the international generic pharmaceuticals company, announced that Harvard 
Business School has published a case study on the Company and its President and CEO. The study, entitled "Robert Wessman
...

Actavis Group; Harvard Business School Publishes a Case Study on Robert Wessman and Actavis
Life Science Weekly, 6 May 2008, 539 words, (English)

2008 MAY 6 - (NewsRx.com) -- Actavis Group, the international generic pharmaceuticals company, announced that Harvard 
Business School has published a case study on the Company and its President and CEO. The study, entitled "Robert Wessman
...

Actavis Group; Harvard Business School Publishes a Case Study on Robert Wessman and Actavis
Pharma Business Week, 5 May 2008, 539 words, (English)

2008 MAY 5 - (NewsRx.com) -- Actavis Group, the international generic pharmaceuticals company, announced that Harvard 
Business School has published a case study on the Company and its President and CEO. The study, entitled "Robert Wessman
...

Actavis Group; Harvard Business School Publishes a Case Study on Robert Wessman and Actavis
Health & Medicine Week, 5 May 2008, 541 words, (English)

2008 MAY 5 - (NewsRx.com) -- Actavis Group, the international generic pharmaceuticals company, announced that Harvard 
Business School has published a case study on the Company and its President and CEO. The study, entitled "Robert Wessman
...



Þegar lægir

• Upplýsa starfsmenn og aðra sem málið varðar 
hvernig það var leyst og hvaða áhrif það mun hafa

• Þakka stuðninginn

• Færa fókusinn

• Nýjar fréttir frá fyrirtækinu

• Stjórnendur í viðtöl

• Setja upp viðburði 

• Styrkja móttöku gesta



Takk fyrir!


