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Prosess rotårsaksanalyse
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Rotårsaksanalyse – metode og fallgruber
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• Dette er en systematisk metode for å 
identifisere mulige underliggende 
årsaker til en uønsket hendelse.

• Hver deltager tar med seg sitt 
synspunkt- og dette blir stående 
uimotsagt. 

• Formålet med analysen er å sikre at 
alle synspunkter kommer frem som 
igjen identifiserer mulige røtter.



Håndtering av data og meningsmangfold
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Oppsummeringen inneholder påstander, ulike perspektiv og forståelse av 
bildet som kan oppleves unyansert for leseren. Vi har ikke forsøkt å 
modifisere utsagn og perspektiv, men heller presentere bredden av 
perspektivene for å få fram det totale bildet i rotårsaksanalysen. Enkelte 
utsagn kan oppleves uriktige for andre, men beskriver deltakernes 
perspektiv og forståelse i den aktuelle situasjonen. 



Rotårsaksanalyse – 2. September 2022
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«Hvorfor oppdaget vi ikke at vi hadde en medarbeider som ikke fikk nødvendig faglig 
oppfølging og veiledning?»

Formål med dagen:

• Identifisere mulige årsaker

• Identifisere mulige tiltak

NB! 
Det er ikke mulig å trekke konklusjoner 
om ansvar eller fordeling av skyld ut fra 
analysen – meninger er ikke vektet mot 
hverandre, eller mot fakta. 

Alle meninger i rapporten er subjektive, 
og representerer den enkeltes syn.
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Prosess for å komme fram til tematiske områder

Tematisert funnene  i 7 
områder: 
1. Lite fagmiljø
2. Ledelse 
3. Håndtering av uønskede 

hendelser 
4. Organisering 
5. Politisk perspektiv
6. Legespesialisering 
7. Rammer for LIS oppfølging 



Tillitsvalgte 05.12.2022 / Ledere 08.12.2022
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Ledelse Hva er viktig for å kunne stå i stillingen som leder ved SSHF

Hvordan kan vi bli bedre til å rekruttere og beholde gode ledere?

Hvordan opplever du krav og forventninger til lederstillingen i SSHF?

Samarbeid Hvordan skal vi tenke helhet for å redusere variasjon i tilbudet for 

pasienter i Agder?

Hvordan opplever du samarbeidet internt i eget hus?

Hva skal til for å styrke psykologisk trygghet og samarbeid i 

sykehuset?



Hvordan går vi videre?
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• Tiltak er hentet ut fra samlingene 2/9, 5/12 og 8/12 og kategorisert etter 
hovedgruppene og underpunkter (22 stk)  fra rotårsaksanalysen.

Fullført Pågående Planlagt

Lite fagmiljø 1 2

Ledelse 1 4

Håndtering av uønskede hendelser 5 1

Organisering 2

Politisk perspektiv 3

Legespesialisering 3

Rammer for LIS oppfølging 2 1

SUM 7 16 1



Hvordan går vi videre?
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Rotårsaksanalysen var nyttig for å identifisere ytterligere årsaker som ikke 
allerede er erkjent.

Det fremkom i liten grad ukjente røtter etter analysen -> betryggende.

Videre oppfølging tas inn i allerede pågående arbeid.


