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1 Bakgrunn for saken 
Administrerende direktør inviterte i januar 2022 fire tillitsvalgte, fagdirektør og 
organisasjonsdirektør inn i en arbeidsgruppe. . Hovedoppdraget til 
arbeidsgruppen var å planlegge og gjennomføre en rotårsaks-anlyse som kunne 
belyse konteksten for den alvorlige saken om uønskede hendelser. Bakgrunnen var 
at helsepersonells befatning med de uønskede hendelsene var belyst i revisjoner 
og tilsyn, mens det bare var delvis tilfelle for organisering og ledelse fra 2008. 
Arbeidsgruppen laget rammer for en rotårsaksanalyse, for å ta lærdom av viktige 
sider ved de uønskede hendelsene. KOM-programmet la til rette for analysen, også 
praktisk i møtet. I etterkant av rotårsaksanalysen har funn blitt bearbeidet av  
ledere og tillitsvalgte ved sykehuset for å identifisere eventuelle ytterligere tiltak 
for å hindre at tilsvarende situasjon kan gjenta seg i SSHF.   

2 Saksopplysninger 
Det ble gjennomført en rotårsaksanalyse 2. september 2022 med tidligere og 
nåværende ledere og tillitsvalgte. De som deltok i denne samlingen hadde vært 
involvert i hendelsene ved SSF eller SSK, eller i oppfølgingen av disse.  Resultatene 
ble videre bearbeidet i en samling med tillitsvalgte 5 desember og med ledere 8. 
desember 2022.  
 
2.1  Rotårsaksanalyse 2. september 2022.  
Problemstillingen til rotårsaks-analysen var: Hvorfor oppdaget vi ikke at vi hadde 
en medarbeider som ikke fikk nødvendig faglig oppfølging og veiledning? 
Problemstillingen for rotårsaks-analysen var utarbeidet i samarbeid med 
tillitsvalgte og ble også presentert i formøter for deltakere.  

Deltagere: I rotårsaks-analysen deltok tidligere og nåværende ledere og 
tillitsvalgte. I tillegg deltok to eksterne deltagere, Eldar Søreide (fagdirektør 
Stavanger universitetssykehus) og Elisabeth Arntzen (pensjonist, tidligere Helse 
Sør-øst). KOM-programmet lat til rette for rotårsaks-analysen. 
Rotårsaks-analysen identifiserte en rekke “røtter” som er strukturert og 
systematisert i følgende tematiske områder: 

• Lite fagmiljø 
• Ledelse 
• Håndtering av uønskede hendelser 
• Organisering 
• Politisk perspektiv 
• Legespesialisering 
• Rammer for LIS oppfølging 

 
Enkeltpersoners synspunkter farger rotårsaks-analysen og viser ulike syn innenfor 
organisasjonen. Noen steder peker dette på nærhet til aktuell problemstilling, 
andre steder på personlig syn.  Rapporten er sendt ut til alle deltagerne som er gitt 
mulighet for innspill.  
 
2.2 Samling med tillitsvalgte 5 desember og ledere ved SSHF 08 desember 22 
I forkant av samlingen med tillitsvalgte ble ledelse og samarbeid trukket ut av 
rotårsaksanalysen som sentrale diskusjonsspørsmål for å identifisere videre tiltak. 
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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? 

 
I begge samlingene ble det identifisert til dels overlappende tiltak. Disse er 
utfyllende beskrevet i vedlegget.  
De mest sentrale områdene som ble identifisert var: 
Ledelse: Stort lederspenn for noen, ønske om mer lederstøtte.  God hjelp av 
kompetanseportalen. Bekymring rundt færre legeledere i organisasjonen. Dialog 
med tillitsvalgte er viktig for å sikre god drift. Ønske om mentor-ordninger også for 
avdelingsledere. 
 
Samarbeid: Øke psykologisk trygghet, videreutvikle utviklende og inkluderende 
arbeidsplasser. Rotasjon av flere yrkesgrupper. Viktig med hospitering på tvers. 
Standardisering av oppgaver. Åpenhet. Samle fagråd og ledelse 
 
2.3 Tiltakstabell 
Det er utarbeidet en tiltakstabell basert på funn i 2.1. og 2.2. For mange av funnene 
er det allerede igangsatt strukturert arbeid, som enten dekker aktuelle tiltak, eller 
hvor aktuelle tiltak tas inn i videre arbeid. 

3 Administrerende direktørs vurderinger  
Administrerende direktør vurderer rotårsaks-analysen som et viktig ledd i 
læringen etter de alvorlige uønskede hendelsene, og takker tillitsvalgte som har 
initiert gjennomgangen og deltatt i gjennomføringen. 
Analysen og det påfølgende arbeidet utført av tillitsvalgte og ledere har vært viktig 
for å planlegge videre oppfølging og utvikling av ledelse og organisering   De fleste 
tiltakene er allerede påbegynt, og nye momenter som har fremkommet i 
samlingene legges inn i våre lederprogram og utredninger. Utredning om 
arbeidsmiljø (utredninger etter Utviklingsplan 2040) tar opp i seg flere av 
innspillene som fremkom om ledelse i rotårsaksanalysen.  
 
Administrerende direktør inviterer styret til å ta analysen til orientering. 
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