
Tiltakstabell etter rotårsaksanalyse 2 september og oppfølging med tillitsvalgte 5. desember og ledere 8 desember. 
 
 Hovedpunkter Eksempler Tiltak Status 
Lite fagmiljø Få tar ansvar for avd. faglig 

kvalitet 
• Avdelingssjef manglet medisinskfaglig 

rådgiver i en periode 
• Ansvar for medisinskfaglig rådgiver ikke 

tydelig definert 

Ferdigstille funksjonsbeskrivelse for 
medisinskfaglig rådgiver ved enheter 
som har dette 

Pågående 

For få ortopeder i 
Flekkefjord 
 

• Operatører arbeidet på egenhånd, uten 
tilbakemelding fra andre i fagmiljøet 

• Rekrutteringsutfordringer 
• For lite sykehus 

Samarbeid med SUS  
Videreutvikling av samarbeid med SSK 

Pågående 

Ikke tilstrekkelig 
kompetanseutvikling 

• Lite kontakt med øvrig nasjonalt 
fagmiljø 

• Fokus på å gjennomføre driften, derfor 
lite til stede i kompetanseutvikling  

Kompetanseutvikling satt i system 
Deltagelse på nasjonale arenaer 
Hospitering SA og SK 

Utført 

Ledelse Manglende kontinuitet i 
ledelsen 

• Hyppig utskiftning av faglige og 
administrative ledere.  

• Krevende stilling med mye krysspress 

Innført mentorordning for ledere 
UP 2040 – Utredning arbeidsmiljø 
(bl.a ledelse vs administrasjon) 
Samarbeid mellom kirurgsiske 
avd.sjefer  

Pågående 

Manglende psykologisk 
trygghet 

• Krevende samarbeid og lite respekt for 
hverandre på tvers av lokalisasjoner 

• Konkurranse mellom lokalisasjoner 
• Manglende ivaretakelse og støtte fra 

melder 

Strategiplan 2021-24 
Positive erfaringer med samarbeide 
om midlertidig stenging av kirurgi og 
traume SSF 
Mentorordning for ledere 

Pågående 

Ikke tilstrekkelig 
handlekraft i ledelsen 

• Variasjon i oppfølging av 
bekymringsmeldinger 

• Tiltak ble iverksatt, men fungerte ikke 
• Ikke tilstrekkelig lederstøtte på 

foretaksnivå 

Lederutviklingsprogram 
Mentorordning 

Pågående 

Manglende lederstøtte og 
kompetanse på oppfølging 
av krevende adferd hos 
ansatte 

• Ansatte ansvarlige for å se sine egne 
begrensninger 

• Rammer ble satt, men ikke fulgt 

Endret og ny struktur for 
lederopplæring og lederutvikling 
SSHF herunder etablert en 
mentorordning 

Utført 



Implementert rutine for oppfølging av 
medarbeidere med uønsket adferd 

Håndtering av 
uønskede 
hendelser 

Manglende meldt uønsket 
hendelse 

• Frykt for nedleggelse av SSF 
• Vanskelig å melde avvik på LIS3 som 

tidligere var overlege 

Strategiplan 2021-24 Pågående 

 Ufullstendig håndtering av 
uønsket hendelse 

• Så ikke helhetlig sammenheng med 
tidligere meldte avvik 

• Ville ikke hverandre vel (på tvers av 
lokalisasjon) 

Delplan Kvalitet og pasientsikkerhet 
Kultur for helhet og samarbeid 

Ferdigstilles 
Pågående 

 Ikke tilstrekkelig kjennskap 
til system og strukturer for 
kvalitetsstyring 

• Manglende oppfølging av varsler 
• Ikke tilstrekkelig kompetanse i lokalt 

KPU 

Nytt kvalitetssystem. Velfungerende 
kvalitetsnettverk 

Utført/pågående 

 Redusert psykologisk 
trygghet 

• Dannet seg grupperinger Aktivt arbeid med arbeidsmiljø. 
Gjennomføring av SOPS2 våren 2023 

Pågående 
Planlegges 

Organisering Overgang til stedlig ledelse 
– manglende strukturer 
som kompenserer for 
ulemper 

• Hadde ikke felles fagråd 
• Dårligere veiledning når erfarne 

legeledere sluttet 
• Ikke tydelig funksjonsfordeling 

Spesialiserte sentre 
Aktivt arbeid med kirurgi SSF 
Ny lederplattform 

Pågående 

 Svakheter i kjennskap og 
kunnskap om systemer for 
kvalitetsstyring 

• Komplisert å følge opp 
kvalitetsutfordringer hos vikar 

Nytt kvalitetssystem 
Kompetanseportalen 

Pågående 

Politisk 
perspektiv 

Fokus på å bevare 
Sørlandet Sykehus 
Flekkefjord 

• Distriktspolitikk  
• Stort press på produksjon for å 

opprettholde funksjoner ved SSF (etter 
2016) 

SSHF videreutvikles på alle 
lokasjoner. Spesialiserte sentre 
Strategiplan 2021-24 
Poltisk referansegruppe 

Pågående 

 24/7 (Ø-hjelp) i for mange 
fag 

• Forsøkt å opprettholde for stor faglig 
bredde 

Aktivt arbeid med kirurgi SSF. 
Reduksjon i operasjontyper ved SSF 
Fungerende fagråd. 

Pågående 

 Uenighet om å fortsette 
med Kirurgi v/SSF 

• Ikke kultur for samarbeid mellom 
avdeling og lokalisasjoner 

• Kamp for å overleve/ Lojalitet til egen 
arbeidsplass 

Aktivt arbeid i SSHF vedrørende 
kirurgi SSF. Ortopedisk samarbeid SSK 
og SUS 

Pågående 

Legespesialisering Ansettes på svakt grunnlag • Ikke tilstrekkelig kompetanse-
kartlegging ved ansettelse 

Endrede ansettelsesrutiner Utført 



• Ikke tilstrekkelig kompetanse-vurdering 
ved ansettelse 

 Ikke-ortoped utførte 
ortopediske operasjoner 

• Gradvis overgang fra allmennkirurgi til 
spesialisert kirurgi 

• Uklare regler for spesialisering 

Kun ortopeder utfører ortopediske 
operasjoner 

Utført 

 Krevende å fange opp 
spesialister som svakheter i 
kompetanse 

• Mangler oversikt over kompetanse hos 
spesialister som søker vikariat 

• Ikke mulighet/kompetanse/verktøy for 
å fange opp svakheter i kompetanse  

Endrede systemer for 
kompetansekartlegging av 
vikarer/søkere 

Utført 

Rammer for LIS 
oppfølging 

Ikke gode nok rammer for 
oppfølging under 
opplæring 

• Manglende konferering med bakvakt 
• Ikke gjennomgang av operasjoner neste 

dag i fellesskap 

Endret struktur Utført 

 Vanskelig å sette kriterier 
for hva som er nødvendig 
oppfølging og veiledning 

• Uenighet om hva som er nødvendig 
faglig 
oppfølging mellom den ansatte og 
ledelsen 

Rutiner og struktur for LIS utdanning. 
Kurs for LIS veiledere 

Pågående 

 Ikke tilstrekkelig 
dokumentasjon 

• Ikke tilstrekkelig kjennskap og bruk av 
kompetanseportalen 

• Ikke tilstrekkelig dokumentasjon og 
kommunikasjon ved overgang fra 
Flekkefjord til Kristiansand 

Opplæring er gjennomført og 
kompetanseportalen er tatt i bruk i 
hele SSHF 

Utført 

 


