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Møtereferat 
 
Til:       
 FAMUs medlemmer 2015:    
FHVO                 Linda Marie Schouw 
HTV NSF           Gunn Elin Rosseland   
FTV NSF            Aud H. Riise 
FTV Fagforb.    Egil Olsen 
FTV Dnlf-OF     Alexander Seldal 
BHT/HMS ved Kjersti Heie 
 
Adm. Direktør Inger Cathrine Bryne  
PO-direktør      Maiken H. Jonassen 
Personalsjef     Gunn Hilde Naaden Hirsch 
Div.direktør     Emma Manin 
Div.direktør     Henning Garsjø  
Div.direktør     Jan Erik Nilsen,   
Referent            Mette Orstad Hansen 
 
Til stede: Inger Cathrine Bryne, Maiken H. Jonassen, Kjersti Heie, Henning Garsjø, 
Aud H. Riise, Alexander Seldal, Jan Erik Nilsen, Egil Olsen, Linda M. Schouw, Emma 
Manin 
 

 

Møteleder:    Inger Cathrine Bryne 
Møtedato:     08.12.2015 
Klokkeslett:    1330 - 1500 
Møtenr:     9/15 
Møtested:    Direktørens møterom 
Arkivref:    2015/724 – 120187/2015  
 

Møtereferat - FAMU – 08.12.2015 
 

Saksnr Emne  Ansvar-
lig 

104/15 Godkjenning av innkalling og saksliste. 
Godkjent uten merknader. 

 

   
105/15 Godkjenning av referat fra møtet 13.11.2015, 18.11.2015 og fra 

ekstraordinært møte i FAMU 26.11.2015. 
Godkjent uten merknader.  

 

   
106/15 Årsplan FAMU 2015 og 2016. 

Godkjent uten merknader.  
 

   
107/15 Orientering av saker til styremøtet 09.12.2015. 

Adm. direktør redegjorde for hovedpunktene i styresakene.  
 
Regnskapet per november er ferdig i dag med et positivt resultat.  
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Ventetider er en utfordring i noen avd. i Kirurgisk divisjon, anbud hos 
private vurderes som en midlertidig løning.  
Vedtak: 
FAMU tar redegjørelsen til orientering.  

   
108/15 
 

Budsjett 2016.   
Ref. styresak. Økonomi- og finansdirektør Bjørn Munthe redegjorde for 
budsjett 2016.  
Det er en krevende budsjettsituasjon i 2016.  
Helse Vest RHF har etter dialog med adm. direktør redusert 
resultatkravet til Helse Stavanger HF fra kr 90 mill. til kr 80 mill.  
 
Psykiatrisk divisjon får honnør for et godt resultat siste måneder og for 
god dialog med brukerorganisasjonene, tillitsvalgte og vernetjenesten.  
 
Adm. direktør påpekte at det fremdeles planlegges for mange timer 
frem i tid. 
 
FHVT Egil Olsen: Videreføring fra P15- til P16-prosjekter er positivt. 
Fokus på forbruk ønskes, f eks ansattes arbeidstøy.  
Kan det lages en ny kampanje for større bevissthet? 
 
FHVO Linda M. Schouw: Plan for HMS-runder ønskes som sak i neste 
FAMU.  
Vedtak:  
FAMU tar redegjørelsen til orientering. 
Budsjettsituasjonen er ekstremt utfordrende.  P16 prosjektene blir 
viktige. Ytterligere tiltak må iverksettes i 2016.  
HMS og arbeidsmiljø må ivaretas.  

 

   
109/15 Nytt fra HMS-tjenesten/Bedriftshelsetjenesten ved HMS-sjef Kjersti 

Heie.  
Ansatteskader i Helse Stavanger pr. november 2015.  
Ref. vedlegg. Vold og trusler peker seg ut. Det er meldt om tre alvorlige 
skader i november.  
Adm. direktør setter ned en hurtigarbeidende arbeidsgruppe ledet av 
HMS-sjef Kjersti Heie. Arbeidsgruppen blir får i oppdrag å finne frem all 
kartlegging og dokumentasjon vedr. vold og trusler som foreligger fra 
01.06.2015, relatert til psykiatri og somatikk. Gruppen legger frem sin 
innstilling/forslag til ytterlieger  konkrete tiltak for ledergruppen medio 
januar 2016.  
Tillitsvalgte og vernetjenesten deltar i arbeidsgruppen.  
 
Rapportering av ansattskader med hendelsestype.  
Ref. vedlegg. Dette gjelder rapportering til FAMU og Styret.  
HMS-sjefen ønsker å endre rapporteringen og foreslår at vi begynner å 
ta ut data direkte fra Synergi.   
Godkjent.  
 
Revidert skjema for HMS-årsrapport. 
Ref. vedlegg/forslag til nye skjema for årsrapportering.  
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Godkjent. 
 
Overordnede HMS mål for Helse Stavanger HF.  
Ref. vedlegg.  HMS-sjefen ønsker bedre forankring i FAMU på dette, og 
foreslår at det settes ned en arbeidsgruppe med representanter fra 
tillitsvalgte og vernetjenesten som får i mandat å lage forslag til nye 
HMS-mål.  
Godkjent.  
 
Bruk av en elektronisk-løsning, GAT Puls, fra neste år,  
som kan brukes til HMS-kartlegging.  
Medarbeidernes deltakelse sikres, ved at det kan går ut en 
spørreundersøkelse til alle.  
HMS-avd. ønsker å starte med dette fra 2016 – dvs. med 
grovkartleggingen.  
Dette var en foreløpig orientering til FAMU.  
Saken behandles i LG 15.12.15.  
 
Det er inngått en ettårig avtale med bedriftslege Åse Lode Kalberg fra 
01.03.2016 i ett år, 30 % stilling.  
Vedtak: 
FAMU tar saken til orientering. 

   
110/15 
 

Årlig melding 2015 for Helse Stavanger HF. 
Ref. vedlegg. Spesialrådgiver Arild Johansen presenterte Årlig melding 
2015.  
 
Etter spørsmål fra FHVT Aud H. Riise om den gylne regel og aktiviteten i 
psykiatrien, opplyses det at Psykiatrisk divisjon blant annet prioriteres 
ved bruk av Regjeringens sysselsettingsmidler.  
 
Det ble stilt spørsmål om LAR-utdeling og om vi får midler fra 
kommunen.  
 
På hjemmebane prosjektet avsluttet i juni 2015.  
 
Elektronisk Helse Atlas-tjeneste er en oversikt over noen resultater, bl.a. 
over- eller underbehandling. Helse Førde bygger dette opp i Norge.  
 
FHVO Linda M. Schouw savner HMS-rapportering i Årlig melding, 
ønskes fra 2016. 
Vedtak: 
FAMU tar Årlig melding 2015 til orientering.  

 

   
111/15 
 

Prosjektrapport Diagnostisk senter ved avd.overlege Erna Harboe og 
overlege Anita S. Lyngøy. 
Prosjektrapporten ble presentert. Det blir offisiell åpning ved statsråd 
Bent Høie 21.01.2016. 
FHVO Linda M. Schouw gav honnør til prosjektledelsen for en god 
prosess, bl.a. ble det gjort en god risikovurdering.   
Prosjektet er et forbilde for nye prosjekter.  
Vedtak 
FAMU tar saken til orientering. 
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112/15 
 

Parkeringssituasjonen og retningslinjer for parkering. 
Servicesjef Jan Åge Moen orienterte om forslag til nye retningslinjer for 
parkering. Saken ble behandlet i LG-møte 01. desember. Ref. utsendt 
forslag til nytt vedtak.  
Drøftingsuttalelse datert 07.12.15, ble utdelt.  
 
Utvidelsen av antall km i luftlinje ble diskutert.  
Tillitsvalgte og vernetjenesten mener det vil være mer gunstig med en 
gradvis økning av sonen fra 2,5 km til 3 km i første omgang. 
 
FHVO Linda M. Schouw savner representasjon av verneombud i 
parkeringsutvalget.  
 
Brosjyren Hjem, Jobb, Hjem ble utdelt.  
Det er besluttet at tilbudet også gjelder for vikarer. Timelønnede kan 
også få dette tilbudet. 
Vedtak 
FAMU støtter opp om de endringene som foreligger, og ber om at 
forslaget fra tillitsvalgte og vernetjenesten om 3 km støttes.  

 

   
113/15 Status justering av organisasjonsstruktur – muntlig orientering ved 

Inger Cathrine Bryne og Maiken H. Jonassen.  
Ingen prosjektrapporter er mottatt enda. Saken behandles i 
Styringsgruppemøte 15.12.15.  
Trinn 2, resten av foretaket, vil bli et arbeid som starter i januar/februar 
2016. Personal- og org.direktør Maiken H. Jonassen og fagdirektør 
Sverre Uhlving er prosjektledere i samarbeid med ekstern hjelp som 
innhentes. 
Vedtak 
FAMU tar saken til orientering.  

 

   
114/15 
 

Velferdsmidler – muntlig orientering ved FHTV Egil Olsen. 
Det er tidligere vedtatt i FAMU at noen av midlene kan brukes til 
opprusting av området/atriet. Nå ønsker vi ved bruk av disse midlene å 
kjøpe inn benker, lage en fin lunsjplass mm og bygge om området litt.  
 
Det foreslås også å sette opp spesialkontakt på utsiden av bygningen, 
kjøpe inn en TV-skjerm/monitor i nærheten av kantinen på SUS for 
presentasjon av diverse ting som er interessant for pårørende og 
ansatte.  
Lydanlegg ønskes også – pris er innhentet.  
 
Utover de pengene som allerede er innvilget - kr 110 000, ber vi om 
ytterliggere å kunne bruke kr 60 000 til dette.  
Vedtak 
FAMU støtter forslaget.  

 

   
 Eventuelt  

FHVO Linda M. Schouw: Utarbeider FAMU årsrapport?  
Personal- og org.dir. Maiken H. Jonassen avklarer dette nærmere.  
 
Pers. og org.dir. Maiken H. Jonassen:  
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Det skal velges nye medlemmer til FAMU fra neste år. Arbeidstakersiden 
har lederansvaret i 2016 og 2017.  
Tillitsvalgte og vernetjenesten opplyser at deres deltakere i FAMU 
videreføres. FHVO Linda M. Schouw velges som leder for FAMU de neste 
to årene.   
  
Div.dir. Henning Garsjø: NRK skal kvelden før kvelden 23. desember ha 
en direkte sending fra fødeloftet på SUS.  

 


