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Møtereferat 
 
Deltakere:       
Stian Refsnes Henriksen – Intern service 
Linda Schouw - FHVO 
Kjersti Heie – BHT/HMS 
Egil Olsen – FF 
Gunn-Elin Rossland – NSF 
Henning Garsjø – Kvinne/Barn 
Hans Tore Frydnes – Medisinsk service (vara) 
Torhild Veen – YLF (vara for A. Seldal OF) 
Aud H. Riise – NSF 
Maiken H. Jonassen 
Inger Cathrine Bryne 
 
Forfall:  
 
Kopimottakere:  
 
Møteleder: Linda M. Schouw 
Møtedato:  12.01.2016 
Klokkeslett: 14.30-15.30 
Møtenr: 1/16 
Møtested: Direktørens møterom 
Arkivref: 2016/3 -  3074/2016  

  
 
Møtereferat - ekstraordinært møte i FAMU - 12.01.2016 
 

Saksnr Emne  Ansvarlig 

01/16 Konstituering av ny leder fra arbeidstakersiden og nye 
representanter i FAMU i Helse Stavanger HF 2016 og 2017  
Arbeidstakersiden skal ivareta lederfunksjonen i FAMU 2016 og 
2017. Ny leder blir Linda Marie Schouw. 
 
Arbeidsgiversiden melder inn følgende representanter: 

• Adm.direktør Inger Cathrine Bryne (vara: fagdirektør 
Sverre Uhlving) 

• PO.direktør Maiken H. Jonassen (vara: personalsjef Gunn 
Hilde Naaden-Hirsch) 

• Div.direktør Henning Garsjø (vara: div.dir. Svein Skeie) 
• Prosjektleder,DPS, Rolf Haaland (vara: div.dir. Hans Tore 

Frydnes) 
• Div.direktør Ketil Helgevold (vara: eiendomssjef Oskar 

Moen) 
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Representanter fra arbeidstakersiden er uendret, men det må 
oppnevnes en vara for Aud H. Riise. 
 
Beslutning: FAMU tar saken til orientering.   

   
02/16 Godkjenning av innkalling og saksliste 

Innkalling og saksliste ble godkjent. 
 

   
03/16 • Organisasjonsjusteringer Kirurgisk divisjon 

• Etablering av mottaksklinikken 
 
Kirurgisk divisjon: 
AD Cathrine Bryne orienterte.  Det er i kirurgisk divisjon interesse 
for å vurdere flere alternativ, og arbeidet med dette kan fortsette.   
Prosessen i kirurgisk divisjon har vært grei selv om man ikke har 
oppnådd full enighet.  Flertallet mener at en tredeling etter 
alternativ 1 vil være den beste løsningen. 
AD ønsker å konstituere 3 ledere ut året. DAMU må utvides, men 
man kan ha en midlertidig løsning med felles DAMU for de 3 
klinikkene. 
Man vil i løpet av 2016 ha en gjennomgang av sengeavdelingene 
på hele huset, dette for å se om man kan bedre sengefordelingen 
for å få bedre belegg samt frigjøre arealer. 
 
Mottaksklinikk: 
Hans Tore Frydnes orienterte.  Rapport er nå ferdig og anbefaling 
er levert AD. Alternativene er ROS og SWOT analysert. 
Det har vært uenighet i prosjektgruppen, men man har kommet 
frem til enighet etter diskusjon hvor alternativ 1 anbefales. 
Imidlertid nevnes det i dagens møte at det skaper uro at LIS leger 
er organisert under akuttmottaket og ikke tilhører en avdeling.  
Dette vil bli tatt med i drøftingsprotokollen fra drøftingsmøtet i 
HTV/HVO. 
Gunn Elin Rossland, NSF, har også bekymringer rundt det å kunne 
ha mulighet til å lede sitt fag. 
Omorganiseringen skal evalueres etter 2 år. 
 
Beslutning: Det presiseres at det er viktig at ledere, tillitsvalgte 
og vernetjenesten informerer de ansatte om omorganiseringene. 
 
FAMU tar saken til orientering. 
 

 

   
 
 
Anne Sofie Øye Gjerde 
referent 
 


