
 
 
 
 
 
 

Direktørens kontor  

 

Side 1 av 4 
 

Møtereferat 
 
 
Til:       

 FAMUs medlemmer 2016:    
FHVO                 Linda Marie Schouw Knudsen  
HTV NSF           Gunn Elin Rossland   
FTV NSF            Aud H. Riise 
FTV Fagforb.    Egil Olsen 
FTV Dnlf-OF     Alexander Seldal 
BHT/HMS ved Kjersti Heie 
 
Adm. Direktør  Inger Cathrine Bryne  
Div. direktør     Henning Garsjø 
PO-direktør      Maiken H. Jonassen 
Prosjektleder   DPS Rolf Haaland   
Div.direktør      Ketil Helgevold  
Referent             Mette Orstad Hansen 
 
Tilstede: Linda M.S. Knudsen, Maiken H. Jonassen, Kjersti Heie, Ketil Helgevold, 
Henning Garsjø, Gunn Elin Rossland, Inger Cathrine Bryne, Aud H. Riise, Egil Olsen, 
Mette O. Hansen/referent 
 

 

Møteleder:    Linda M. Schouw Knudsen  

Møtedato:     16.09.2016 
Klokkeslett:    1315 - 1430 
Møtenr:     07/16 
Møtested:    Direktørens møterom 
Arkivref:    2016/3 – 80643/2016 
 

Møtereferat - FAMU – 16.09.2016 
Saksnr Emne  Ansvar- 

lig 
64/16 Godkjenning av innkalling og saksliste. 

Godkjent med en merknad:  
Sak 76/16 Opprettelse av undervisningsavd. utsettes pga. streik blant 
akademikerne. 

 

   
65/16 Godkjenning av referat fra møtet 14.06.2016 og ekstraordinært møte 

20.06.2016. 
Referat 14.06.2016: Godkjent med følgende merknader: 
Sommerferien 2017 og antall uker sammenhengende ferie – avklaring 
etterlyses. Karin Sollid informerer om den videre saksgangen i FAMU.  
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Lagring av senger – saken etterlyses i FAMU – ansvarlig Ketil Helgevold.  
 
Ekstraordinært møte 20.06.2016: Godkjent uten merknader. 

   
66/16 Årsplan FAMU 2016 og 2017. 

Godkjent uten merknader. 
 

   
67/16 Orientering av saker til styremøtet 20.09.2016. 

Adm. direktør Inger Cathrine Bryne redegjorde for hovedpunktene i 
styresakene.  
Vedtak: FAMU tar redegjørelsen til orientering.  
HMS-sjef Kjersti Heie innkalles til HTV og HVO-møte fremover for 
presentasjon av styresakene.  

 
 
 
 
Mette 
O.Hansen 

   
68/16 
 

Orientering om budsjettprosess 2017 ved økonomi- og finansdirektør 
Bjørn Munthe. Ref. styresak. 
Foretaket forbereder en åpen budsjettprosess med god og aktiv deltagelse 
fra ledere og medarbeidere, i tillegg til tillitsvalgte og vernetjenesten som 
også vil bli involvert på divisjonsnivå.  
Foretakets utfordring med tilpassing til budsjettramme for 2017 er om lag 
kr. 100 mill.  
FAMUs medlemmer ser at vi står foran en krevende budsjettprosess.  
Det er viktig å ivareta arbeidsmiljøet i det videre arbeidet. Vi er avhengig 
av et godt samarbeid for å få dette til. 
Vedtak: FAMU tar redegjørelsen til orientering. 

 

   
69/16 
 

Virksomhetsoverdragelse – deler av EPJ fagsenter ved Maiken H. 
Jonassen. Ref. styresak - drøftingssak og risikovurdering.  
Det foreslås at 2 årsverk overføres fra Helse Stavanger HF til Helse Vest 
IKTs nyetablerte EPJ-fagsenter.  
Saken ble drøftet med hovedtillitsvalgte og foretakshovedverneombud   
tidligere i dag. De støtter forslaget, men forventer at kvaliteten på tjenesten 
blir bedre, og at dette ikke vil medføre vesentlige økte kostnader for Helse 
Stavanger.  
Vedtak: FAMU tar saken til orientering.  

 

   
70/16 Nytt fra HMS-avd./Bedriftshelsetjenesten ved HMS-sjef Kjersti Heie: 

HMS ansatteskader pr. august 2016, ref. vedlegg.  
Det har vært 2 fraværsskader i juli og en i august.  
To av disse var i ambulansetjenesten, forflytning og vridning og klemskade.  
Verneombudene i ambulanseavd. vil sammen med HMS vurdere evt. tiltak.   
I september har det vært tre alvorlige voldsskader i Psyk. divisjon – 
hendelsesanalyse gjøres på saken med høyest potensiell konsekvens. 
Risikovurderinger vil også bli gjort.  
 
Hendelsestyper: Voldsskader peker seg ut på ansattskader. På HMS saker 
registreres det flere saker som går på smitteeksponering. Det er tatt 
initiativ fra HVO Vigdis Holst-Jæger til en arbeidsgruppe som skal se på 
innholdet i disse sakene, trender og mulige tiltak. 
Arbeidet med HMS-målene fortsetter og blir lagt frem for FAMU i løpet av 
høsten.  
HMS-grovkartleggelsen vil bli slått  sammen med 
medarbeiderundersøkelsen og pasientsikkerhetsundersøkelsen – ca. 33 
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spørsmål. Tidsplan, ca. mars 2017, men kan bli utsatt. Piloter gjøres i høst.  
Vi gjennomfører vår HMS-grovkartlegging som vanlig i januar, for å sikre at 
denne ikke kommer for seint i forhold til  foretakets årlige HMS-runder.  
Vedtak: FAMU tar saken til orientering. 

   
71/16 Revisjon av prosedyrer for FAMU og AMU i divisjonene ved HMS-sjef 

Kjersti Heie. Ref. saksfremlegg.  
Prosedyrer for foretakets arbeidsmiljøutvalg (FAMU) EQS nr 18864 og 
arbeidsmiljøutvalg i divisjonene (AMU) EQS 18837 er revidert ihht. 
revisjonsplan.  
Det er gjort noen større endringer i dokumentene: 
AMU/FAMU: 

- Tittelen er endret 
- Det er utarbeidet et eget dokument, en årsplan for minimum saker 

som skal behandles i AMU. Samtidighetskonflikter tas inn her.  
AML-brudd fast sak x 2 i året.  

- Deltakelse fra HMS-koordinatorer 
- Årsrapport skal leveres fra AMU  

Vedtak: FAMU godkjenner nye prosedyrer med følgende innspill fra 
møtet: Samtidighetskonflikter legges inn i årsplan for AMU som fast sak i 
hvert møte. Leder av de lokale AMU-ene har ansvaret for å 
informere/sende sakene videre til FAMU. Samtidighetskonflikter 
rapporteres kvartalsvis i FAMU. 

 

   
72/16 E-læringskurs for å forebygge stikkskader ved HMS-sjef Kjersti Heie.  

Ref. saksfremlegg. Statistikk for foretaket vedr. stikkskader i perioden 
2013-dd. viser at helsepersonell i foretaket fortsatt er utsatt for 
stikkskader og mulig smitteeksponering til tross for innføring av 
stikkskadedirektiv og kampanjer i 2014 og 2015. Årsaksanalyser av 
stikkskadehendelser viser bakenforliggende årsaker som handler om 
opplæring i forhold til rett praksis. Det foreslås et obligatorisk e-lærings 
kurs. 
Adm. direktør stilte spørsmål ved det store antallet e-læringskurs og viste 
til flere regionale e-læringskurs med varierende kvalitet, som vi ikke har 
innflytelse på. Adm. direktør ønsker likevel dette e-læringskurset som et 
strakstiltak. 
Vedtak:  
FAMU vedtar at det innføres obligatorisk e-læringskurs – forebygging av 
stikkskader for relevant helsepersonell i Helse Stavanger HF med følgende 
merknad:  
Vi ser frem til at denne kunnskapen integreres med annen relevant 
forebygging som f.eks. smittevern. 
HMS-sjef følger dette opp.   

 

   
73/16 Overordnet møteplan for 2017 - styret, FAMU og HTV/HVO. 

Møteplanen legges frem for FAMU til orientering. 
Vedtak: FAMU tar møteplan 2017 til orientering.  

 

   
74/16 Endring av organisasjonsstruktur 2016, delprosjekter høsten 2016, 

status – muntlig orientering ved personal- og org.direktør Maiken H. 
Jonassen.  
Arbeidet i de 6 delprosjektene er godt i gang. Tidsfrist 1. oktober for 
behandling i styret.  
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I tillegg er det nedsatt en arbeidsgruppe som utreder stab og støtte ved 
Psykiatrisk divisjon, denne ledes av personalsjef Gunn-Hilde Naaden 
Hirsch. Fag og foretak har også startet organisasjonsutvikling, 
arbeidsgruppen ledes av Sverre Uhlving.  
I gruppe 3 har de prøvd ut den nye modellen for risikovurdering med godt 
resultat.  
Vedtak: FAMU tar saken til orientering. 

   
75/16 Status tiltaksmidler  ved divisjonsdirektør Ketil Helgevold.  

Ref. vedlegg/status tiltakspakke.  
Foretaket fikk ekstra tiltaksmidler – kr. 14,8 mill., i revidert statsbudsjett. 
Noen prosjekter koster mer enn det som var utgangspunktet – bl.a. 
Engelsvoll.  
Gauselskogen: Adm. direktør har gitt beskjed om at medisinrommet skal 
utbedres, andre ting der må vente.  
Vedtak: FAMU tar saken til orientering. 

 

   
76/16 Opprettelse av Undervisningsavdelingen v/seniorrådgiver Stein Tore 

Nilsen. Saken ble trukket før møte pga. streik blant akademikerne.  
 

   
 Eventuelt 

Ingen meldte saker.  
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