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Møtereferat 
 
Til:       
 FAMUs medlemmer 2016:    
FHVO                 Linda Marie Schouw 
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  
PO-direktør      Maiken H. Jonassen 
Div.direktør     Henning Garsjø 
Prosjektleder  DPS Rolf Haaland   
Div.direktør     Ketil Helgevold  
Referent            Mette Orstad Hansen 
 
Forfall: Ketil Helgevold, Egil Olsen, Henning Garsjø  
 
Tilstede: Inger Cathrine Bryne, Maiken H. Jonassen, Linda M. Schouw, Aud H. Riise, 
Gunn Elin Rossland, Svein Skeie (vara for Henning Garsjø), Oskar Moen (vara for Ketil 
Helgevold), Kjersti Heie  
 

 

Møteleder:    Linda M. Schouw 
Møtedato:     11.03.2016 
Klokkeslett:    1315 - 1515 
Møtenr:     03/16 
Møtested:    Direktørens møterom 
Arkivref:    2016/3 – 30265/2016 
 

Møtereferat - FAMU – 11.03.2016 
Saksnr Emne  Ansvar- 

lig 
20/16 Godkjenning av innkalling og saksliste. 

Godkjent med følgende merknader: 
Sak 28/16 Velferdsmidler utsettes og behandles i et eget møte med 
de to største hovedsammenslutningene samt 
foretakshovedverneombud.  
Sak 31/16 Åpenhetskultur ble utsatt.  

 

   
21/16 Godkjenning av referat fra møtet 03.02.2016. 

Godkjent uten merknader. 
 

   
22/16 Årsplan FAMU 2016. 

Godkjent med en korrigering. 
Korrekt møtedato i april er 12.04.2016 
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23/16 Orientering av saker til styremøtet 16.03.2016. 
Adm. direktør redegjorde for hovedpunktene i styresakene.  
Hittil har Helse Stavanger HF et positivt resultat på kr 3,2 mill., og et 
negativt budsjettavvik på kr 10,2 mill., noe som er bekymringsfullt. 
Medisinsk divisjon gjennomgår de økonomiske resultatene grundig 
med de enhetene som har underskudd.  
Vedtak: FAMU tar redegjørelsen til orientering.  

 

   
24/16 Styringsdokument 2016 ved adm. direktør.  

Ref. styresak.  
Styringsdokumentet har noen nye momenter som skal ivaretas.  
«Brukermanual» vil bli laget for oppfølging av sakene i dokumentet.   
Vedtak: FAMU tar saken til orientering.  

 

   
25/16 Synergimeldinger – meldekultur, diskusjon: 

Linda M. Schouw redegjorde for saken og presiserte at sakene må 
meldes i Synergi – ikke navn når det gjelder ansatte.  
Ansatte melder tilbake at det er vanskelig å melde i Synergi. Det er 
meldt videre til Helse Vest.  
Vedtak: FAMU diskuterte saken og ble enige om at HMS-sjef Kjersti 
Heie følger opp saken med Helse Vest - om et mer brukervennlig 
program. Ledere oppfordres til å snakke positivt om Synergi.  

 

   
26/16 Nytt fra HMS-tjenesten/Bedriftshelsetjenesten ved HMS-sjef 

Kjersti Heie: 
HMS-kartleggingen som var ferdig denne uka, hadde en svarprosent 
på 66. Resultatene legges frem i neste møte.  
 
Ansatteskader pr. januar 2016  
Ref. saksfremlegg. Det er meldt 4 alvorlige saker i januar – alle 
handler om fall i arbeidstiden. Sakene ble informert om.  
HMS-saker vil også bli informert om fremover.  
 
Vedtak: FAMU tar saken til orientering, samt diskuterer årsaker til 
skader og evt. tiltak for å hindre gjentakelse.  
 
Forflytningskartlegging  
Ref. saksfremlegg og presentasjon. 
Det ble på nyåret gjennomført en kartlegging i forhold til forflytning 
av pasienter i somatiske divisjoner.  
Det ble bl.a. påpekt manglende vedlikeholdsrutiner på 
forflytningsutstyr. Det er etter kartleggingen planlagt 4 interne HMS-
revisjoner på tema ergonomi. 
Funnene er brukt til å revidere de interne prosedyrene. 
Risiko forbundet med forflytning vil bli inkludert i sjekklister for 
HMS-runder.  
Vedtak: FAMU tar saken til orientering. 

 

   
27/16 
 

Investeringer og lovpålagt HMS. 
Eiendomssjef Oskar Moen presenterte HMS/lovpålagte investeringer 
vedtatt i 2015.  
Sak om tiltakspakke er behandlet som egen sak. I prinsippet ble alle 
prosjekter oppmeldt fra divisjonene med prioritet 1 til 5, som også 
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inneholdt minimum 30 % arbeid, tatt med her, inkl. flere 
HMS/lovpålagte tiltak.  
 
Forslag til investeringer behandles av divisjonene/enhetene i 
august/september hvert år. Ledergruppen prioriterer og styret 
vedtar. FHVO Linda M. Schouw ber om at Intern Service presenterer 
forslag til prioriterte investeringer i FAMU så snart de foreligger.  
Vedtak:  
FAMU forutsetter at saken følges opp og informeres om i divisjonene 
inkl. DAMU.  

   
28/16 Velferdsmidler – tildelinger ved Maiken H. Jonassen.  

Ref. saksfremlegg og søknader.  
Utsatt, behandles i eget møte.   

 

   
29/16 
 

Flytting av biblioteket ved eiendomssjef Oskar Moen.  
Ref. saksfremlegg.  
Det foreligger en beslutning i LG om at det skal skapes mest mulig 
klinisk areal innen bygningsmassen på Våland.  
Det har vært oppe flere muligheter for fremtidig plassering av 
biblioteket.:  

1. Biblioteket blir der det er i dag. 
2. Biblioteket flytter inn i kommunikasjonsavdelingen sine 

tidligere lokaler men ubetjent med unntak av vaktordning av 
bibliotekar. Kontorer for bibliotekarer og leseplasser i 
«Barnehagen». 

3. Bibliotek i «Barnehagen». 
4. Biblioteket blir igjen der det er, men «mister» alle kontorene 

og litt til. Settes opp vegg fra der vindeltrappen begynner. 
Bibliotekarene sitter i landskap på «hemsen». 

5. Biblioteket flytter til kommunikasjon, og får i tillegg et av 
kontorene i syd 1.  

Eiendomsavdelingen og biblioteket har foretatt en vurdering av 
alternativene, og en har sammen funnet frem til at alternativ 5 (nr. 4 i 
ROS vurdering) er det mest gunstige for å ivareta fremtidig drift av 
biblioteket. Eiendomsavdelingen foreslår at dette alternativet 
fremlegges i LG etter behandling i FAMU og HTV/HVO-møtet. Dette 
kan gi minst 37 arbeidsplasser.  
Vedtak: FAMUs medlemmer tar saken til orientering. 

 

   
30/16 Risiko for ansatte forbundet med forflytning av overvektige 

pasienter ved HMS-sjef Kjersti Heie.  
Bedriftshelsetjenesten ved fysioterapeut foreslår at en representant 
fra Terapiavdelingen sammen med en fysioterapeut fra BHT 
kartlegger omfang av behov for utstyr og ressurser, og legger fram 
konkrete forslag til tiltak i FAMU.  
Det etableres en arbeidsgruppe som bl.a. får i mandat å kartlegge hva 
vi har av utstyr og behovet fremover. Mandatet inneholder de 
nødvendige forutsetninger om nøkternhet.  
Vedtak: FAMU tar saken til orientering, og støtter forslaget om at 
terapiavdelingen og BHT kartlegger behovet for utstyr og kommer 
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tilbake med konkrete forslag til tiltak.  
Det etableres en arbeidsgruppe med BHT, terapiavd., en repr. fra 
sengesentralen, en sykepleier/bruker av sengene og en avd.spl.  

   
31/16 Åpenhetskultur - diskusjon ved adm. direktør Inger Cathrine 

Bryne. Utsatt til neste møte.  
  

   
32/16 
 

Pasientjournal og tilgang – muntlig orientering ved personal- og 
org.direktør Maiken H. Jonassen.  
Presentasjonen sendes ut.  
Det vises til dagens HTV og HVO-møte, hvor HTV Mette Øfstegaard 
viste til DIPS og sykepleienotat, og påpekte utfordringene ved at det 
ikke er mulig å begynne på et nytt notat før det forrige er godkjent. 
Saken er tatt opp flere ganger med Helse Vest IKT.  
Vedtak: FAMU tar saken til orientering. 

 

   
33/16 Årsrapport fra vernetjenesten 2015   

Ref. saksfremlegg inkl. årsrapport.  
FHVO Linda M. Schouw ber om at det legges til rette for at 
verneombudene/vo får den nødvendige tiden til å kunne utføre 
vervet på forsvarlig måte.  
Vedtak: FAMUs medlemmer tar årsrapporten fra vernetjenesten til 
orientering.  

 

   
34/16 Gauselskogen – muntlig diskusjon ved FHVO Linda M. Schouw og 

avd.direktør Randi Mobæk. 
Gjelder sak behandlet i DAMU om bygningsmessige forhold på 
Gauselskogen – medisinrom og legemiddelhåndtering.  
Behovet for utbedring av lokalene på Gauselskogen ble diskutert.  
Bygningen er leid, ombygging/evt. tilpasninger kan medføre økt 
leiekosnad.  
Vedtak: FAMU forstår at dette er en krevende situasjon.   
Psykiatrisk divisjon bes ivareta dette i budsjettprosessen for 2017, 
dersom det skal gjøres som investering og ikke som vedlikehold.  
Nytt tilbud på mindre ombygging innhentes av Intern service i 
samråd med avd.dir. Randi Mobæk, som ser på mulighetene i 
forbindelse med at det er et leid bygg.  
Intern Service bes avklare leiekostnad ved evt. ombygging. - 

 

   
35/16 
 

Lagring av senger – muntlig redegjørelse ved eiendomssjef Oskar 
Moen. Ref. vedlegg.  HTV Gunde Sola redegjorde for saken.  
Ansatte har flere ganger påpekt utfordringer i forhold til 
sengelogistikken i foretaket, etter at ny sengesentral ble tatt i bruk.  
 
Brannsikring er viktig og har stort fokus. Et nytt elektronisk program 
er innkjøpt for bedre oversikt over senger. Programmet fungerer ikke 
tilfredsstillende. Saken er meldt Helse Vest IKT.  
 
FHVO Linda M. Schouw spurte hvordan vi kan sikre at vi får med oss 
alle aktørene som kan si noe om konsekvensene for å løse disse 
problemstillingene på en bedre måte, med tanke på risikovurdering.  
Saken følges opp videre bl.a. av adm. direktør 
Vedtak: FAMU tar saken til orientering.  
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36/16 Langtidsbudsjettet/LTB 2016 – 2020 ved Adm. dir.  

Divisjonene har frist for tilbakemelding til Økonomi- og finansavd. 
01.04.2016.  
Mal for tilbakemelding er utsendt. Punktene i malen er tenkt å dekke 
divisjonen/klinikkens kvalitative beskrivelser i LTB. I tillegg kommer 
foretakets overordnede føringer. 
Beslutning 
FAMU tar saken til orientering. 

 

   
 Eventuelt  

HMS-sjef Kjersti Heie: Tilgjengelighet for FAMU og HTV/HVO- 
referater. Referatene arkiveres i ephorte og legges ut på Intranett.  

 

 
 


