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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 
Fung. Div.direktør Kari Gjeraldstveit 
Prosjektleder  DPS Rolf Haaland   
Div.direktør     Ketil Helgevold  
Referent            Mette Orstad Hansen 
 
Forfall: Kari Gjeraldstveit 
 
Tilstede: Inger Cathrine Bryne, Maiken H. Jonassen, Kjersti Heie, Aud H. Riise, Gunn 
Elin Rosseland, Rolf Haaland, Ketil Helgevold, Aud Porten, Linda M. Schouw, Egil 
Olsen,  
  
 

 

Møteleder:    Linda M. Schouw 
Møtedato:     12.04.2016 
Klokkeslett:    0800 - 1000 
Møtenr:     05/16 
Møtested:    Direktørens møterom 
Arkivref:    2016/3 – 36214/2016 
 

Møtereferat - FAMU – 12.04.2016 
Saksnr Emne  Ansvar- 

lig 
36/16 Godkjenning av innkalling og saksliste. 

Godkjent uten merknader.  
 

   
37/16 Godkjenning av referat fra møtet 11.03.2016 og fra 

ekstraordinært møte 17.03.2016. 
Referat fra møtet 11.03.2016: Godkjent med følgende merknader: 
Sak 32/16 Pasientjournal og tilgang: DIPS/sykepleienotat og 
oppfølging – vedtaket utdypes og følges opp av Maiken H. Jonassen.  
  
Sak 35/16 Lagring av senger: Saken følges opp av Intern Service, 
tiltak ses på.  
 
Referat fra ekstraordinært møte 17.03.2016: Godkjent uten 

 
 
 
Maiken H. 
Jonassen 
 
Ketil 
Helgevold  



Side 2 av 5 
 

merknader.  
   
38/16 Årsplan FAMU 2016. 

Godkjent uten merknader. 
 

   
39/16 Orientering av saker til styremøtet 14.04.2016. 

Adm. direktør Inger Cathrine Bryne redegjorde for hovedpunktene i 
styresakene.  
Vedtak: FAMU tar redegjørelsen til orientering.  

 

   
40/16 
 

Interne revisjoner, rapport fra internrevisjon av uønskede 
hendelser ved konst. fagsjef Liss Søreide som gjennomgikk bakgrunn 
og funn i revisjonen. Ref. styresak.  
Revisjonen er utført på regionalt nivå i regi av Helse Vest RHF.  
Et av funnene er at saksbehandling er tungvint – tar for lang tid.  
Kurs for saksbehandlere kommer i Læringsportalen.  
 
FHTV Egil Olsen viste til funn i revisjonen. Han har inntrykk av at  
det er et rykte at det er vanskelig å registrere i Synergi, og at  
en ikke klarer å få nok oppmerksomhet rundt de alvorlige 
hendelsene/sakene.  
Inntrykket er disse sakene ivaretas godt i Helse Stavanger HF, at vi 
har et godt system på dette.  
Vedtak: FAMU tar saken til orientering.  

 

   
41/16 Nytt fra HMS-avd./Bedriftshelsetjenesten ved HMS-sjef Kjersti 

Heie: 
HMS-grovkartlegging 2016 har en god svarprosent - 66 %.  
Brannvern peker seg ut som positivt – brannvern ivaretas i ansattes 
enhet. «Rutinene vedr. rusforebygging» og «har du medvirket til 
utarbeidelse av HMS-handlingsplan» får dårlig skår.  
Det bør jobbes aktivt med å få HMS inn i alle styrende dokumenter.  
HMS-sjef følger opp at HMS er en del av introduksjonskurset for 
nyansatte.  
 
HMS-nøkkeltall/årsrapport 2015, ref. vedlegg.  
Alle 7 nivå 2, enheter, har levert HMS-årsrapport for 2015.  
Det foreslås at HMS-nøkkeltall inngår i Ledelsens gjennomgang.  
 
HMS-handlingsplanen ble gjennomgått. Handlingsplanene følges 
opp i divisjonene/avd.  
 
HTV Gunn Elin Rossland viste til medarbeidersamtaler som etterlyses 
av enkelte ansatte. Det er viktig at det blir satt fokus på disse og at  
samtalene registreres i Kompetanseportalen.  
 
HMS-Ansatteskader pr. mars. 2016, ref. vedlegg.  
Det er rapport en skade i februar og en skade i mars. Alle skadene i år 
handler om forflytning o.lign.  
Det anbefales at oppheng av løse ledninger (under kontorpult) følges 
opp i enhetene/avd. To alvorlige skader er meldt hittil pga. dette.  
Evt. utstyr til oppheng avklares av div.dir. Ketil Helgevold.   
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Det jobbes med tiltaksplan for vold og trusler, og det er igangsatt et  
prosjekt ift. stikkskader i Medisinsk divisjon.  
Det er foretatt en kartlegging i somatiske avdelinger i forhold til 
forflytning av pasienter.  
Vedtak: FAMU tar saken til orientering. Følgende saker følges opp:  

- Spiralledninger fremskaffes av Intern Service.  
- Det arbeides mer målrettet med at medarbeidersamtaler 

ivaretas. Prosedyre ses på i samarbeid med HMS-avd. og 
spes.rådgiver Anne Britt Motland.  

- HMS-avd. følger opp at HMS er inkludert i 
introduksjonskurs/e-læringskurs.  

   
42/16 
 

Status sommerferien 2016 ved fagsjef Karin Sollid som redegjorde 
for status. Oversikt over forslag til stengte senger var utsendt med 
innkallingen. Planleggingen er i rute. Situasjonen overvåkes i forhold 
til det vi får av vikarer. Utfordringen er spesialsykepleiere. 
Det er innkalt til ROS-analyse.  
Oversikt over ledige vakter rapporteres om i ledermøte 19. april.  
Personal- og org.dir. Maiken H. Jonassen innkaller til drøftingsmøte 
vedr. godtgjøring.  
Vedtak: FAMU tar saken til orientering. 
 
Karin Sollid orienterte også om at det planlegges en brannøvelse i 
somatikken over 3 dager, etter sommerferiens slutt. Brann og politi 
deltar den siste dagen. Brannøvelsen kan bli utfordrende for enkelte 
ansatte.  

 

   
43/16 Organisasjonsutvikling, trinn 2, status, samt informasjon om 

nyansettelser. Personal- og org.direktør Maiken H. Jonassen 
redegjorde for saken.  
Prosjektet innebefatter Medisinsk divisjon, Divisjon for medisinsk 
service etter opprettelsen av Mottakssenter, samt de 3 kirurgiske 
klinikkene – Kirurgisk klinikk, Hode-Hals klinikken og ortopedi, 
Plastikk-kirurgi og hudklinikken.  
Mandatet for prosjektet er å utarbeide beslutningsgrunnlag og 
fremme forslag til organisasjonsstruktur.  
 
Det legges opp til bred involvering bl.a. av tillitsvalgte og 
vernetjenesten, i prosjekt- og styringsgruppen.  
Kartleggingssamtaler er gjennomført. 
Det vil også bli invitert til involveringsworkshop – hvor 
representanter fra de ulike involverte avdelingene deltar. Deltagerne 
kan deretter gi sine innspill til forslagene.   
 
Forslag til ny organisasjonsstruktur drøftes med hovedtillitsvalgte 
13. juni 2016. Deretter behandles saken i FAMU 14.06.2016.  
Det anbefales ekstraordinære møter i DAMU-ene i forkant av 
behandling i FAMU. 
Vedtak: FAMU tar saken til diskusjon.  

 

   
44/16 Åpenhetskultur – muntlig diskusjon ved. Adm. direktør Inger 

Cathrine Bryne. Saken ble også diskutert i HTV og HVO-møtet i mars.  
Både Delta og NSF har meldt at de har medlemmer som har opplevd 
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frykt og manglende åpenhetskultur.  
 
Tillitsvalgte og vernetjenesten bes melde fra dersom de har 
kjennskap til enheter/avd., hvor det er mistanke om fryktkultur 
og/eller mangel på åpenhet. Sakene meldes personal- og org.dir. 
Maiken H. Jonassen.  
 
HMS- og pasientkulturmålingen vil bli gjentatt.  
Retningslinjer for uttalelser til media vil bli presisert.  
 
Adm. direktør oppfordrer FAMU’s medlemer til å motivere til 
åpenhet.  
Vedtak: FAMU tar saken til orientering.  
Det presiseres at både verneombud, tillitsvalgte og ledere har et 
ansvar for å si fra om arbeidsmiljøutfordringer.   

   
45/16 Rusforebyggende arbeid – nye styrende dokumenter ved HTV 

Aud H. Riise. Ref. saksfremlegg og vedlegg.  
Ressursgruppen for Rusforebyggende arbeid har gjennomgått og 
redigert dokumenter som omhandler rusforebyggende arbeid.  
Dokumentene legges frem i FAMU for godkjenning.  
Vedtak: Medlemmene i FAMU godkjenner nye styrende dokumenter.  

 

   
46/16 
 

Miljørapport 2015 – presentasjon ved miljø- og sikkerhetsrådgiver 
Birte Helland. Ref. saksfremlegg og miljørapport 2015.  
Miljørapporten legges frem for FAMU til diskusjon før den 
presenteres for ledergruppen.  
Nytt av året er at rapport fra de interne revisjonene også er med i 
miljørapporten.  
Status for målene ble gjennomgått. Adm. direktør viste til at det er 
mye som går rett vei. Oppfølgingsplan for internrevisjoner savnes.  
Flere av punktene i rapporten omhandles også i andre 
handlingsplaner, bl.a. i HMS-handlingsplan for foretaket.  
Vedtak:  
FAMU forventer oppfølging av Miljørapporten i de enkelte DAMU-
ene. FAMU ønsker en samordning av handlingsplaner – HMS og Miljø.  

 

   
 Eventuelt  

Ingen meldte saker.  
 

 


