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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, Inger Cathrine Bryne, Henning Garsjø, Rolf Haaland, 
Aud H. Riise, Egil Olsen, Kjersti Heie, Maiken H. Jonassen, Ketil Helgevold, Gunn Elin 
Rossland, Alexander Seldal deltok under sak 89/16  
 

 

Møteleder:    Linda M. Schouw Knudsen  

Møtedato:     01.11.2016 
Klokkeslett:    0830 - 0945 
Møtenr:     08/16 
Møtested:    Direktørens møterom 
Arkivref:    2016/3 – 93244/2016 
 

Møtereferat ekstraordinært møte i FAMU – 01.11.2016 
 

Saksnr Emne  Ansvar- 
lig 

88/16 Godkjenning av innkalling og saksliste. 
Godkjent.  

 

   
89/16 OU- endring av organisasjonsstruktur – 6 delprosjekter. 

Ref. prosjektrapport og utkast til to modeller for organisering. 
 
Inger Cathrine Bryne innledet. Hun utdypet det som er presisert i 
referatet fra styringsgruppen som var sendt FAMU’s medlemmer i 
forkant av møtet.  
 
Utkast til fremtidig organisasjonskart per 27.10.2016, alternativ 1 
og 2 ble diskutert.  
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Følgende ble kommentert:  
 
Legeforeningen 
Premissene som er lagt for prosessen virker fornuftige.  
Modell/alternativ 2:  
Klinikk C – røntgen er ok, men inkl. ABK vil dette bli en krevende 
klinikk å lede. ABK har vært en klinikk tidligere. 
 
Prehospital klinikk oppfyller ikke føringene for organiseringen - at 
ingen avdelinger skal være alene i klinikk. 
Det kan bli stilt spørsmål ved hvorfor det gjøres unntak for disse.  
Legeforeningen mener der ikke foreligger overbevisende 
argumenter for denne organiseringen.   
 
Fagforbundet 
Prehospital klinikk skal være et satsningsområde – jfr. føringer i 
NOU. Det er et potensiale her som en ikke har tatt ut.  
 
Det foreliggende forslag gir to alternativer når det gjelder 
plassering av ABK, radiologi og endokrinkirurgi, klinikk B. Her 
støtter Fagforbundet alternativ 2, der endokrinkirurgi er en del av 
Kirurgisk klinikk.  
 
NSF 
Vi har fått tilbakemelding fra noen medlemmer om at 
kommunikasjon og informasjon i linjen ikke alltid har foregått som 
forventet i denne prosessen. Kommunikasjonen videre er viktig, og 
en plan for informasjon ønskes.  
 
NSF presiserer at gode pasientforløp og god driftsnær ledelse er 
avhengig av at kompetansen hos sykepleiergruppen er riktig 
sammensatt, og at det holdes et stort fokus på behovet for formelle 
utdanningsløp for master/spesialsykepleiere.  
 
Klinikk A: Det er en del uro og mange spørsmål, når det gjelder 
plasseringen av intensiv og intermediær i samme klinikk som 
anestesi. NSF mener at det er intensivsykepleiere som primært 
skal ta hånd om de postoperative pasientene. Dette inngår i 
utdanningen av intensivsykepleiere.  
 
NSF er enig i at det å hjelpe hverandre på tvers er et absolutt mål, 
men signalene til NSF er at anestesisykepleierne har i dag ikke 
kapasitet til å ta på seg flere oppgaver.  
 
Maiken H. Jonassen viste til klinikk A og presiserte at  
det er lagt opp til en planleggingshorisont på inntil 2 år, jfr 
referatet fra styringsgruppen. De ansatte vil bli involvert i 
prosessen videre de neste to årene.  
 
NSF mener at ADs forslag til nåværende ny struktur bærer preg av 
en grundig gjennomgang av de seks prosjektgruppenes arbeid. 
NSF ser alternativ 2 som den beste løsningen.  
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Tekna, NITO og Norsk Radiografforbund 
For noen av våre medlemmer vil begge alternativene gi en bedre 
løsning enn dagens organisering, med tanke på naturlige 
samarbeidspartnere, samtidig som alternativ 2 best ivaretar dette 
samarbeidet innen samme klinikk. For andre av våre medlemmer 
gir alternativ 1 og alternativ 2 likeverdige løsninger og til dels lite 
endring i forhold til dagens organisering. 
 
Tekna, NITO og NRF vil akseptere den løsningen/modellen som 
velges. 
 
Vernetjenesten/HVO 
Arbeidet med de 6 delprosjektene har ivaretatt retningslinjene for 
endringer om omstillinger i Helse Stavanger HF mtp. medvirkning 
og utarbeidelse av risikovurderinger.  
 
Omstillingsprosesser er generelt belastende for ansatte, og det er 
viktig at beslutningene som blir tatt, sikrer i størst mulig grad at 
endringene reelt fører til forbedringer i de ansattes 
arbeidsforhold.  
 
Det er viktig i det videre arbeidet med endring av 
organisasjonsstruktur å opprette lokale klinikk-AMU og valg av 
klinikkverneombud. 
 
Alternativ 2 virker å være alternativet som best ivaretar 
tilbakemeldingene fra ansatte i de ulike prosjektgruppene. 
 
Adm. Direktør/AD 
Tilpasninger vil bli gjort inn mot 2023. Det overordnede målet er å 
etablere en organisasjonsstruktur som understøtter pasientens 
helsetjeneste, der forløp og pasientens behov står i sentrum.  
 
AD har en forventning om flere ledere for klinisk virksomhet i 
foretakets ledergruppe, for å ivareta helhetsperspektivet til Helse 
Stavanger HF. 
 
Kardiologisk avdeling vil ved organisering i Mottaksklinikken, 
fortsatt være en egen avdeling med avdelingssjef på lik linje som 
MOBA og medisinsk avdeling.  
 
Veien videre 
Beslutning gjøres i neste uke. Informasjon kommer i utvidet 
ledermøte 21. november. Det planlegges skriftlig informasjon 
rettet mot de enkelte områdene. Klinikksjef kan legge til rette for 
egne informasjonsmøter. 
 
Vedtak 
FAMUs medlemmer mener arbeidet i de 6 delprosjektene har 
ivaretatt retningslinjene for omstilling og endring.  
 
FAMU minner hverandre om at alle må være med og dekke 
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informasjonsbehovet.   
  
Det kan se ut som drøftingsuttalelsene peker i retning av alternativ 
2. Adm. direktør beslutter i neste uke.  
Det presiseres at det er viktig at det lages planer for informasjon 
videre.    

   
90/16 
 

OU-prosessen i Psykiatrisk divisjon, administrasjon og stab 
ved personal- og org.avd. Maiken H. Jonassen.  
Ref. prosjektrapport og forslag til skisse samt ros-analyse.   
Personalsjef Gunn Hilde Naaden Hirsch har vært prosjektleder. 
Det presiseres at Omstillingsprogrammet må følges. Saken 
behandles i DAMU 2.11. 
Vedtak 
FAMU tar saken til orientering.  

 

   
91/16 
 

Opprettelse av Undervisningsavdeling ved seniorrådgiver Stein 
Tore Nilsen. Ref. saksfremlegg og ros-analyse. 
Prosjektrapport; Utredning av avdeling med overordnet ansvar for 
utdanning, opplæring og undervisning i SUS.  
Ole Christian Langlo har vært prosjektleder. 
 
Overordnet målsetting med prosjektet er å sikre at SUS oppfyller 
krav til opplæring og utdanning beskrevet i lov, og Styrings-
dokumentet. Videre at de prosesser som ivaretar dette er 
strukturert og organisert på en måte som sikrer oppfyllelse av 
krav, kvalitet og effektivitet. 
 
Oppgaver for ny avdeling:  

- Overordnet strategisk arbeid 
Saksutredning/Rådgivning/Avtaler/Rapportering 

- Utdanning av helsepersonell 
Studenter/Spesialisering/Lærlinger/Hospitanter 

- Undervisning og opplæring av egne ansatte 
Nyansatte/Obligatorisk opplæring/Fagstiger/ 
Ferdighetstrening/Simulering/Trainee 

- System støtte og administrative tjenester 
Kompetanse- og læringsportal/E-læring/Student- og 
hospitant prosess/Turnuslegeprosess/Stipender 

 
Ledergruppens/LG vedtak: 

1. LG slutter seg foreløpig til opprettelse av en 
utdanningsavdeling og legger til grunn at prosessen 
videreføres med ROS-analyser, drøftelser og behandling i 
FAMU før endelig vedtak fattes.  

2. Til den nye avdelingen overføres 2 stillinger fra Personal- 
og organisasjon, 1 stilling fra FFU og 3 stillinger som i dag 
arbeider med lærlinger i helsefag og til sammen en stilling 
som har oppgaver i forhold til simulering ved SAFER. I 
tillegg til dette finnes dekning for kr 600 000,- fra de fem 
divisjoner som har undervisningsressurser (Medisin, 
Kirurgi, Kvinne-barn, Medisinsk servise og Psykiatri), med 
reduksjon av deres budsjetter. 
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Ny undervisningsavdeling ble drøftet med tillitsvalgte og 
vernetjenesten 31.10.2016.  
Det ble konkludert med at HTV/HVO-gruppen støtter den 
foreliggende rapport om opprettelse av ny undervisningsavdeling i 
Helse Stavanger HF.  
 
Intern Service som også har lærlinger, bør inkluderes i det videre 
arbeidet med ny undervisningsavdeling. 
 
Ny leder inviteres inn i FAMU, når denne er på plass.  
Vedtak 
FAMU støtter forslaget om opprettelse av en 
undervisningsavdeling, og at avdelingen organiseres i 
Forskningsavdelingen.  
Det presiseres at det er viktig med en god dialog med de kliniske 
avdelingene.  

   
 Eventuelt 

HMS-sjef Kjersti Heie:  
Arbeidsmiljøkartleggingen, helseforetakene har blitt bedt om å 
komme med innspill til ny samordnet nasjonal undersøkelse av 
arbeidsmiljø og pasientsikkerhetskultur. Frist for innspill er 1. nov. 
2016. HMS sjef har samlet innspill fra relevante personer med 
stillinger innen HMS, personal, pasientsikkerhet, samt 
vernetjeneste og tillitsvalgte. 
 
HMS sjef Kjersti Heie orienterer om hovedpunktene i en samlet 
tilbakemelding som vil bli sendt fra Helse Stavanger til 
prosjektleder for samordning av medarbeiderundersøkelsen, HMS 
grovkartlegging og pasientsikkerhetskulturundersøkelsen, samt til 
Helse Vest ved Direktør medarbeider, organisasjon og teknologi 
Hilde Christiansen. 
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