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Møtereferat 
 
Til:       

 FAMUs medlemmer 2017:    
FHVO                 Wenche Undheim  
HTV NSF           Gunn-Elin Rossland   
FTV NSF            Aud H. Riise 
FTV Fagf.           Egil Olsen  
FTV Dnlf-OF     Alexander Seldal 
BHT/HMS ved Kjersti Heie  
HTV YLF            Kristin M.F. Mota                   
 
Adm. Direktør  Inger Cathrine Bryne  
Klinikksjef         Henning Garsjø 
PO-direktør      Maiken H. Jonassen 
Klinikksjef         Lars C. Moe  
Div.direktør      Ketil Helgevold 
Klinikksjef         Erna Harboe  
Referent             Mette Orstad Hansen 
 
Forfall: FTV Egil Olsen, FTV Alexander Seldal  
 
 

 

Møteleder:    Inger Cathrine Bryne 

Møtedato:     18.09.2017 
Klokkeslett:    1315 - 1515 
Møtenr:     06/17 
Møtested:    Direktørens møterom 
Arkivref:    2017/3 – 89543/2017 
 

Møtereferat - FAMU – 18.09.2017 
 

Saks-nr Emne  Ansvar- 
lig 

52/17 Godkjenning av innkalling og saksliste. 
Godkjent.   

 

   
53/17 Godkjenning av referat fra møtet i FAMU .20.06.2017 

Godkjent. 
 

   
54/17 Årsplan FAMU  

Godkjent.  
 

   
55/17 Orientering av saker til styremøtet 20.09.2017  
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Adm. direktør Inger Cathrine Bryne presenterte 
hovedpunktene i styresakene.  
Vedtak 
FAMU tar saken til orientering.  

   
56/17 
 

Orientering om budsjettprosess 2018, status ved økonomi 
og finansdirektør Bjørn Munthe. 
Ref. styresak. AMU-involvering ble tatt opp i dagens HTV og 
HVO-møte. Det er viktig at budsjettprosessen behandles i 
AMU-ene for involvering av tillitsvalgte og vernetjenesten.  
 
Budsjettkutt 2018  
HTV Kristin M.F. Mota viste til kuttet på kr. 24 mill, og stilte 
spørsmål ved at det brukes samme prosentsats for alle 
klinikkene.  
 
Gjestepasientkostnader øker pga. fritt behandlingstilbud – 
f.eks ruspasienter.  
 
Klinikksjef Henning Garsjø presiserte at det er viktig at  
tillitsvalgte og vernetjenesten deltar på møtene de inviteres 
til.  
Vedtak 
FAMU tar saken til orientering.  

 

   
57/17 Nytt fra HMS-avd./Bedrifts-helsetjenesten ved HMS-sjef 

Kjersti Heie. Ref. saksfremlegg.  
Det pågår planlagte kartlegginger på Røntgenavdelingen og 
AMK samt måling av narkosegasser på 
Oppvåkingsavdelingen.  
 
Det arrangeres nå HMS-kurs for AMU-medlemmer og 
verneombud.  
 

• Ansattskader – fraværsskader og medisinsk 
behandlingsskader – H1 og H2 verdier ligger lavere hittil i år. 
Det har vært noen alvorlige saker i psykiatrien som går på 
vold mot ansatte. En sak er meldt Arbeidstilsynet.  
 

• Ansattskader og HMS saker per hendelsestype viser samme 
trend som tidligere. 
 

• Samtidighetskonflikter antall per klinikk: 
Mottaksklinikken har flest meldte samtidighetskonflikter.  
AMU i Mottak følger disse opp.  
 

• Sykefravær: 
Det vurderes om Bedriftshelsetjenesten/HMS skal gå tyngre 
inn i oppfølgingen av ansatte med sykmeldinger.  
Personal- og organisasjonsavdelingen ønsker å bli mer aktive 
ut mot ledere for oppfølging av sykmeldte.  
 
 

Erfaringene tilsier at sykefravær reduseres ved god 
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oppfølging av ansatte og ledere.  
 
Personal- og org.dir. Maiken H. Jonassen viste til Synergi-
meldinger som omhandler trusler i forbindelse med Åpen 
journal. Ref. sak i dagens HTV og HVO-møte, hvor tillitsvalgte 
var bekymret for om det som nå skrives i journal tas hensyn 
til etter Åpen journal.   
 
Kartlegging/oversikt over disse meldingene ønskes.  
Vedtak  
FAMU ber HMS/BHT komme opp med tre konkrete forslag 
til hvordan sykmeldte kan følges bedre opp. Frist sak til LG 
10.10.2017.   

   
58/17 Ny global prosedyre – oppfølging av medarbeidere etter 

vold og trusler ved HMS-sjef Kjersti Heie. 
Ref. saksfremlegg. Det er utarbeidet en ny global prosedyre 
for oppfølging av medarbeidere etter alvorlige trusler og 
vold, EQS 35957.  
Vedtak 
FAMU støtter prosedyren og tar saken til orientering. 

 

   
59/17 Overordnet møteplan for 2018 – styret, FAMU og 

HTV/HVO. Ref. utsendt forslag til overordnet møteplan for 
2018. 
Vedtak  
FAMU tar møteplanen til orientering  

 

   
60/17 
 

Sommerferien 2017 – evaluering ved Ref. saksfremlegg.  
Kvinne- og barn: Det har vært en rimelig grei sommer. Tiltak 
er gjennomført ved behov.  
Tillitsvalgte ber om at sommerferien også evalueres i det 
enkelte AMU. 
 
HTV Gunn Elin Rossland: Enkelte opplevde tøffe vakter i 
sommerferien med ufaglærte vikarer. Retningslinjer ønskes 
for medisinerstudenter pga. ulik praksis.  
Vedtak  
FAMU tar saken til orientering.  
Utfordringene med ufaglærte og medisinerstudenter tas med  
i evalueringen av ferien, inkl.  konkrete forslag til 
forbedring/tiltak.  

 

   
 Eventuelt 

FHVO Wenche Undheim: IA-prisen deles ut 1 x årlig på IA-
konferansen. Helse Stavanger HF ønsker å melde inn en 
kandidat fra Divisjon for driftsservice ved 
divisjonsverneombud Arnfinn Arnesen. De har bl.a. gjennom 
NAV tatt inn flere personer som har fått arbeidspraksis i 
avdelingen.  
Vedtak 
FAMU støtter dette initiativet. Divisjon Driftsservice er 
ansvarlig for søknad.  
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FHTV Aud H. Riise: Retningslinjer for bruk av fastvakt 
etterlyses, ref. sak i dagens HTV og HVO-møte, pga. variabel 
kompetanse.  
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