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Møtereferat 
 
Til:       

 FAMUs medlemmer 2017:    
FHVO                 Wenche Undheim  
HTV NSF           Gunn-Elin Rossland 
Mette Øftegaard, stedf. For Gunn Elin Rossland   
FTV NSF            Aud H. Riise 
FTV Fagf.           Egil Olsen  
FTV Dnlf-OF     Alexander Seldal 
BHT/HMS ved Kjersti Heie  
            
 
Adm. Direktør  Inger Cathrine Bryne  
Fagdirektør Eldar Søreide stedfortreder for AD 
Klinikksjef         Henning Garsjø 
PO-direktør      Maiken H. Jonassen 
Klinikksjef         Lars C. Moe  
Div.direktør      Ketil Helgevold 
 
Referent             Mette Orstad Hansen 
 
Forfall: Inger Cathrine Bryne, Alexander Seldal, Gunn Elin Rossland,  
 
 

 

Møteleder:    Maiken H. Jonassen 

Møtedato:     21.11.2017 
Klokkeslett:    1315 - 1515 
Møtenr:     08/17 
Møtested:    Direktørens møterom 
Arkivref:    2017/3 – 110376/2017 

 

Møtereferat - FAMU – 21.11.2017 
 

Saks-nr Emne  Ansvar- 
lig 

69/17 Godkjenning av innkalling og saksliste 
Godkjent uten merknader.  

 

   
70/17 Godkjenning av referat fra møtet i FAMU 13.10.2017 

Godkjent uten merknader. 
 

   
71/17 Årsplan FAMU 

Godkjent med en kommentar: Det skal utarbeides en 
 



Side 2 av 5 
 

utviklingsplan – sak i neste FAMU. Ansvarlig Ketil Helgevold.  
   
72/17 Orientering av saker til styremøtet 22.11.2017 

Adm. direktør redegjorde for hovedpunktene i styresakene.  
 
Økt sykefravær ble kommentert. Tiltak er iverksatt for 
tettere oppfølging og mer lederstøtte. Bedriftshelsetjenesten 
skal kontaktes ved langtidsfravær for råd og innspill. De kan 
bl.a. gi råd om tilretteleggingstilskudd. HMS-tjenesten 
styrkes med en ny medarbeider/Mette Oldervold fra nyttår. 
 
Omsorgssamtaler minnes om og gjennomføres ihht. plan.  
 
Eldar Søreide viser til Brukerutvalget og rapportering. 
Forbedringsundersøkelsen kan være en aktuell sak. 
 
HTV Mette Øfstegaard viser til virksomhetsrapporten side 
32, «Årsturnuser sies opp og replanlegges fra 1. april i 
medisinske sengeposter». Hun påpeker at NSF ikke har vært 
involvert i dette.  
Vedtak 
FAMU tar redegjørelsen til orientering.  

 

   
73/17 
 

Orientering om budsjettprosess 2018 Budsjettprosessen 
ble orientert om på gårsdagens HTV og HVO-møte.  
Kommunikasjon ut er vanskelig. Det er tidligere sagt at vi må 
klare et overskudd for å bygge nytt sykehus. Det er ikke hele 
bildet, medisinsk teknisk utstyr/MTU må fokuseres på nå.  
 
Solåsveien ble solgt denne uken,over prisantydning.  
Vedtak 
FAMU tar saken til orientering.  

 

   
74/17 Nytt fra HMS-avd./Bedrifts-helsetjenesten ved HMS-sjef 

Kjersti Heie. Ref. HMS-rapport.  
 Ansattskader – fraværsskader og medisinsk be- 

handlingsskader – H1 og H2 verdier: 
Det var en fraværsskade i oktober i Klinikk psykisk helsevern 
voksne i forbindelse med utagerende pasient. Det har vært 
flere episoder i samme klinikk som ikke har ført til fravær. De 
fleste hendelsestypene er vold og trusler.  
Ansattskader rapporteres på klinikknivå fra neste møte.  
 
Samtidighetskonflikter: Mottaksklinikken har flest. 
 
Det vil bli gjort endringer i Synergi for enklere å kunne ta ut 
bedre rapporter.  

 
Sak - Endring av retningslinjer for grunnkurs i HMS for 
verneombud og AMU-medlemmer og grunnkurs i HMS 
for ledere i Helse Stavanger HF fom. 2018 ved HMS-sjef 
Kjersti Heie. Ref. saksfremlegg.  
Den største endringen er hyppigere kurs samt at dag 1 og 2 
samsvares med lederne og AMU-medlemmene. 
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Vedtak 
FAMU støtter forslaget om nye retningslinjer for HMS-
opplæring.  
 
Sak – Ny nasjonal ForBedringsundersøkelse fra 2018 ved 
HMS-sjef Kjersti Heie. Ref. saksfremlegg.  
Nærmere informasjon sendes klinikksjefene når den er klar.  
Oppfølging  etterpå er viktig.  
Vedtak 
FAMU tar ForBedringsundersøkelsen fra 2018 til 
orientering. 

   
75/17 Status på rusforebyggende arbeid, muntlig orientering ved 

FHTV Aud H. Riise. 
Ressursgruppen ledes av bedriftssykepleier Inger Lise 
Dobbe. Arbeidet går i rett retning. De har arrangert ett 
AKAN-grunnkurs i høst og ett miniseminar i to økter.  
 
Vedtak 
FAMU tar saken til orientering.   

 

   
76/17 Skisse strategiplan for Helse Stavanger HF 2018 – 2023 

ved personal- og org.direktør Maiken H. Jonassen.  
Ref. saksfremlegg.  
Saken er behandlet i Ledergruppen og HTV/HVO. Videre 
saksgang er behandling i Brukerutvalget, 
Samhandlingsutvalget og førstegangsbehandling i Styret i 
Helse Stavanger HF 18.12.2017.  
PO-direktør beklaget at vernetjenesten ikke er blitt involvert. 
Innspill kan fortsatt sendes adm.sjef Helga Strand Vestbø, 
frist 4. des. 2017.  
Vedtak 
FAMU tar skisse til strategiplan til orientering.  

 

   
77/17 Konstituering av leder i FAMU og medlemmer i 2018 – 

2019 v/personal- og org.dir. Maiken H. Jonassen. 
Arbeidsgivers representanter fortsetter i 2018 og 2019.  
 
Lederfunksjonen for 2018 ivaretas av ansattes 
representanter. Arbeidstakerrepresentantene melder tilbake 
hvilke medlemmer de velger for FAMU i2018 og 2019 i neste 
møte.  
Vedtak 
Medlemmene i FAMU slutter seg til ovennevnte forslag til 
valg av arbeidsgivers representanter. Ansattes medlemmer 
informeres det om i neste møte.  

 

   
78/17 
 

Omorganisering psykiatrien – OU-prosjekt, nedlegging 
av sengepost – muntlig info. v/klinikksjef Helle Schøyen.  
Saken ble presentert i gårsdagens HTV og HVO-møte.  
Tilbakemeldingen fra tillitsvalgte og vernetjenesten er at 
prosessen er håndtert veldig bra. 
 

 



Side 4 av 5 
 

Prosessen fremover er større og mer uklar. Klinikkledelsen 
kan kontaktes for fortløpende informasjon. Det planlegges 
tette møter for oppfølging. Innspill ønskes.  
Vedtak 
FAMU tar prosessen så langt til orientering og viktig at det 
gode arbeidet/samarbeider med tillitsvalgte og 
vernetjensten fortsetter.  

   
79/17 Konsekvensutredning av endring i spesialisert 

rehabilitering i Helse Stavanger HF – avd. Egersund, 
status ved klinikksjef Elisabeth Farbu. 
Saken er behandlet i Ledermøte og HTV og HVO-møte.  
 
ROS-analyser anbefales.  
Mandatet godkjennes først i styringsgruppen som har det 
første møtet 11. des. 2017.  
Vedtak 
FAMU tar saken til orientering.  

 

   
80/17 
 

Ansatt-parkering, orientering ved rådgiver Jan Åge Moen. 
Ref. saksfremlegg.  
Transportutvalget som er et partsammensatt utvalg, har 
behandlet saken.  
 
Søknader om særskilt parkeringstillatelse øker.   
 
Det vises til Intranett for informasjon om parkering på SUS 
2018: 
http://pulsen.sus.no/enheter/internservice/Sider/Parkerin
g.aspx 
 
Søknader om dispensasjon f.eks. ved syksom, sendes 
Kundesenteret for behandling i Transportutvalget.  
Vedtak 
FAMU tar til orientering: 

1. Parkeringstillatelse for langtidspårørende får en 
prisregulering gjeldende fra 1.januar 2018 prisen 
økes da fra dagens pris på kr.300,- til kr.350,- for en 
uke parkering.  

2. Takstøkning for korttidsparkerende gjeldende fra og 
med 1.1.2018: 
Det foretas en takstøkning på kr. 2,- pr. time – og 
uendret døgntakst. 

3. Transportutvalgets utredning om parkering ved 
eksterne lokasjoner tas til orientering. 
Transportutvalget sammen med stedlig ledelse ved 
den enkelte lokasjon, tilstreber å sikre et best mulig 
parkeringstilbud for pasienter og ansatte.  

 

   
 Eventuelt 

FHVO Wenche Undheim: Verneombud etterlyser 
retningslinjer for behandling av bekymringsmeldinger som 
er registrert i Synergi. 10 alvorlige bekymringsmeldinger 

 

http://pulsen.sus.no/enheter/internservice/Sider/Parkering.aspx
http://pulsen.sus.no/enheter/internservice/Sider/Parkering.aspx


Side 5 av 5 
 

ligger ute nå. Tilbakemelding etterspørres av de som melder 
og av vernetjenesten.  
 
ROS-analyser anbefales for tiltak.  
 
Det er viktig å prøve og løse utfordringene på rett nivå.  
Ledelsen ønsker å få beskjed før saken evt. går videre til 
eksterne.  

 


