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Møtereferat 
 
Til:       

 FAMUs medlemmer 2017:    
FHVO                 Wenche Undheim  
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  
Klinikksjef         Henning Garsjø 
PO-direktør      Maiken H. Jonassen 
Klinikksjef         Lars C. Moe  
Div.direktør      Ketil Helgevold 
Referent             Mette Orstad Hansen 
Prosjektleder    Hege Fjell Urdahl 
 

 

Møteleder:    Inger Cathrine Bryne 

Møtedato:     20.06.2017 
Klokkeslett:    1315 - 1515 
Møtenr:     05/17 
Møtested:    Direktørens møterom 
Arkivref:    2017/3 – 66298/2017 
 

Møtereferat fra møtet i FAMU – 20.06.2017 
 

Saks-
nr 

Emne  Ansvar- 
lig 

40/17 Godkjenning av innkalling og saksliste. 
Godkjent.  

 

   
41/17 Godkjenning av referat fra møtet i FAMU 24.04.2017 og 

ekstraordinært møte i FAMU 07.06.2017. 
Godkjent.  

 

   
42/17 Årsplan FAMU. 

Godkjent.  
 

   
43/17 Orientering av saker til styremøtet 21.06.2017 ved adm. 

direktør Inger Cathrine Bryne. 
Adm. Direktør Inger Cathrine Bryne redegjorde for 
hovedpunktene i styresakene i HTV og HVO-møtet i går/19. 
juni.  
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Vernetjenesten og tillitsvalgte kommenterte følgende: 
- Ansatte er bekymret i forhold til økonomien og nytt 

sykehus  
- Tillitsvalgte får informasjon om at det brukes mer 

fastvakt (dyre timer) 
- Det å beholde ansatte over tid er viktig.  

Vedtak 
FAMU tar saken til orientering.  

   
44/17 Nytt fra HMS-avd./Bedrifts-helsetjenesten ved HMS-sjef 

Kjersti Heie (vedlegg) 
Ansattskader og HMS-avvik pr. mai 2017: 
Det er registrert 2 ansattskader/HMS-saker. Den ene var fall 
i en hage og den andre alvorlige drapstrusler.  
  
Personskadefrekvens i forhold til andre i Helse Vest. De 
nasjonale indikatorene for H1 og H2 vil få mer fokus 
fremover, da vil det være enklere å sammenligne oss med 
andre foretak.  
 
Sist uke ble en ansatt innlagt til observasjon på sykehuset 
etter slag fra pasient. Saken vil bli behandlet i Skadeutvalget.  
 
HTV Aud Mydland: Klinikk psykisk helse for voksne er i gang 
med å lage nye turnuser. De går ned på 
minimumsbemanning i helgene og på natt. Dette skaper uro 
blant personalet.  
Adm. direktør: Det er viktig at saken/denne bekymringen 
først behandles i AMU.  
  
Det er planlagt opplæring i somatikken i forhold til vold og 
trusler. MOBA får nå opplæring med simulering og bistand 
fra TMA-konsulent i psykiatrien.  
 
Forslag til endringer i arbeidsmiljøforskriftene ble sendt på 
høring 29.05.17.  Endringene er i hovedsak begrunnet i behov 
for:  

- tydeliggjøring og presisering av gjeldende krav 
- forslag om å endre forskriftsbestemmelser slik at et 

stoffkartotek kan foreligge elektronisk og/eller på papir 
- forskriftsfesting av begrepet «alvorlig skadet» i 

arbeidsmiljøloven § 5-2. 

Melderutinene til Arbeidstilsynet vil endres noe.  
Høringsfristen er 15. september.  
Vedtak 
FAMU tar saken til orientering.  

 

   
45/17 Risikovurdering av overordnede styringsmål pr. 1. 

tertial 2017. Ref. styresak. 
Saken ble orientert om i HTV og HVO-møtet i går.  
Vedtak 
FAMU tar saken til orientering. 
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46/17 Halvårlig rapportering på utvalgte mål i 
styringsdokumentet 2017, 
Ref. styresak.  
Saken ble orientert om i HTV og HVO-møtet i går.  
Vedtak: 
FAMU tar saken til orientering. 

 

   
47/17 Status sommerferien 2017 ved fagsjef Karin Sollid inkl. 

opplæring av sommervikarer. Ref. saksfremlegg. 
Planlegging av sommerferien går nå inn i sluttfasen. Det 
virker som klinikkene har god kontroll, men det er fremdeles 
en god del vakter som ikke er dekket for sykepleiere på 
spesialavdelinger og sengeposter. Dette regner en med vil bli 
dekket i stor grad før ferien starter. Ny oversikt over 
bemanningssituasjonen vil bli oversendt 19. juni. 
 
Det bes om at ordningen med kompensasjon utvides til  

o Aftenvakter i uken på spesialavdelinger som 
kan bli nærmere definert 

o Ledere på sengeposter/spesialavdelinger der 
lederne tar vakter hele året. 

Vedtak:  
FAMU tar status sommerferien til orientering og godkjenner 
årsplan 2018. Saken ble også behandlet i HTV og HVO-møtet 
i går og i dagens ledermøte, hvor pkt. 2 ble avslått - 
ordningen med kompensasjon utvides ikke.   

 

   
48/17 Forslag til felles rapportmal for alle AMU-ene ved HMS-

sjef Kjersti Heie – muntlig orientering.  
Saken er diskutert med HMS-koordinatorene som kom frem 
til at gjeldende prosedyre er dekkende.  
HMS-indikatorene jobbes med på nasjonalt nivå – nye krav 
kommer. Vi avventer ny felles rapportmal for AMU-ene til 
disse foreligger.  
Vedtak: 
FAMU tar saken til orientering. 

 

   
49/17 Organisering av HMS, Kvalitet og 

pasientsikkerhetsressurser i Helse Stavanger ved HMS-
sjef Kjersti Heie og konst. fagsjef Liss Søreide.  
Ref. saksfremlegg.  
Saken ble behandlet i HTV og HVO-møte i går.  
Forslaget går på at det er en HMS- og en kvalitetskoordinator  
i hver klinikk samt felles fagmøter.  
Det vises til rutine og forslag til stillingsbeskrivelse.  
Strålevern er en aktuell sak fremover.  
Saken skal opp igjen i LG til høsten for endelig beslutning.  
Vedtak: 
FAMU tar saken til orientering.   

 

   
50/17 Oppnevne gjennomføringsansvarlig og 

gjennomføringsgruppe for ny nasjonal 
medarbeiderundersøkelse ved HMS-sjef Kjersti Heie. 

 



Side 4 av 2 
 

Ref. saksfremlegg.  
Vedtak: 
FAMU slutter seg til ledergruppens beslutning:  
Gjennomføringsansvarlig er HMS-sjef Kjersti Heie.  
Deltakere i gjennomføringsgruppen: 
Kjersti Heie HMS 
Liss Søreide/Kristin Skårdal – kvalitet, pasientsikkerhet 
Gunn Hilde Naaden Hirsch – Personal 
Gunhild Horvli – seksjon ressursstyring, GAT analyse.  
I tillegg ble Inger Karin Skjæveland, avd.sjef, foreslått som 
ledergruppens representant.  
Representant tillitsvalgte 
Representant vernetjenesten 

   
51/17 Åpenhetskultur – muntlig orientering ved Adm. Direktør 

Inger Cathrine Bryne.  
Åpenhetskultur ble diskutert.  
Vedtak: 
FAMU tar saken til orientering. 

 

52/17 Regulering av parkeringsområdene rundt Hjertelaget 
ved adm. Direktør Inger Cathrine Bryne.  
Revidert saksfremlegg ble gjennomgått i gårsdagens HTV og 
HVO-møte.  
Vedtak: 
FAMU gir sin tilslutning til vedtaket og til forslaget fra  
tillitsvalgte og vernetjenesten som vil at det skal vurderes 
tilskudd til el-sykler.  

 

   
 Eventuelt 

Ingen meldte saker.  
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