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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  
BHT/HMS ved Aslaug Porten, stedf. for Kjersti Heie 
 
Adm. Direktør  Inger Cathrine Bryne  
Klinikksjef         Henning Garsjø 
PO-direktør      Maiken H. Jonassen 
Klinikksjef         Lars C. Moe  
Div.direktør      Ketil Helgevold 
Klinikksjef         Hans Tore Frydnes, vara for Ketil Helgevold 
Klinikksjef         Erna Harboe  
Referent             Mette Orstad Hansen 
 
Forfall: Kjersti Heie, Ketil Helgevold 
 

Møteleder:    Inger Cathrine Bryne 

Møtedato:     24.04.2017 
Klokkeslett:    0830 - 1000 
Møtenr:     03/17 
Møtested:    Direktørens møterom 
Arkivref:    2017/3 – 37743/2017 
 

Møtereferat - FAMU – 24.04.2017 
 

Saksnr Emne  Ansvarlig 
28/17 Godkjenning av innkalling og saksliste. 

Godkjent.  
 

   
29/17 Godkjenning av referat fra møtet i FAMU 21.03.2017. 

Godkjent.  
 

   
30/17 Årsplan FAMU 2017. 

Godkjent. 
 

   
31/17 Orientering av saker til styremøtet 26.04.2017 

Adm. direktør Inger Cathrine Bryne redegjorde for 
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hovedpunktene i styresakene. 
Status 2023 – forslag til 
gjennomføringsstrategi/entreprisemodell behandles i styret.  
 
Rapportering fra virksomheten:   
Alle resultater er som tidligere eller bedre unntatt økonomi.  
Avviket ligger hovedsakelig på lønnskostnader.  
Tiltak er iverksatt: For en periode fremover flyttes 
fullmaktene midlertidig til klinikksjef, når det gjelder innleie, 
ekstravakter og planlagt overtidsbruk.  
Alle reiser på kurs og møter utenfor Sør-Rogaland skal 
godkjennes av klinikksjef. Unntaket er obligatoriske kurs.  
Vedtak: 
FAMU tar saken til orientering.  

   
32/17 LTB – Langtidsbudsjett 2018 – 2027 ved økonomi- og 

finansdirektør Bjørn Munthe og økonomisjef Gunhild 
Haslerud. Ref. styresak.  
Økonomiske forutsetninger,  resultatkrav,  
investeringsbehov og finansiering ble bl.a. presentert.  
Foretaket klarer ikke å vise tilstrekkelig finansiering i 
perioden. Resultatkravet må dermed økes i årene fremover.  
Omstillingskrav er også lagt inn i budsjettet.  
 
Dette er et svært krevende langtidsbudsjett. Rapportert 
prognose for 2017 på kr 80 mill. må oppnås. 
Vedtak: 
FAMU tar saken til orientering.  

 

   
33/17 Investeringer og lovpålagt HMS for 2017 ved rådgiver 

Nina Nysted. Prosjektbeskrivelsene ble gjennomgått.  
Hjertelaget 2017, kr 200 000, dreier seg om 
forskningsposten.  
Ambulansestasjon Sandnes innredning, kr 800 000, er i 
hovedsak møbler.  
Driftsservice, Eiendomsavdelingen, har ansvar for drift og 
vedlikehold av utstyr som spesielt belysningsutstyr. Da 
utstyret er spesielt, og er beheftet med fare ved bruk, må 
avdelingene som har dette utstyret selv være ansvarlig for 
opplæring og bruk. 
Vedtak: 
FAMU tar saken til orientering.  

 

   
34/17 Nytt fra HMS-avd. og Bedriftshelsetjenesten/BHT ved 

Astrid Porten. Ref. saksfremlegg.  
Månedlig rapportering av HMS-tall.  

- Ansattskader – fraværsskader og medisinsk 
behandlingsskader – H1 og H2 verdier 

- Ansattskader og HMS saker per hendelsestype 
- Samtidighetskonflikter antall per klinikk 
- Sykefravær  

Ansattskader ble redegjort for.  
Det har ikke vært fraværsskader i psykiatrien i denne 
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perioden.  
 
Det er meldt 104 saker i Synergi relatert til hendelsestype 
samtidighetskonflikt/samtidighetssituasjon. 
Mottaksklinikken og Klinikk for medisinsk service ligger 
høyest på denne hendelsestypen siste 3 måneder, i tillegg til 
Klinikk psykisk helsevern for barn, unge og TSB. Tiltak følges 
opp.  
 
Helse Stavanger HF hadde et samlet sykefravær på 7,6 % i 
februar 2017, som er høyere enn samme periode i fjor.  
Vedtak: 
FAMU tar saken til orientering.  

   
35/17 Status på rusforebyggende arbeid – muntlig orientering 

ved HTV Aud H. Riise. 
Det er tre nye medlemmer i Ressursgruppen for 
rusforebyggende arbeid. Det Elisabeth Farbu, Vibeke Hop og 
Tina Johanna Sandvik. 
Det legges opp til 2 møter i året. Vi etablerer arbeidsgrupper 
ved behov når vi skal jobbe med et større arrangement. 
Fortsatt fokuseres det på at linjen har ansvar for å ta opp 
tema jevnlig og i henhold til rutiner. 
 
Handlingsplan er laget og vil bli lagt ut på Intranett.  
Fokus dette året vil være medikamentforbruk.  
Vedtak:  
FAMU tar saken til orientering. 

 

   
36/17 Prosjekt smitte, biologiske faktorer ved HVO Vigdis Holst-

Jæger og fagsjef Marit Mathisen. Ref. saksfremlegg.  
Det kan se ut for det er ulike rutiner for håndtering av 
smittepasienter og praksis for merking i foretaket.  
Arbeidsgruppens forslag til løsning/konklusjon ble redegjort 
for. Smittevern har avdekket at smitteplakater ikke henges 
opp. Det er dårlig forståelse for nytten av disse. Nye plakater 
som prøves ut på noen poster. 
 
Planen er et prosjekt til høsten for fokus på isolering.  
 
Hvordan kommunisere dette ut: Det planlegges å lage en 
intranettsak og at manglende merking av rekvisisjoner blir 
tema på fredagsmøtene med legene.  
   
Vedtak: 
FAMU tar saken til orientering.  

 

   
37/17 
 

Forslag til sommerstengte senger ved fagsjef Karin Sollid.  
Ref. saksfremlegg. Planen for stenging er fremkommet etter 
forslag fra nivå 2 lederne og gjennomgått av de respektive 
representantene i Feriegruppen. Den har også vært 
behandlet i foretakets ledergruppe.  
Psykiatrien er med i felles rekruttering for første gang.  
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Opplæring av sommervikarer: Etter spørsmål fra FTV Gunn-
Elin Rossland, vil det bli gitt en oppdatering i neste FAMU.  
 
Evt. kompensasjon er ikke avklart enda.  
Vedtak 
FAMU tar saken til orientering.  

   
38/17 
 

Endring i retningslinjer for attføringsarbeid ved 
personal- og orgdir. Maiken H. Jonassen. Ref. saksfremlegg.   
Bakgrunnen for endring i retningslinjene for attføringsarbeid 
var et innspill fra tillitsvalgt vedr. rutine knyttet til 
oppsigelse på bakgrunn av sykefravær. En så behovet for en 
helhetlig gjennomgang og etter flere runder har en nå gjort 
endringer i dokumentet. 
 
Saken som er behandlet i ledermøte og drøftet med 
tillitsvalgte og vernetjenesten blir positivt mottatt.  
 
FTV Alexander Seldal stilte spørsmål ved formuleringen:  
7.3 Sykepenger/arbeidsavklaringspenger 
Dersom arbeidstaker innvilges 
sykepenger/arbeidsavklaringspenger av NAV utover 2 år, 
skal arbeidsforholdet som hovedregel formelt avsluttes.  
NAV har 4 år som hovedregel. (Overlegeforeningen var ikke 
representert da saken ble drøftet med tillitsvalgte og 
vernetjenesten).  
Saken er ferdigbehandlet i tråd med gjeldende regler og 
behandling. Saken kan tas opp igjen, dersom det viser seg at 
denne beslutningen likevel får uheldige utslag.  
Vedtak 
FAMU tar saken til orientering.  

 

   
39/17 
 

Miljørapport 2016 ved Arne Ragård. Ref. saksfremlegg inkl. 
Miljørapport.  
Helse Stavanger HF ble miljøsertifisert etter 14001 
standarden høsten 2014, og ny hovedrevisjon planlegges 
etter den nye standarden høsten 2017.  
Miljørapport 2016 med vedlegg er behandlet i foretakets 
Miljøutvalg.  
Saken ble kommentert, bl.a. energiforbruk og økning i 
innenlandsreiser. Engangsutstyr er i fokus i forbindelse med 
nytt sykehus har fokus.  
Alle skal alltid etterspørre videomøter i stedet for å reise.  
Miljørapport 2016 inkl. tiltak legges frem for behandling i 
Ledelsens gjennomgang.  
Vedtak: 
Medlemmene i FAMU tar Miljørapport 2016 med vedlegg til 
orientering.  

 

   
 Eventuelt 

Personal- og org.direktør Maiken H. Jonassen:  
For noe over ett år siden etablerte Helse Vest en såkalt 
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varslingsknapp – anonyme varslinger kan sendes. Disse går til 
et advokatfirma. Denne muligheten for anonym varsling er nå 
brukt for første gang – en medarbeider følte seg forbigått i 
forbindelse med en tilsettingssak. Det er konkludert med at 
det ikke var uregelmessigheter i denne saken. 
Tilbakemeldingen er gått via Helse Vest. Saken er lukket.   


