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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 forfall 
Bedriftssykepleier Inger Lise Dobbe, stedf. for Kjersti Heie 
 
Adm. Direktør  Inger Cathrine Bryne  
Div. direktør     Henning Garsjø 
PO-direktør      Maiken H. Jonassen 
Klinikksjef         Lars C. Moe  
Div.direktør      Ketil Helgevold 
Klinikksjef         Erna Harboe  
Referent             Mette Orstad Hansen 
 
Forfall: Kjersti Heie 
 

 

Møteleder:    Inger Cathrine Bryne 

Møtedato:     21.03.2017 
Klokkeslett:    1315 - 1515 
Møtenr:     02/17 
Møtested:    Direktørens møterom 
Arkivref:    2017/3 – 36178/2017 
 

Møtereferat - FAMU – 21.03.2017 
 

Saks-
nr 

Emne  Ansvar- 
lig 

14/17 Godkjenning av innkalling og saksliste. 
Godkjent uten merknader. 

 

   
15/17 Godkjenning av referat fra møtet i FAMU 20.02.2017. 

Godkjent uten merknader.  
 

   
16/17 Årsplan FAMU 2017. 

Godkjent med følgende merknader: LTB behandles på styremøte i april (flyttes 
fra juni).  

 

   
17/17 Orientering av saker til styremøtet 22.03.2017 ved adm. direktør Inger  
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Cathrine Bryne.  
Hovedpunktene i styresakene ble redegjort for i HTV og HVO-møtet 16.03.17.  
 
Helse 2035 - Strategiplan for helseforetaksgruppen er utarbeidet med bred 
deltakelse fra alle foretakene. Drøftingsmøte ble avviklet i dag - 
drøftingsprotokoll foreligger og kommentarene fra fagforeningene og 
vernetjenesten ble opplest.  
Vedtak:  
FAMU tar saken til orientering. 

   
18/17 Styringsdokument 2017 for Helse Stavanger HF ved adm. direktør Inger 

Cathrine Bryne. Ref. styresak.  
Styringsdokumentet ble gjennomgått i HTV og HVO-møtet 16.03.17.  
Vedtak: 
FAMU tar saken til orientering.  

       

   
19/17 Nytt fra HMS-avd./BHT – HMS-rapport per februar 2017 ved 

bedriftssykepleier Inger Lise Dobbe. 
Ref. saksfremlegg, inkl. månedlig rapportering av HMS-tall. 

• Ansattskader – fraværsskader og medisinske behandlingsskader – H1 og 
H2 verdier. 

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

Ansattskader ble informert om. Vold og trusler og stikkskader går igjen.  
7 samtidighetskonflikter er meldt.  
Sykefraværet i januar er litt høyere enn tidligere - 7,6 %. Administrasjonen har 
gjennomgått sykefraværet på alle poster fra januar, for å se om dette er en trend 
eller knyttet til influensa og Norovirus. 
Vedtak:  
FAMU tar saken til orientering.  

 

   
20/17 HMS-årsrapport Helse Stavanger HF – HMS nøkkeltall 2016 ved 

bedriftssykepleier Inger Lise Dobbe. Ref. saksfremlegg.  
Rapporten viser forbedring på alle områder, bortsett fra når det gjelder  
medarbeidsamtaler. Oppfølging av disse vil ha fokus i 2017.  
Vedtak 
FAMU tar saken til orientering.  

 

   
21/17 Resultat HMS-grovkartlegging i GAT 2017 ved bedriftssykepleier Inger Lise 

Dobbe. Grovkartleggingen i HMS-runden 2017 er gjennomført elektronisk via 
MinGat i perioden 16.01. til 12.02.2017. Svarprosenten er bra.  
Resultatene per enhet skal presenteres for de ansatte og brukes videre til å styre 
hva enheten skal ha fokus på i den årlige HMS-runden og ved utarbeidelse av 
HMS-handlingsplan. Det er svært viktig at medarbeiderne får tilbakemelding på 
resultatet - følges opp i alle enheter.  
De to klinikkene i psykiatrien får honnør for å ha jobbet bra med rus i 2016.  
 
Det foregår en pilot på nasjonalt nivå i forhold til kartleggingen for neste år.  
 
Adm. direktør spurte om det sammenlignet med andre foretak er noe som peker 
seg ut og som vi bør jobbe ekstra med?  
Vedtak: 
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FAMU tar saken til orientering.  
   
22/17 Støy fra traller på SOP – forslag til løsning, vedlikeholdsplan, muntlig 

orientering/status ved div.dir. Ketil Helgevold. 
Det er gjort en ny måling som viser at det er ingen endring fra sist.  
Det er konkludert med at en må skifte hjul med jevne mellomrom og det vil bli 
gjort. 
Vedtak: 
FAMU tar saken til orientering.  

 

   
23/17 Velferdsmidler – tildelinger ved personal- og org.dir. Maiken H. Jonassen. Ref. 

saksfremlegg og søknader. Søknadsfristen for å søke om midler var 01.03.2017.  
Det har kommet inn 5 søknader. Søknadene har blitt vurdert ut fra om de 
oppfyller kriteriene og retningslinjene. Potten er i år på kr 1 mill. 
Det foreslås at det på nåværende tidspunkt deles ut kr 451 000 ihht. vedlagte 
tabell: 
 

Søknad fra 
Søkt om 
2016 

Tildelt 
2016 

Søkt om 
2017 

Forslag 
2017 

På konto 
pr. 31.12.16 

SUS sykkelklubb* 50 000 50 000 - - - 

TUR-støvelen 25 000 25 000 35 000 35 000 12 082,54 

SUS bedriftsidrettslag 350 000 350 000 400 000 400 000 730 219 

SUS pensjonistforening 3 000 1 000 3 000 1 000 150 392,22 

Fiskegruppe for alle  
ansatte 15 000 5 000 15 000 

 
 

15 000 3 161,82 

SUS Egersund - - 6340 0 - 

Kulturell arrangement - 569 000 -  - 
* SUS sykkelklubb vurderes nedlagt i løpet av 2017, og søker derfor ikke om velferdsmidler 
 
Fiskegruppen får det de ber om, under forutsetning at de arrangerer det de sier i 
søknaden.  
Uformell samling ved Egersund sykehus avslås.  
Det foreslås at arbeidsgruppen som er bestående av to arbeidsgiverrepresentanter og 
to ansattrepresentanter, gjennomgår mulige kulturelle arrangement og kommer 
tilbake til FAMU med forslag til program samt et kostnadsoverslag. Det ytre rammen 
for dekning av kostnader er på kr 549 000.  
Vedtak: FAMU gir sin støtte til at velferdsmidler 2017 tildeles i henhold til forslaget. 
Arbeidsgruppen for kulturelle arrangement bes om å legge frem forslag til 
arrangement samt et kostnadsoverslag før sommeren. 

 

   
24/17 Kapasitetsprosjektet ved spesialrådgiver Arild Johansen. 

Det vises til referat fra møte i styringsgruppen 23.02.2017, inkl. rosanalyse.  
Vedtak: 
FAMU tar saken til orientering. 

 

   
25/17 Kartlegge opplæringsbehov for medlemmer i FAMU ved Maiken H. Jonassen.  

Vedtak:  
FAMU tar saken til orientering. 

 

   
26/17 Årsrapport fra vernetjenesten 2016 ved FHVO Wenche Undheim.  
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Ref. saksfremlegg.  
Vedtak: 
FAMUs medlemmer tar årsrapporten fra vernetjenesten til orientering.  

   
27/17 Ny tekstilavtale ved div.dir. Ketil Helgevold. 

Ref. sakfremlegg.  
Alle som har uttalt seg er enige i valg av buksemodell.  
Vedtak:  
FAMU tar saken til orientering. 

 

   
 Eventuelt 

Ingen meldte saker.  
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