
 
 
 
 
 
 

Direktørens kontor  

 

Side 1 av 3 
 

Møtereferat 
 

Til:       
 FAMUs medlemmer 2017:    
FHVO                 Wenche Undheim  
HTV NSF           Gunn-Elin Rossland fra kl. 1400 
FTV NSF            Aud H. Riise 
FTV Fagf.           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 fra kl. 1400 
 
Referent             Mette Orstad Hansen 
 
Forfall: Maiken H. Jonassen, Alexander Seldal 
 
 

 

Møteleder:    Inger Cathrine Bryne  

Møtedato:     14.12.2017 
Klokkeslett:    1315 - 1515 
Møtenr:     09/17 
Møtested:    Direktørens møterom 
Arkivref:    2017/3 – 117880/2017 

 

Møtereferat - FAMU – 14.12.2017 
Saks-nr Emne  Ansvar- 

lig 
81/17 Godkjenning av innkalling og saksliste. 

Godkjent.  
 

   
82/17 Godkjenning av referat fra møtet i FAMU 21.11.2017.  

Godkjent med en kommentar til eventuelt/retningslinjer for 
behandling av bekymringsmeldinger: Kvinne- og barneklinikken 
som har behandlet saken i AMU, vil lage forslag til en felles 
prosedyre/ mal for foretaket, bl.a. for å ivareta tilbakemelding fra 
melder.  
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hvordan ivareta tilbakemelding til melder – bekymringsmeldinger.  
   
83/17 Årsplan FAMU. 

Godkjent med en merknad: Årsrapporter fra de lokale AMU-ene er 
sak i det første møte i 2018.  

 

   
84/17 Orientering av saker til styremøtet 18.12.2017 ved adm. 

direktør Inger Cathrine Bryne. Styresakene ble orientert om i 
dagens HTV og HVO-møte.  
Vedtak 
FAMU tar saken til orientering.  

 

   
85/17 
 

Budsjett 2018 ved økonomi og finansdirektør Bjørn Munthe. 
Ref. styresak.  
HTV Egil Olsen: Resultatkravet er nedjustert til kr 80. mill.  
Tillitsvalgte og vernetjenesten stiller spørsmål ved om dette er 
innenfor rekkevidde. De mener resultatkravet må ytterligere 
nedjusteres til null.  
Situasjonen i forhold til Medisinsk Teknisk Utstyr/MTU er 
urovekkende.  
 
Klinikksjef Henning Garsjø viste til årsplaner/planer fram i tid, som 
vi kan bli bedre på. Forsvarlig bemanning må sikres.  
Klinikkledelsen vil jobbe med arbeidsprosessene og 
pasientsikkerhet.  
Vedtak 
FAMU tar saken til orientering.  

 

   
86/17 Nytt fra HMS-avd./Bedrifts-helsetjenesten ved HMS-sjef Kjersti 

Heie (vedlegg) 
 Ansattskader – fraværsskader og medisinsk behandlingsskader – H1 

og H2 verdier. Stikkskader rundt 70 i 2017. Prosedyrer må etterleves.  
Avdelinger som bestiller gamle kanyler følges opp.  

 Ansattskader og HMS avvik per november: 
 En fraværsskade er meldt pga. utageringssituasjon.  
 
Vold og trusler: Klinikk psyk. voksne og Mottaksklinikken skiller  
seg ut med flest skader.  
 
Samtidighetskonflikter: Mottaksklinikken melder flest. 
 

 Sykefravær hittil i år 6,9 %. BHT får flere henvendelser om bistand.  
 

 Forbedringsundersøkelsen – orientering:  

Verneombudene kan ikke ta ut resultatene fra styringsportalen, noe 
de er misfornøyd med. De er avhengige av at lederne distribuerer 
disse. Lederne er ansvarlige for oppfølging og informasjon.  

 

   
87/17 Konstituering av leder i FAMU og medlemmer i 2018 – 2019 

v/personal- og org.dir. Maiken H. Jonassen. Ref. vedlegg.  
Wenche Undheim foreslås og velges til leder.  
NSF fortsetter som i år.  
Vi legger til grunn at de andre også fortsetter som i år, siden nye 

 



Side 3 av 5 
 

ikke er innmeldt.  
Vedtak 
FAMU tar saken til orientering.  

   
88/17 
 

Evaluering av 4-stuer modellen i DK-Hillevåg og anbefalinger 
for videre drift ved klinikksjef Geir Lende. Ref. saksfremlegg og 
evalueringsrapport. Saken ble grundig presentert i dagens HTV og 
HVO-møte.  
Vedtak: 
FAMU tar saken til orientering.  

 

   
89/17 
 

Ny organisasjonstilknytning for Forskningsavdelingen og 
Innovasjon ved adm. direktør Inger Cathrine Bryne.  
Ref. saksfremlegg. Adm. direktør besluttet i juni 2017 at foretaket 
skulle utrede en endret organisasjonstilknytning for forskning og 
innovasjon.  
Forslag til endring var å flytte Forskningsavdelingen inn i Fag-
avdelingen og Innovasjon inn i Forskningsavdelingen, men ellers 
beholde de samme interne strukturere i disse enhetene.  
 
Saken er fremmet for Ledergruppen som støtter 
organisasjonsendringen. Omstillingsprogrammet følges.  
Saken ble også drøftet med tillitsvalgte og vernetjenesten 
20.11.2017. Ref. drøftingsprotokoll.  
Vedtak: 
FAMU tar saken til orientering.  

 

   
90/17 
 

Informasjon om «væpnet politiaksjon» ved SUS, Våland, 
05.12.17 ved informasjonssjef Gottfred Tunge. 
Saken ble redegjort for i dagens HTV og HVO-møte.  
Vedtak: 
 FAMU tar saken til orientering.  

 

   
 Eventuelt  

Ingen meldte saker. 
 

 




