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 - Direktørens kontor 

Møtereferat 
 
Deltakere:       
Inger Cathrine Bryne, Egil Olsen, Henning Garsjø, Kjersti Heie, Aud H. Riise, Gunn Elin 
Rossland, Toyni Bjelland, Hilde Naaden Hirsch, Wenche Undheim, Lars Conrad Moe, 
Anne Sofie Øye Gjerde (referent) 
 
Forfall: Ketil Helgevold, Maiken H. Jonassen 
 
Kopimottakere:  
 
 
Møteleder: Inger Cathrine Bryne 
Møtedato:  18.06.2019 
Klokkeslett: 13.15-15.15 
Møtenr: 4/19 
Møtested: Direktørens møterom 
Arkivref: 2019/5651 - 99333/2019 

 

 

Møtereferat - FAMU - 19.06.2019 
 

Saksnr Emne  Ansvarlig 
Sak 
26/19 

Godkjenning av møteinnkalling og referat fra 
13.05.2019 
Geir Lende var ikke innkalt for å delta under behandling av 
sak 31/19 Orientering om risikovurdering 
samtidighetskonflikter anestesiavdelingen, saken utsettes 
derfor til neste møte i FAMU.  
 
Vedtak: FAMU godkjenner møteinnkalling og møtereferat 
fra 13.05.2019 med nevnte merknad. 

 

   
Sak 
27/19 

Godkjenning av årsplan FAMU 2019 
Vedtak: Årsplan godkjennes. 

 

   
Sak 
28/19 

Orientering om saker til styremøte 19.06.2019 
v/adm.dir. Inger Cathrine Bryne 
Saksfremlegg for styremøtet 19.06.2019 var sendt FAMUs 
medlemmer i forkant av møtet. 
Adm. direktør redegjorde for begreper for faser og 
byggetrinn for SUS2023. Det var ellers ikke behov for 
ytterligere orientering om saker til styremøtet 19.06.2019. 

 

   
Sak 
29/19 

Nytt fra HMS avd. /Bedriftshelsetjenesten 
HMS sjef Kjersti Heie orienterte kort i saken. 
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Det skal utføres periodisk tilsyn i forhold til Iso 14001 Ytre 
miljø i september, tilsynet går over 3 dager. Første dag vil 
være på overordnet nivå, Klinikk for kvinne og barn samt 
ambulansen de neste dagene. 
 
Vedtak: FAMU tar saken til orientering. 

   
Sak 
30/19 

Ansattskader og HMS-avvik pr. mai 2019 
HMS sjef Kjersti Heie orienterte i saken. Ref. saksfremlegg. 
Foruten vold og trusler er det stikkskader og smitte som er 
hyppigst meldte skader. BHT vil ha spesielt fokus på 
stikkskader ettersom antall saker ikke synes å gå ned. 
Arbeidsgruppen «smitteeksponering i arbeidsmiljøet» skal 
ha nytt møte etter sommeren, og vil ha dette på agendaen.   
Forflytning/løft skader: BHT vil vurdere  tettere oppfølgning 
med forflytningsveiledere, det er nylig laget et eget 
kompetansekrav for forflytningsveiledere. To ansatte fra 
BHT skal på kurs i forflytningsteknikk.  
Det har vært alvorlige ansattskader etter vold i april og mai i 
klinikk for psykiatri voksne, sakene vil bli diskutert i 
klinikkens skadeutvalg.  
Sykefraværstall for perioden er ikke helt oppdatert grunnet 
LIBRA, men det kan se ut som det er noe nedgang i fra 
samme periode som i fjor.  
 
Vedtak: FAMU ber om at BHT systematisk evaluerer 
oppfølgingen medarbeidere får  etter alvorlige 
ansattskader/hendelser. 
FAMU tar saken til orientering. 

Kjersti Heie 

   
Sak 
31/19 

Orientering om risikovurdering samtidighetskonflikter 
anestesiavdelingen 
Saken utsettes til neste møte i FAMU. 

 

   
Sak 
32/19 

Forslag til revidert EQS prosedyre «Vernetjeneste» 
HMS sjef Kjersti Heie orienterte i saken. Forslag til EQS 
prosedyre var vedlagt møteinnkalling.  
 
FAMU hadde følgende kommentarer:  

- Prosedyren kan om mulig spisses litt mer og det kan 
presiseres litt bedre hvordan valg av verneombud 
skal gjennomføres i praksis. 

- Klinikksjef har ansvar for at det er verneombud i alle 
avdelinger/verneområder – dette kan kanskje komme 
noe bedre frem i prosedyren. 

- Ansattes ansvar til å sette seg inn i arbeidsmiljøet på 
egen arbeidsplass. 

 
Vedtak: Kjersti Heie og Wenche Undheim tar en ny 
gjennomgang av prosedyren og sender nytt utkast ut på mail 

Kjersti 
Heie/Wenche 
Undheim 
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til FAMU. Denne godkjennes så dersom ingen nye innspill, 
oglegges fram i neste HTV/HVO møte over sommeren.. 

   
Sak 
33/19 

Klinikkorganisering Medisinsk service og ABK 
Adm. direktør Inger Cathrine Bryne orienterte i saken. 
Adm. direktør ønsker å dele klinikk for medisinsk service og 
ABK midlertidig i 2.  
MTI, IKT og BHM følger Hans Tore Frydnes som fremover vil 
ha et økt fokus i SUS2023. 
Ettersom dette er en midlertidig omorganisering ønsker 
adm. direktør ingen utredning, men kun en ROS analyse. 
Dersom ROS analysen er OK deles klinikken.  
I løpet av året kan man bestemme seg for om det er ønskelig 
å endre i organisasjonsstrukturen i SUS2023 vedr. en 
kreftklinikk. 
 
Vedtak: FAMU gir sin tilslutning til deling av klinikk for 
medisinsk service og ABK. 

 

   
Sak 
33/19 
 

Problemer med maur ved ambulansestasjonen i 
Egersund 
Morten Falkeid orienterte i saken. 
Dette er et problem som har vært tilstede i flere år, noen 
tiltak har blitt gjort uten at man har fått bukt med problemet.  
Dette utgjør, sammen med flere mangler og et for lite areal 
på ambulansestasjonen, et dårlig arbeidsmiljø for de ansatte.  
 
Vedtak: FAMU ber om at det gjøres et arbeid for å se på 
saken. Ketil Helgevold og Morten Falkeid bes om i løpet av et 
år å utrede alternativer for nye lokaler for ambulansen i 
Egersund, de velger selv hvem de tar med seg i 
arbeidsgruppen. Resultatet av utredningen presenteres for 
ledergruppen som vil ta en beslutning, deretter presenteres 
saken på nytt for FAMU. 
 
Ansvarlig: Ketil Helgevold 

Ketil 
Helgevold 

   
Sak 
34/19 

Status sommerferie 2019 
Adm. direktør orienterte kort i saken. 
Saken var også på agendaen for HTV/HVO. 
Det er flere ledige vakter, men situasjonen er bedre i år enn i 
fjor.  
Vedtak: FAMU tar saken til orientering.  

 

   
Sak 
35/19 

IA handlingsplan 
Det foreligger nå en ny nasjonal IA avtale. Dette innebærer 
blant annet at alle bedrifter nå er  IA bedrifter.  
I den nye nasjonale planen er det et større fokus på 
forebyggende tiltak - fokus på arbeidsmiljøet 
(arbeidsoppgaver som utføres). Sykehus er en utvalgtbransje 
som vil få sitt eget bransjeprogram, men dette er enda ikke 

Kjersti Heie 
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klart, og tiltak i programmet vil bli jobbet med på nasjonalt 
nivå i løpet av 2019.  
I helse Stavanger går vi nå bort fra IA handlingsplan i den 
formen vi har hatt den. I stedet legges tiltak som partene blir 
enige om inn i foretaket overordnede HMS handlingsplan. 
Kjersti Heie kaller inn partene til et møte om dette etter 
sommeren.  

   
 Eventuelt 

 
STAMI – arbeidsplaner og turnus: 
Gunn Elin Rossland stilte spørsmål angående info på 
Solamøtet om at STAMI kan involveres i arbeid med 
arbeidsplaner og turnus. Kjersti Heie har ikke hørt mer 
angående dette. 
 
Innføring av LIBRA: 
Det har vært en del frustrasjon vedrørende tilgangsstyring.  
I tillegg en del problemer med at varebestillinger ikke går dit 
de skal.  
I tillegg nevnes det at superbrukere ikke føler seg sikre nok i 
systemet til å kunne gi hjelp, og etterlyser en egen 
brukerstøtte som de kan nå raskt pr. telefon. 
 
Vedtak: FAMU ber om at det opprettes et direkte tlf.nr. til 
brukerstøtte for superbrukere. Forespørsel om dette vil bli 
sendt prosjektleder for LIBRA. 

 

 
 
Anne Sofie Øye Gjerde 
referent  


