
 
 

 
 

 
 

 

  

 

Side 1 av 4 
 

Foretakssekretariatet - Foretakssekretariatet 

Møtereferat 
 
Deltakere:       
Inger Cathrine Bryne, Maiken H. Jonassen, Toyni Bjelland, Aud H. Riise, Gunn Elin Ros, 
Erna Gunn Moen, Egil Olsen, Kjersti Heie, Lars Conrad Moe, Henning Garsjø. 
 
Forfall: Wenche Undheim 
 
Kopimottakere:  
 
 
Møteleder: Inger Cathrine Bryne 
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Klokkeslett: 13.15.-15.15 
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Møtested: Direktørens møterom 
Arkivref: 2019/5651 - 123033/2019 

 

 

Møtereferat - FAMU - 17.09.2019 
 

Saksnr Emne  Ansvarlig 
36/19 Godkjenning av møteinnkalling og referat fra 19.06.2019  

 
Vedtak: FAMU godkjenner møteinnkalling og referat fra 
19.06.2019. 

 

   
37/19 Godkjenning av årsplan FAMU 2019  

 
Vedtak: FAMU godkjenner årsplan for FAMU 2019. 

 

   
38/19  Orientering om saker til styremøte 18.09.2019 

v/adm.dir. Inger Cathrine Bryne 
 
FAMU ønsket kommentarer til sak 64/19 Psykisk  
 helsevern – orienteringssak om bruk av tvang og status for 
tiltak knyttet til vold og trusler mot medarbeidere. 
Helse Stavanger og Helse Bergen ligger relativt høyt i Norge når 
det gjelder bruk av tvang. Vi må ha fokus på at vi rapporterer 
riktig og ha tillit til våre egne tall. Det er en positiv tendens når 
det gjelder trusler og vold mot medarbeidere. MAP (Mestring 
og aggresjons problematikk) er en ny nasjonal modell som skal 
tas i bruk (tidligere TMA). 
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Helle Schøyen og Sølve Braut har utarbeidet et notat 
vedrørende sikkerhets psykiatrien og bruk av regionale plasser, 
dette notatet kan gjerne FAMU få kopi av. 
 
FAMU ønsket også kommentarer til økonomien. 
13,5 mill. av avviket er ISF inntekter, det er imidlertid noe 
usikkerhet rundt tallene for øvrig, tilknyttet Libra. 
Betydelige svingninger i øhjelp og fødsler er med på å svekke 
inntektene. 
Tiltak vedrørende lønn ser ut til å gi resultater. 
 
Vedtak: FAMU tar saken til orientering. 

   
39/19 Overordnet møteplan for 2020 – Styret, FAMU og HTV/HVO  

 
Vedtak: FAMU tar saken til orientering. 

 

   
40/19 
 

Orientering om risikovurdering samtidighetskonflikter 
Anestesiavdelingen 
Geir Lende orienterte i saken.  
Oversikten over tiltak ble gjennomgått i møtet. Det bemerkes at 
det også er en del kompenserende tiltak som er tilstede, men 
ikke beskrevet i oversikten. 
Vedrørende punkt 1: Dette kan ikke gjennomføres før man har 
ressurser til å øke operasjonspersonell.  
 
Vetak: FAMU tar tiltakene til etterretning og setter pris på det 
systematiske arbeidet som er gjort med risikovurderingent. 
FAMU forutsetter at klinikkens AMU følger opp saken i sine 
møter. 

 

   
41/19  Nytt fra HMS avd./Bedriftshelsetjenesten 

Kjersti Heie orienterte i saken. 
Det planlegges endring av noen kompetanseplaner som 
omhandler AMU medlemmer og verneombud.  
Tildeling av kompetanseplan til verneombud fra leder er veldig 
lav, Anne Brit Motland har derfor fått i oppdrag å manuelt 
tildele kompetanseplan.  
Det har blitt avholdt et møte i Bergen hvor man har gått 
igjennom ForBedring undersøkelsen. Spørsmål som skiller 
mellom leder og arbeidstaker vil bli tatt bort. Spørsmål 
angående trakassering foreslås splittet (pasient/ansatt). 
 
Sykefravær: BHT vil fortsette med å følge opp et utvalg 
avdelinger. 31 av 51 enheter har hatt nedgang i sykefravær.  
 
Vedtak: FAMU tar saken til orientering.  
Til neste møte settes følgende saker opp: 

 Endringer i synergi. 
 Innføring av TMA – prosjektrapport. 
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42/19 Ansattskader og HMS-avvik pr. august 2019  
Kjersti Heie orienterte i saken. 
Det er meldt en alvorlig hendelse i august, ingen i juni og juli. 
Ellers samme bilde på hendelsestype som tidligere – vold og 
trusler. 
Arbeidsgruppen som jobber med smitteproblematikk har hatt 
fokus på stikkskader. Det ses nå på om det skal gjennomføres 
en kartlegging ved hjelp av verneombudene og en informasjons 
kampanje over temaet. 
 
Vedtak: FAMU tar saken til orientering. 

 

   
43/19 
 

Miljørapport 2018  
Birte Helland orienterte i saken. 
Alle dokumenter ligger tilgjengelig på intranett og internett 
under Grønt sykehus. 
Spesielt for i år er at man har laget en felles nasjonal rapport. 
Det er fremdeles ikke mulig å få oversikt over flyreiser på 
klinikknivå, men det jobbes med dette. 
 
FAMU stiller spørsmål om det er noe konkret foretaket kan 
samle seg om i forhold til miljø – et satsningsområdet/P20 
prosjekt som handler om miljø. 
 
Vedtak: FAMU tar miljørapport 2018 til orientering. Innspill til 
et felles miljøprosjekt for foretaket kan sendes til Birte Helland. 

 

   
44/19 Gjennomgang tilsyn ambulansestasjoner 

Kjersti Heie orienterte i saken. 
Tilsynet ble gjennomført i fjor høst, og det har vært jobbet med 
avvikene utover nyåret. Arbeidstilsynet inviterte til et 
veiledningsmøte med ambulansetjenesten nå i august.  
Ambulansetjenesten har gjort en grundig kartlegging hvor alle 
medarbeidere ble involvert og ble bedt om å komme med 
innspill på risikoer. 
I egne møter så man på alle innspill og på hva som var felles, 
laget en risikoanalyse og diskuterte tiltak.  
ROS analysen følges opp jevnlig og brukes  f.eks. ved opplæring 
av nye ansatte, og ambulansetjenesten opplever denne som 
veldig nyttig. 
 
Kjersti Heie informerte om at man er i gang med å se på 
sjekklistene til bruk ved HMS runder for å tilpasse disse til å 
kunne brukes i ROS analyser.  
 
Vedtak: FAMU tar saken til orientering. 

 

   
45/19 
 

Status budsjett 2020 og tidsplan 
Tor Albert Ersdal orienterte i saken. 
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Prosessen med budsjett 2020 er i gang ute i klinikkene. Det er i 
år understrekt ekstra at tillitsvalgte og vernetjenesten skal 
være med i prosessen. 
 
Oskar Moen var invitert til møtet for å orientere om prioritering 
innenfor investeringsbehov. 
Økonomi og drift tar utgangspunkt i de kriterier og 
prioriteringer som er gjort av klinikkene. 
I år er det kun blitt prioritert nødvendige utskiftinger som må 
gjøres for ikke at driften skal stoppe opp, i tillegg til lovpålagte 
tiltak. 
 
Helse Bergen utfører risikovurdering av budsjett i AMU. Dette 
ligger til grunn for de prioriteringer som gjøres. HMS sjef 
foreslår at vi bør se på en liknende tilnærming for å sikre at de 
rette prioriteringer gjøres.  
Adm. direktør foreslår at listen med prioriteringer fra 
klinikkene innenfor HMS gjennomgås av FAMU. 
 
Vedtak: FAMU tar saken til orientering.  

   
46/19 Orientering EQS prosedyre vernetjenesten  

Kjersti Heie orienterte i saken. 
Prosedyren ble drøftet i gårsdagens HTV/HVO møte. Det ble 
foreslått å endre ordlyden i kapittel 3, pkt.3.3. ved å ta bort siste 
setning. Ellers små justeringer i ordlyd. 
 
Vedtak: FAMU tar saken til orientering. 

 

   
 Eventuelt 

 
STAMI – arbeidsplaner og turnus: 
Maiken H. Jonassen har ikke noe nytt pr. i dag, men kommer 
tilbake med info etter PO møtet som skal være senere i uken. 

 

 
 
Anne Sofie Øye Gjerde 
referent  
 


