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Foretakssekretariatet - Foretakssekretariatet 

Møtereferat 
 
Deltakere:       
Aleksander Seldal, Kjersti Heie, Eldar Søreide, Wenche Undheim, Ketil Helgevold, 
Henning Garsjø, Lars Conrad Moe, Aud Riise, Gunn Elin Rosland. 
 
 
Møteleder: Maiken H. Jonassen 
Møtedato:  19.11.2019 
Klokkeslett: 1315-1515 
Møtenr: 07/19 
Møtested: Direktørens møterom 
Arkivref: 2019/5651 - 144718/2019 

 

 

Møtereferat FAMU 19.11.2019 
 

Saksnr Emne  Ansvarlig 
55/19 Godkjenning av møteinnkalling og referat fra 

17.10.2019 
 
Vedtak: FAMU godkjenner møteinnkalling og referat fra 
17.10.2019 

 

   
56/19 Godkjenning av årsplan FAMU 2019-2020 

 
Vedtak: FAMU godkjenner årsplan for FAMU 2019-2020 

 

   
57/19 Orientering om saker til styremøte 20.11.2019 v/Maiken 

H. Jonassen 
Saksfremlegg til styremøtet 20.11.2019 var sendt FAMUs 
medlemmer i forkant av møtet. Det var ellers ikke behov for 
ytterligere orientering om saker til styremøtet.  
 
Vedtak: FAMU tar saken til orientering.  

 

   
58/19 Nytt fra HMS-avd./Bedriftshelsetjenesten 

Kjersti Heie orienterte i saken.  
Et eget kompetansekrav for vikarer og pleieassistenter er 
under utarbeidelse.  
 
Vedtak: FAMU tar saken til orientering.  

 

   

59/19 Ansattskader og HMS-avvik pr. oktober 2019 
Kjersti Heie orienterte i saken 
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Det er samme bilde på hendelsestyper som tidligere, de 
fleste hendelser gjelder vold og trusler.  
 
Vedtak: FAMU tar saken til orientering.  
 

   

60/19 Oppfølging av AML brudd 
Kjersti Heie orienterte i saken.  
Ny AML rapport (PowerBi) som kan benyttes til målrettet 
oppfølging er nå tilgjengelig på intranett.  
HMS avdelingen og seksjon arbeidstid har utarbeidet et 
utkast til ny EQS prosedyre som beskriver ansvar, hvordan 
hente ut rapporter, hvor ofte dette skal gjøres samt krav til 
oppfølging av AML brudd.  
Seksjon arbeidstid tilbyr kurs i AML for alle ledergrupper og 
AMU.  
Det opprettes en arbeidsgruppe med representanter fra HTV, 
HVO og PO som skal se videre på AML brudd.  
 
FAMU kommenterer at det er viktig å ikke ha for mye fokus 
på at det er ujevn belastning på medarbeidere og at det må 
være tydelig hva som er lov og ikke lov. Årsakskoder for 
bytting av vakter må brukes på riktig måte.  
 
Vedtak: FAMU støtter de foreslåtte tiltakene.  

 

   

61/19 Utkast til retningslinjer for ressursgruppe 
Maiken H. Jonassen orienterer i saken.  
FAMU kommenterer at de som skal være med i gruppen må 
være habile. En fra HTV og en fra HVO skal delta i gruppen.  
Ressursgruppen kan være med på å definere om det er 
varsel eller bekymringsmelding.  
Viktig med god informasjon om rutinene som nå er besluttet. 
 
Vedtak: FAMU støtter utkast til retningslinjer for 
ressursgruppe.  

 

   

62/19 Bekymring for helse- og arbeidsforhold ved innføring av 
LIBRA  
Ketil Helgevold orienterte i saken 
Saken har vært oppe i AMU for driftsservice. Det er 
fremdeles mange utfordringer i forbindelse med Libra, stor 
frustrasjon i organisasjonen. Det er vanskelig å kartlegge om 
innføringen av Libra har ført til høyere sykefravær.   
 
Vedtak: FAMU tar bekymringsmeldingen på største alvor. 
Ketil Helgevold tar dette videre i linjen.  
 

 

 Eventuelt  
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HTV har utpekt Toyni Line Bjelland som 
foretakshovedverneombud i 50% stilling for 2 år, fra 
01.01.2020. 
 
Libra: HTV Egil Olsen uttrykker bekymring for de ansatte i 
forbindelse med utfordringer i Libra. Egil Olsen ber om  at 
det rettes forespørsel til HVIKT hvor en ber om at 
ressursperson fra HVIKT kan tiltre stillingen i Helse 
Stavanger umiddelbart.    
 
Ketil Helgevold informerer om at det jobbes kontinuerlig 
med å se på tiltak for å lette arbeidet med Libra.  
 
Vedtak: FAMU poengterer at det er viktig å ta bekymringene 
på alvor og støtte medarbeiderne.  
 
Tilgjengelighet på telefon for nivå 4 ledere:  
Aud Riise spør om det er en generell ordning for 
tjenestetelefon når det gjelder ledere som må være 
tilgjengelig etter arbeidstid.  
Aud Riise sender en skriftlig forespørsel til Maiken om dette.  
 
Rekruttering: Stillinger som blir lyst ut på Finn.no. koster 
kr. 2.500 for 6 uker, dette belastes den enkelte avdeling. 
Utlysninger på SUS, NAV og Jucan belastes ikke avdelingene. 
Retningslinjer ligger på intranett under rekruttering.  
 
Tyveri etc:  
Ketil Helgevold informerer om at det har vært sykkeltyveri i 
sykkelskuret, tagging på bygninger og tegn til at det har vært 
uvedkommende i et lagerrom inne i sykehuset. Ketil 
oppfordrer alle til å være på vakt.  

   

 
 
Karin I. Eide 
referent  


