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Møtereferat 
 
Deltakere:       
Anne Keth Nilsson (stedf. for Aud Mydland), Atle Døskeland (stedf. for Gunn Elin 
Rossland), Lars Conrad Moe, Maiken H. Jonassen, Ketil Helgevold, Marius Malmo, Eldar 
Søreide, Oddny H. Bjorland, John Mullen, Kjersti Heie, Terje Bakkelund 
 
Forfall:  
Helle Schøyen, Gunn Elin Rossland, Aud Mydland 
 
Kopimottakere:  
 
 
Møteleder: Maiken H. Jonassen 
Møtedato:  23.11.2021 
Klokkeslett: 13.00-15.00 
Møtenr: 7/2021 
Møtested: Direktørens møterom 
Arkivref: 2021/154 -  108386/2021  

  

 
 

Møtereferat FAMU 23.11.2021 
 
 

Saksnr Emne  Ansvarlig 
   
61/21 Godkjenning av møteinnkalling og referat fra 

26.10.2021 
 
Vedtak:  
Møteinnkalling og referat fra 26.10.2021 ble godkjent. 

 

   
62/21 Godkjenning av årsplan FAMU 2021/2022  

 
Vedtak:  
FAMU godkjente årsplan for FAMU 2021/2022. 

 

   
63/21  Orientering om saker til styremøtet 24.11.2021 

Saksunderlag til styremøtet 24.11.2021 var sendt FAMUs 
medlemmer i forkant av dagens møte.  Sakene var kjent for 
FAMU fra tidligere møter i uken, og det var ikke behov for 
noen ytterligere redegjørelse. 

 

   
64/21 
 

Ansattskader og HMS-avvik pr. oktober  
HMS sjef Kjersti Heie orienterte i saken. Ref. utsendt rapport. 
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Det er meldt to skader etter alvorlig hendelse ved AMC2, her 
var egentlig 5 medarbeidere direkte involvert, 2 ble fysisk 
skadet. BHT har vært i kontakt med alle 5 som var involvert. 
Det skal gjøres en hendelsesgjennomgang med de involverte, 
og saken skal opp i skadeutvalget i desember. Saken er også 
meldt til arbeidstilsynet. 
FAMU tilbys en gjennomgang for å se på hvordan man 
håndterer slike hendelser, enten i desember eller på nyåret. 
FAMU takker ja til dette. 
 
Atle Døskeland bemerker at det er lite skader som er 
registrert fra somatikken – og stiller spørsmål om det ikke er 
skader i somatikken, eller om det er lite som blir meldt. 
Kjersti H. informerte om at det i rapporten er H1 og H2 
skader som rapporteres, altså skader som fører til 
sykefravær. Kjersti H. mener at skader blir meldt i like stor 
grad i somatikken, men at type skader er av en annen art 
som ikke kommer frem i denne rapporten.  
 
Vedtak: 
FAMU tar saken til orientering. 

   
65/21 Nytt fra HMS-avd./BHT  

HMS sjef Kjersti Heie orienterte i saken. 
 
Organisasjons-psykolog er nå ansatt. 
 
BHT vil i de neste ukene bli opptatt med vaksinering. Det vil 
derfor bli noe forskyvning av oppgaver. 
 
IA-prosjektet «Der skoen trykker»: Fremover vil man kreve 
litt mer av de som ønsker å delta, og man jobber derfor med 
justering av søknadsskjemaet. 
Merkantilt på kirurgen, sengepost B på Sandnes DPS og en 
sengepost i mottaksklinikken har nå startet opp.  
 
HMS årsrapport: Det ses på mulighet for at enhetene kan 
svare ut denne på elektronisk spørreskjema i stedet for excel 
ark. Man håper å ha dette på plass fra januar 2022. 
 
Topp 6 risiko, vold og trusler: Det regionale arbeidet er enda 
ikke kommet i gang, men man har hatt første møte i den 
lokale gruppen, det er planlagt et møte til før jul. 
Gruppen skal se på eksisterende tiltak og evt. komme med 
forslag til nye tiltak. 
 
Vedtak:  
FAMU tar saken til orientering. 
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66/21 
 

Parkering og mobilitet – transportutvalgets årlige 
rapport  
Divisjonsdirektør Ketil Helgevold orienterte i saken. Ref. 
saksfremlegg.  
 
Saken var oppe i LG 16.11. LG anbefalte at man økte prisen 
på parkeringskort til laveste takst på kollektivkort, og at 
dette ble gjort i to trinn. Saken utredes videre mht 
differensiering for de som jobber dagtid versus de som 
jobber skift. Dette sees i sammenheng med hvordan reisetid 
evt. kan benyttes som et kriterie for tildeling av 
parkeringskort. 
Saken var oppe i HTV/HVO 22.11.2021.  HTV/HVO var uenig 
med en økning av prisen til kr. 350,-. HTV/HVO vil komme 
med en høringsuttalelse. 
 
Atle Døskeland stilte spørsmål om Kolumbus reduserer 
antall tilgjengelige sykler på vinterstid. Ketil vil undersøke 
dette, og etterspørre flere sykler dersom dette er tilfelle. 
 
Vedtak:  
FAMU tar saken til orientering. 

K.Helgevold 

   
67/21 
 

Rekruttere og beholde – status ekstern turnover  
Saken var oppe i gårsdagens HTV/HVO møte, og det var ikke 
behov for noen ytterligere gjennomgang av saken i dagens 
møte i FAMU. 
 
Vedtak:  
FAMU tar saken til orientering. 

 

   
68/21 
 

Oversikt over antall saker som meldes til 
arbeidstilsynet, og arbeidstilsynets respons på disse  
HMS sjef Kjersti Heie orienterte i saken. 
Det er mulig å søke opp antall saker som meldes til 
arbeidstilsynet i synergi dersom melder har huket av for om 
saken er meldt til arbeidstilsynet. Ved å gjennomføre søk 
fant Kjersti at dette nok er en funksjon som ikke blir brukt. 
Ved søk i elements fant Kjersti kun 4 saker som var meldt til 
arbeidstilsynet, dette tyder på at vi melder svært få 
hendelser til arbeidstilsynet. Kriterier for å melde til 
arbeidstilsynet er eksempelvis at medarbeider pådrar seg 
store fysiske skader. Dette ekskluderer flere av våre alvorlige 
hendelser som har påført ansatte psykiske belastninger.  
Hendelsene som meldes må også ha skjedd på jobb når man 
utfører arbeidsoppgaver.  
Arbeidstilsynet har utført tilsyn/fulgt opp to av disse 
hendelsene som har blitt meldt.  
 
Vedtak: 
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FAMU tar saken til orientering. 
   
69/21 
 

Uvaksinerte medarbeidere – omplassering 
Fagdirektør orienterte i saken. 
Foretaket har anledning til å pålegge ansatte som ikke er 
vaksinert til jevnlig testing i løpet av uken og bruk av 
munnbind.  
Det er få medarbeidere i Helse Stavanger som ikke er 
vaksinert, det skal vurderes på nytt om det er behov for å 
kartlegge vaksinestatus til den enkelte medarbeider.  
Pr. nå er det slik at den enkelte leder kan spørre sine ansatte 
om vaksinestatus. 
Foretaket får nå nye vaksineleveranser til vaksinering med 3. 
dose. Det er også mulig for de medarbeiderne som ikke har 
blitt vaksinert til å melde seg opp for vaksinering når man 
starter opp vaksineringen med 3. dose.  
 
Vedtak: 
FAMU tar saken til orientering. 

 

   
 Eventuelt 

 
Situasjonen ved barneavdelingen v/klinikksjef: 
Oddny H. Bjorland informerte om situasjonen på 
barneavdelingen. Barneavdelingen har 
kapasitetsutfordringer både i forhold til senger og personell. 
Det er jevnlig dialog i beredskapsmøter og med øvrige 
klinikker. FAMU informeres om saken ettersom avdelingen 
har et stort overtidsforbruk i tilknytning til behov for 
kompetanse.  
 

 

 
 
Anne Sofie Øye Gjerde 
referent 
 


