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 - Direktørens kontor 

Møtereferat 
 
Deltakere:       
Atle Døskeland, Aud Mydland, Henning Garsjø, Ketil Helgevold, Marius Bergslien, Kjersti 
Heie, Bas de Romijn, Lars Conrad Moe, Mette Øfstegaard, Helle Schøyen, Maiken H. 
Jonassen 
 
Forfall: 
 
Kopimottakere:  
 
 
Møteleder: Helle Schøyen 
Møtedato:  21.06.2021 
Klokkeslett: 1300-1500 
Møtenr: 04/21 
Møtested: Direktørens møterom/Teams 
Arkivref: 2021/154 - 66738/2021 

 

 

Møtereferat FAMU 21.06.2021 
 

Saksnr Emne  Ansvarlig 
34/21 Godkjenning av møteinnkalling og referat fra 26.05.21 

Vedtak: Møteinnkalling godkjent. Kjersti Heie hadde en 
rettelse til sak 27/21: Dersom behov for TMA i somatikken 
kan man ta kontakt med MAP konsulent, psykisk helsevern, 
voksne.   

 

   
35/21 Godkjenning av årsplan FAMU 2021  

Vedtak: Møtet 21. September: Legge frem rutiner for 
varsling.  

 

   
36/21 Orientering om saker til styremøtet 23.06.21 

Vedtak: FAMU var godt orientert om styresakene og hadde 
ikke behov for ytterligere gjennomgang.  

 

   
37/21 Ansattskader og HMS-avvik pr. mai, ref. saksfremlegg.  

Det vises til HMS rapporten, det har vært en skade på 
prehospital klinikk etter at rapporten ble tatt ut. Det har også 
vært en mindre alvorlig skade på AMC2 i mai.  
Rutiner ang. betaling for behandling ved skade på jobb tas 
opp på neste FAMU møte.  
Sykefravær: Gjennomsnittlig litt høyere enn det var i fjor.  
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Fra januar i år og frem til nå har sykefraværet gått gradvis 
ned, samlet på 6,4%. Helse Vest sitt mål på 5,5 er oppnådd 
hos kirurgisk, prehospital klinikk og staber.  
 
Vedtak: FAMU tar saken til orientering.  

   
38/21 Nytt fra HMS-avd./BHT 

Det nasjonale bransjeprogrammet har akkurat startet tiltak 
som handler om hyppige og gjentagende fravær, er nå i 
kartlegging- og innsamlingsfasen. Spørreskjema er sendt ut 
til noen ledere slik at de kan komme med innspill. HTV og 
HVO har bidratt i innsamlingsfasen.  
 
Ledere har mulighet til å sjekke i GAT om ansatte jobber 
overtid på andre avdelinger enn sin opprinnelig enhet. Viktig 
at lederne får god informasjon om dette.  
 
Godkjenning av Korona sykdom som yrkessykdom:  
Nav avslår alle søknader som er sendt inn med begrunnelse 
at konsekvensen ikke er alvorlig nok. Ved varige men kan 
man sende inn ny søknad på et senere tidspunkt. Når 
melding er sendt blir dette en sak mellom ansatt og Nav, det 
er ikke så mye arbeidsgiver kan gjøre i disse sakene. Det er 
imidlertid viktig at dette blir registrert i personalmappen slik 
at det kan dokumenteres hvis det blir aktuelt senere.  
 
Ved avvik etter vaksine skal meldes som yrkesskade.  
 
Ytre Miljø: planlagt periodisk revisjon 14. – 16. September.  
 
Vedtak: FAMU tar saken til orientering.  

 

   
39/21 Mulige AML brudd 1. tertial 

Ref. saksfremlegg 
 
Ledere må legge inn dispensasjon til AML brudd i GAT. 
FAMU kommenterer ønske om at GAT får på plass løsning 
som gjør at kompenserende tiltak kan legges inn og sikre at 
statistikken viser et mer reelt bilde.  
 
900 AML brudd pga medarbeidere har bedt om å bytte vakt 
selv, viktig at dette blir registrert riktig.  
 
Vedtak: FAMU tar saken til orientering.  
 

 

   
40/21 Bokprosjektet, ref. saksfremlegg 

Prosjektet har tatt lengre tid enn planlagt pga pandemien.  
Manuset på 50 sider foreligger er sendt ut til 
referansegruppen. Saken har og så vært opp i LG som 
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uttrykk bekymring for fremdriften. Den økonomiske 
rammen må holdes.  
Referansegruppen skal ha sitt første møte på torsdag. 
 
Vedtak: FAMU tar saken til orientering.  
 

   
41/21 Status sommerferien 2021 

Vedtak: Saken har vært oppe i flere møter, FAMU har ikke 
behov for ytterligere informasjon om saken.  

 

 
 
Karin I. Eide 
referent  


