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 - Direktørens kontor 

Møtereferat 
 
Deltakere:       
Helle Schøyen, Maiken H. Jonassen, Egil Olsen (stedf. Aud Mydland), Kjersti Heie, Lars 
Conrad Moe, Marius Malmo, Ketil Helgevold, Henning Garsjø, Mathias Hella, Mette 
Øfstegaard 
 
Forfall: Aud Mydland 
 
Kopimottakere:  
 
 
Møteleder: Helle Schøyen 
Møtedato:  26.05.2021 
Klokkeslett: 13.00-15.00 
Møtenr: 3/21 
Møtested: Direktørens møterom/Teams 
Arkivref: 2021/154 - 54461/2021 

 

 

Møtereferat FAMU 26.05.2021 
 

Saksnr Emne  Ansvarlig 
   
24/21 Godkjenning av møteinnkalling og referat fra 

25.03.2021  
 
Vedtak: Møteinnkalling og referat fra 25.03.2021 ble 
godkjent. 

 

   
25/21 Godkjenning av årsplan FAMU 2021  

 
Vedtak: FAMU godkjente årsplan for FAMU 2021. 

 

   
26/21 Orientering om saker til styremøtet 28.05.2021 

Saksunderlag til styremøtet 28.05.2021 var sendt FAMUs 
medlemmer i forkant av møtet. Sakene var kjent for FAMU 
fra tidligere møter i uken, og det var ikke behov for noen 
ytterligere redegjørelse.  

 

   
27/21 
 

Ansattskader og HMS-avvik pr. april  
HMS sjef Kjersti Heie orienterte i saken. Rapport pr. april 
2021 var sendt FAMU som saksunderlag til saken. 
 
Det er i rapporten for april rapportert ekstra vedrørende 
vold og trusler mot ansatte, bl.a. er det sett på tiltak som er 
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igangsatt. Totalt antall hendelser med vold og trusler mot 
ansatte har gått noe ned, forhåpentligvis er dette resultater 
av igangsatte tiltak.   
TMA i somatikken ble overført til driften i 2020, men man 
har ikke kunnet gjennomføre kurs p.g.a. pandemien, dersom 
behov i somatikken kan det tas kontakt med BHT. 
Det er et pågående arbeid vedrørende 
journaldokumentasjon om voldsrisiko som skal være 
tilgjengelig for somatikken. En tverrfaglig gruppe jobber med 
dette og arbeidet forventes sluttført våren 2021. 
Det skal startes opp et prosjekt om organisering av 
sikkerhetspsykiatrien i Helse Stavanger, første 
styringsgruppemøte hvor prosjektdirektivet skal besluttes er 
i neste LG 01.06.2021.  
 
Vedtak: FAMU tar saken til orientering. 

   
28/21 
 

Nytt fra HMS-avd./BHT  
HMS sjef Kjersti Heie orienterte i saken. 
BHT sin hovedoppgave er for tiden vaksinering av ansatte. 
BHT håper at det blir tid for mer «vanlige» oppgaver til 
høsten. 
 
Prosjekt «Der skoen trykker»: Påbegynt 2 piloter, men har 
ikke kommet i gang på medisinsk biokjemi enda, denne 
piloten må utsettes litt. Det er sendt ut epost til alle 
klinikksjefene med informasjon om prosjektet, og 
oppfordring om å melde inn dersom man har motiverte 
enheter med store utfordringer med sykefravær, (forslag kan 
meldes til Inger Lise Dobbe). 
Man har fått gode tilbakemeldinger fra avdelingen som nå er 
ferdig med piloten.  
 
Vedtak: FAMU tar saken til orientering.  

 

   
29/21 
 

Resultat ForBedring  
HMS sjef Kjersti Heie orienterte i saken. 
Det ble gitt en kort oppsummering av resultatene på 
overordnet nivå. Deltakelse i år var på 73%.  
 
FAMU hadde følgende kommentarer: 
Ved spørsmål om man har opplevd mobbing eller seksuell 
trakassering kunne det i undersøkelsen vært skilt mellom 
om man hadde opplevd dette selv, eller om man kjenner til 
noen som har vært utsatt. I tillegg kunne det vært skilt 
mellom om mobbing eller seksuell trakassering var fra 
kollegaer eller fra pasienter.  
Tall for om man har opplevd eller kjenner til mobbing, 
seksuell trakassering eller diskriminering er for høye. 637 
svarer f.eks. at det har vært utsatt for/kjenner til noen som 
har vært utsatt for mobbing. 
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Her må vi ha en høy ambisjon om en 0 visjon.  
For å forstå problemet og for å få gjort noe med dette er det 
vesentlig å kunne skille mellom sakene.  
Det er tidligere meldt inn behov for dette til regional gruppe. 
Det foreslås at behovet meldes inn på nytt. 

 
Vedtak:    
Kjersti Heie bes lage et utkast til et notat som beskriver 
behovet for å kunne skille bedre mellom sakene, og at vi 
trenger dette verktøyet for å kunne jobbe målrettet med 
tiltak og kunne følge opp medarbeidere på en bedre måte. 
Kopi av notat går til Helse Vest samt til Maiken H. Jonassen 
som også vil ta dette opp i neste PO direktør møte. 

 
 
 
 
 
 
 
 
K.Heie 

   
30/21 
 

Revisjon rutiner for varsling og konflikthåndtering  
HMS sjef Kjersti Heie orienterte i saken.  
 
På bakgrunn av erfaringer fra flere omfattende 
varslingssaker de siste årene, ble det høsten 2020 besluttet å 
igangsette arbeid med å evaluere og revidere rutinene for 
varsling og konflikthåndtering. Ref. saksfremlegg. 
 
FAMU synes det er et godt og strukturert arbeid som er gjort, 
og ga innspill til det videre arbeidet med retningslinjene. 
Det er viktig at rutinene har en god forankring i organisasjonen, 
og det anbefales at saken også presenteres for AMUene i tillegg 
til FAMU og HTV/HVO.  
 
Vedtak: FAMU takker for arbeidet som er gjort, tar saken til 
etterretning og ønsker lykke til med det videre arbeidet. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
K.Heie 
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Status etter iverksetting av psykososiale tiltak  
Inger Lise Dobbe presenterte status etter iverksetting av 
psykososiale tiltak.  
 
Arbeidsgruppen ser at det er viktig at man har tenkt på 
psykososial ivaretakelse – dette er et signal på at vi vil 
hverandre vel. 
Det anbefales å vurdere om arbeidsgruppen skal videreføres 
når pandemien er over.  
 
Vedtak: FAMU takker for det gode og viktige arbeidet som er 
gjort. Saken settes opp til LG for å beslutte om 
arbeidsgruppen skal videreføres, saken kan da ledsages av 
en anbefaling fra FAMU. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I.L. Dobbe 

   
32/21 
 

Mulighet for juridisk bistand til medarbeidere som må 
møte i avhør på kort varsel 
Maiken H. Jonassen orienterte i saken. 
 
Maiken H. Jonassen har snakket med foretaksadvokat og sett 
på hva vi har av rutiner angående saken.  
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I EQS prosedyre vedrørende anmeldelse av straffbare 
forhold står det at man ikke kan pålegges å avgi forklaring til 
politiet, men må vitne i retten dersom man innkalles.  
Det som ikke kommer klart frem i rutinene er hvor man kan 
få råd ved behov, men det er Anne Jorunn Ørke som er vår 
foretaksadvokat og som kan kontaktes. Det må avgjøres i den 
enkelte sak om foretaket kan bistå med advokat eller om 
fagforeningen skal bistå. Retningslinjene skal justeres slik at 
dette blir klarere.   
 
Det kan oppstå akutte saker hvor man kan risikere å bli 
innkalt til avhør, her er det ikke klart hvilke rettigheter man 
har, og man blir ofte ikke opplyst om dette av politiet.  
Vi trenger tydelige retningslinjer hvordan vi skal forholde 
oss og hvilke rettigheter medarbeidere har, dette for å skape 
en trygghet for medarbeidere om at saker håndteres trygt.  
Ulike scenarier må altså beskrives i rutinene.  
 
Vedtak: Maiken H. Jonassen ser videre på saken sammen 
med Anne Jorunn Ørke, gjennomgår rutiner og ser på ulike 
scenarier og justerer i forhold til dette slik at rutinene kan bli 
klarere.  
FAMU får saken tilbake igjen til beslutning når dette arbeidet 
er gjort. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
M. H.Jonassen 
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Økonomisk langtidsplan 
Saken ble presentert og drøftet i gårsdagens HTV/HVO møte. 
FAMU hadde ikke behov for noen ytterligere gjennomgang 
av saken. 
 
Vedtak: FAMU tar saken til orientering. 

 

   
 Eventuelt 

 
Pauser i møter v/ Mathias Hella:   
Det avsettes liten tid til pauser i lange møter, i tillegg kan det 
også bli lite pause mellom møter.  
Det er enighet i FAMU om dette, og man vil i formøtene til 
FAMU se på muligheten for å legge inn 5 min. pauser mellom 
f.eks. hver 45 min.  

 

   
   

 
 
Anne Sofie Øye Gjerde 
referent  


