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Møtereferat FAMU 26.10.2021 
 

Saksnr Emne  Ansvarlig 
   
51/21 Godkjennelse fra FAMU på søknad til Arbeidstilsynet for 

utvidelsen av bygg 11  
Prosjektleder Ove Nordstokke orienterte i saken. Ref. 
saksfremlegg. 
Arbeidstilsynet ga samtykke for oppføring av råbygget for 
bygg E (våren 2021 omdøpt til bygg B), med anmodning om 
revidert søknad når fullstendig planløsning forelå. Vedlagte 
søknad svarer ut de vilkår som ble satt ved Arbeidstilsynet 
overordnet samtykke for behandlingsbygget.  
 
Vedtak:  

 FAMU bekrefter at representanter fra tillitsvalgte og 
vernetjenesten har medvirket i prosessen med 
planlegging av utvidelsen for bygg E (nåværende bygg 
B). 

 FAMU godkjenner Nye SUS sitt tilsvar på vilkår. 

 

   
52/21 
 

Godkjenning av møteinnkalling og referat fra 
21.09.2021  
Aud Mydland bemerket at Egil Olsen står oppført som 
fraværende til FAMU møter, Egil er imidlertid ikke medlem 
av FAMU. 
 
Vedtak: 
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FAMU godkjente møteinnkalling og referat fra 21.09.2021 
med nevnte merknad. 

   
53/21 Godkjenning av årsplan FAMU 2021  

 
Vedtak: 
FAMU godkjente årsplan for FAMU 2021. 

 

     
54/21 Orientering om saker til styremøtet 27.10.2021  

Saksunderlag til styremøtet 27.10.2021 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. 

 

   
55/21 
 

Ansattskader og HMS-avvik pr. september 2021 
HMS sjef Kjersti Heie orienterte i saken. Ref. utsendt rapport. 
 
Det har ikke vært noen alvorlige hendelser i løpet av 
september. Kjersti Heie informerte om en alvorlig hendelse 
på AMC2 i forrige uke. Hendelsen vil bli meldt til 
arbeidstilsynet. 
Aud Mydland etterspør mulighet for at også tillitsvalgte kan 
få melding når alvorlige hendelser oppstår for å være 
informert i forhold til sine medlemmer. 
Prosedyren slik den er nå er at det skal gå ut melding til 
vernetjenesten og adm. direktør når alvorlige hendelser 
oppstår.  
 
Kjersti har denne gangen tatt ut rapport over hendelsestyper 
meldt i synergi i forhold til HMS. Det som det rapporteres 
mest på er det som går på psykososialt arbeidsmiljø, 
organisatorisk arbeidsmiljø og smitterisiko. 
 
Adm. direktør ber om at Kjersti Heie melder inn i det 
regionale arbeidet med 5 på topp risiko dette med 
manglende respons fra arbeidstilsynet når alvorlige 
hendelser i form av vold og trusler meldes inn. 
 
Gunn Elin Rossland, NSF, stilte spørsmål om det er noen 
form for rutine for oppfølging der hvor medarbeidere takker 
nei til bistand etter å ha vært involvert i en alvorlig hendelse. 
Kjersti Heie informerte om at man ikke kan tvinge noen 
medarbeidere til å ta imot bistand, men at man har et 
opplegg hvor man stiller spørsmål om behov for bistand 
etter at det har gått en viss tid etter hendelsen. Det minnes 
om at leder er ansvarlig for oppfølging. 
Adm. direktør mener at foretaket har laget gode 
retningslinjer for oppfølging av ansatte etter alvorlige 
hendelser. Dette er tilbud til medarbeidere, og det vil ikke 
alltid være klokt å presse medarbeidere til å ta imot bistand. 
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Det kan etterspørres via de lokale AMUene om 
retningslinjene for oppfølging av ansatte etter alvorlig 
hendelse er kjent.  
 
Vedtak: FAMU tar saken til orientering. 

   
56/21 Nytt fra HMS-avd./BHT 

HMS sjef Kjersti Heie orienterte i saken. 
 
Nye regionale retningslinjer for risikostyring: Kjersti Heie og 
Liss Søreide har deltatt i den regionale gruppen som har 
jobbet med de regionale retningslinjene for risikostyring. 
Disse regionale retningslinjene er nå lagt ut i EQS og 
erstatter våre lokale retningslinjer.  
 
IA-prosjektet «Der skoen trykker»: Man har nå valgt ut flere 
enheter blant dem som ønsker å delta i prosjektet. 
Merkantilt på kirurgen og sengepost B på Sandnes DPS er nå 
i gang. Planen er også å starte på 4H før jul, deretter 3F på 
nyåret. 
Det vil bli gjort endringer i prosessen for hvordan enheter 
melder seg på prosjektet, man har etterhvert sett at ikke alle 
er helt informert om hva som kreves for å delta i prosjektet. 
 
IA-prosjektet «Gjentagende fravær»: Dette prosjektet er så 
vidt kommet i gang. Til nå har man sortert det ned til 4 
områder hvor tiltakene skal komme inn under, eksempelvis 
styrking av ledere vedrørende kommunikasjon. 
 
Det var pålegg fra arbeidstilsynet om å sende inn reviderte 
retningslinjer for varsling og konflikthåndtering. Disse er nå 
sendt, og arbeidstilsynet er fornøyd med de reviderte 
retningslinjene. 
 
Vedtak:  
FAMU tar saken til orientering. 

 

   
57/21 
 

Evaluering sommerferien 2021 
Saken var kjent for FAMU fra tidligere møter i uken.  
Personal- og org. direktør Maiken H. Jonassen viste også til 
sak 58/21 vedr. oversikt over merarbeid og overtid gjennom 
sommeren. Ref. saksfremlegg. 
 
HTV har tidligere bedt om å få delta i sommerferiegruppen. 
Adm. direktør og Maiken H. Jonassen har tatt dette videre for 
vurdering. 
Aud Mydland ber som FAMU medlem om å få delta i 
feriegruppen. 
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Aud Mydland kommenterte at en må være bevist på 
ordlyden i evalueringen. Ref. side 7 hvor det er setninger 
som kan oppleves støtende.  
 
Seniorrådgiver Ole Chr. Langlo vil oppdatere og justere 
evalueringen over sommerferie avviklingen etter innspill 
som har kommet til. Oppdatert versjon vil bli utsendt når 
den er klar. 
 
Vedtak:  
FAMU tar saken til orientering. 

   
58/21 
 

Mulige AML brudd 
Maiken H. Jonassen og Kjersti Heie orienterte i saken. Ref. 
saksfremlegg. I tillegg var også presentasjon over merarbeid 
og overtid/AML brudd i forhold til sommerferieavviklingen 
vedlagt. 
 
Når man sammenligner 2021 med 2019 ser man at foretaket 
har mindre AML brudd i 2021 enn i 2019. 
Som en oppfølgning etter ledelsens gjennomgang vil 
legeforeningen bli innkalt til et møte med Maiken H. 
Jonassen og Erlend Våge for en dialog og for å se på 
arbeidsplaner for legegruppen.  
 
Flere har jobbet systematisk for å få ned antall AML brudd.  
Tillitsvalgte har jobbet systematisk med tiltak for å få ned 
antall AML brudd, og har bidratt med å rettlede ledere 
angående prosedyrer for søknader om dispensasjoner, og 
informert om leders ansvar til å legge avtaler inn i Gat 
 
Vedtak: 
FAMU tar saken til orientering. 

 

   
59/21 
 

Bruk av velferdsmidler  
Maiken H. Jonassen orienterte i saken. 
Etter dialog med NSF og fagforbundet ble det bestemt at man 
i år ville bruke ekstra midler til julekonsert. 
 
Marius Malmo stilte spørsmål om man har noen policy på 
hvem som bevilges velferdsmidler. Maiken H. Jonassen 
informerte om at ingen spesifikke avdelinger får av disse 
velferdsmidlene, men det oppfattes at det er en ulik policy i 
klinikkene for velferdstiltak. Maiken H. Jonassen vil ta dette 
videre inn i ledergruppen.  
 
Utdeling av erkjentlighetsgaver: Grunnet pandemien var det 
i fjor ingen stor tilstelning slik som tidligere år. Personal og 
org. er usikre på hvordan dette skal gjøres i år og ber om en 

M.H.Jonassen 
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tilbakemelding fra FAMU på hvordan de tenker dette bør 
gjennomføres i år. Tilbakemelding gis til Maiken H.J.  
 
Vedtak: 
FAMU tar saken til orientering. 

   
60/21 
 

Støttefunksjoner og opplæring til 
ledere/lederprogrammet 
Fagsjef June Glomsaker orienterte i saken. Presentasjon 
vedlegges referatet. 
 
Vedtak: 
FAMU tar saken til orientering. 

 

   
 Eventuelt 

Mulige AML-brudd v/Maiken H. Jonassen: 
Maiken H. Jonassen har snakket med Hilde Christiansen, 
personal- og org. direktør i Helse Vest, vedrørende begrepet 
«mulige AML brudd». Årsaken til at man bruker begrepet 
«mulige» er at det er mange lokale avtaler som ikke er lagt 
inn i Gat. Man klarer ikke å sjekke ut at alle avtaler er lagt 
inn, dersom man var helt sikre på at alle lokale 
dispensasjoner var lagt inn kunne man sortere på reelle AML 
brudd. 
   
Aud Mydland gir nå beskjed til ledere som ønsker 
dispensasjoner at hun ønsker drøftingsmøter, og henviser til 
EQS rutiner for hvordan søknad om dispensasjoner skal 
gjøres. Ved bedre opplæring til ledere kan en unngå 
personalsaker. 
Aud Mydland kommenterer videre at ledere må få opplæring 
i hvordan en søker dispensasjoner ang AML brudd, opp mot 
HTV i de ulike organisasjonene. Maler ligger på nettsiden 
AML-brudd, overtid mm - oppdatert i hht endringer pr 1.7.15 
(sus.no) 
 
Maiken H. Jonassen vil ta dette videre.  
 
Mette Øfstegaard påpekte viktigheten av å informere om 
rutiner for dispensasjoner nedover i linjen. Ledere må også 
få opplæring i hvordan dette legges inn i Gat etter at 
dispensasjon er gitt og drøftingsmøte er utført.  
 
Maiken H. Jonassen kommenterte at FAMU referater går til 
ledergruppen og orienteres om i ledermøte. Man kan da 
minne om rutiner for søknader om dispensasjoner og 
viktigheten av at dispensasjoner raskt legges inn i Gat, og 
oppfordre om at ledergruppen informerer videre til sine 
ledere om å gjennomføre kurs som er knyttet til dette. 
 

M.H.Jonassen
/Helle 
Schøyen 

https://pulsen.sus.no/enheter/personalogorganisasjon/arbeidstid/Sider/AML-brudd,-overtid-mm.aspx
https://pulsen.sus.no/enheter/personalogorganisasjon/arbeidstid/Sider/AML-brudd,-overtid-mm.aspx
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Adm. direktør kommenterte at arbeidsgiverrepresentanter 
og ansattrepresentanter har en felles interesse å få dette til.  
Viktig å forklare ledere hvorfor vi trenger drøftinger, 
informere om retningslinjer for søknader om dispensasjoner, 
og gi ledere en forståelse for viktigheten av å forholde seg til 
arbeidsmiljøloven.  
 
Gunn Elin Rossland påpekte at mange av våre ansatte jobber 
turnus, og at arbeidsplaner er vårt viktigste arbeidsverktøy. 
Ledere har ansvaret med å følge opp i forhold til AML brudd. 
 
Etterlevelse av røykeforbudet på sykehuset v/Kjersti Heie: 
Det meldes om at det til tross for røykeforbudet på 
sykehuset fremdeles er områder hvor ansatte røyker. Dette 
gjelder spesielt området utenfor laboratoriet og Stavanger 
legevakt. Avviksmeldinger er sendt fra laboratoriet til 
driftsservice, og det stilles spørsmål om hvem som har 
ansvar for å håndtere brudd på røykeforbud. 
Vektere har blitt brukt noe til å gi beskjed om forbud, men 
det er et lederansvar å sørge for at medarbeidere ikke røyker 
i arbeidstiden, og ledere som må håndtere brudd på dette.  
Marius Malmo, foretaksverneombud, kommenterte også at 
det er problematisk med «røykehus» foran hovedinngangen.  
Aud Mydland, fagforeningen, foreslo at man tar problemet 
opp i ledergruppen, og at det oppfordres til å ta dette opp i 
personalmøter. 
 
Valg av nytt hovedverneombud v/Mette Øfstegaard, NSF: 
Nåværende hovedverneombud, Toyni Bjelland, har meldt at 
hun ikke ønsker gjenvalg. NSF, Legeforeningen og 
Fagforbundet har laget saksinnstillinger til verv av nytt 
hovedverneombud, men det er utfordrende å finne 
kandidater. I tillegg meldes det om at det mangler 
klinikkverneombud i kvinne- og barneklinikken og 
medisinsk service og ABK. 

 
 
Anne Sofie Øye Gjerde 
referent 
 


