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Deltakere:       
Helle Schøyen, Maiken H. Jonassen, Kjersti Heie, Aud Mydland, Marius Malmo, Ketil 
Helgevold, Terje Bakkelund, John Mullen, Mette Øfstegaard, Lars Conrad Moe 
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Møtereferat - FAMU - 21.09.2021 
 

Saksnr Emne  Ansvarlig 
   
42/21 Godkjenning av møteinnkalling og referat fra 

21.06.2021  
Det informeres innledningsvis om endring i 
sammensetningen i FAMU fra arbeidsgiver siden, Terje 
Bakkelund erstatter Henning Garsjø. 
 
Sak 50/21 Støttefunksjoner og opplæring til ledere/ 
Lederprogrammet må utsettes.  
 
Vedtak: Møteinnkalling og referat fra 21.06.2021 ble 
godkjent. 

 

   
43/21 Godkjenning av årsplan FAMU 2021  

 
Vedtak: FAMU godkjente årsplan for FAMU 2021. 

 

   
44/21 Orientering om saker til styremøtet 22.09.2021 

Saksunderlag til styremøtet 22.09.2021 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. 
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45/21 
 

Ansattskader og HMS-avvik pr. august  
HMS leder Kjersti Heie orienterte i saken.  
Selv om man har MAP trening i klinikker føler flere 
medarbeidere at de ikke har nok opplæring i å håndtere vold 
og trusler fra pasienter. Dette er en bekymring for mange og 
også for Kjersti Heie som HMS-sjef.  
 
FAMU hadde følgende kommentarer: 
Fagforbundet v/Aud Mydland etterspurte om en er sikker på 
at en har gode nok systemer på systematisk MAP trening på 
avdelingen. Registrerer hvem som trener når og at alle 
gjennomfører trening systematisk og jevnlig. Aud Mydland er 
bekymret for at man ikke har nok fast personell og at for 
mange blir innleid. Det bør ses på oppgavedeling i 
sengepostene, rett person på rett plass.  
Det bør ses på om noe av ekstravakt budsjettet skulle vært 
brukt til faste stillinger, slik at man heller kan få inn 
personell med helsefaglig kompetanse som kan tre inn blant 
de aller sykeste pasienter. 
 
Det ble kommentert at avdelingene ikke har nok 
ressurspersoner i avdelingen til opplæring.  
 
Det er flere ganger stilt spørsmål om medarbeidere trener 
nok, og om det er de rette medarbeiderne som trener.  
Kunne vi lære av situasjoner og brukt oppståtte situasjoner 
som case ved opplæring? 
 
Assistanse fra politiet er ikke alltid raskt tilgjengelig, dette 
kan bli enda vanskeligere med nye retningslinjer. Politiet 
melder at de ikke har nok ressurser.  
Det oppleves at psykiatrien har god oversikt over når det er 
høyrisiko og det må bes om hjelp.  
 
Kan vi bruke simuleringssystemer til å trene i forhold til 
utagering? John Mullen mener at man allerede gjør dette i 
PVO. Kjersti Heie/John Mullen bes om å etterspørre bruken 
av simuleringsverktøy i klinikkene.  
 
Det er en utfordring i hvordan vi tar imot nye medarbeidere 
– både de med kompetanse og de nyutdannede. Vi må se på 
hvordan vi bruker kompetanse inn i sengeposter, bruke 
kompetanse inn for å systematisere og for å bli mer 
målrettet.  
Det er viktig at personell kjenner traumehistorien til 
pasienter for å kunne være forberedt dersom situasjoner 
skulle oppstå.  
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Sikkerhetsprosjekt pågår i klinikk psykisk helsevern voksne, 
og her ses det bl.a. på systematisk opplæring i håndtering av 
vold og trusler.  
 
Vedtak:  
FAMU tar saken til orientering.  
FAMU ber klinikkene for psykisk helsevern om å være 
spesielt oppmerksomme på at nyansatte og vikarer får nok 
opplæring for å kunne være i stand til å ta på seg oppgaver 
de tildeles.  
FAMU ber om at klinikkene ser på muligheten for å ta i bruk 
simuleringsutstyr for trening i forhold til håndtering av 
utagerende pasienter.  
FAMU ber om en status oppdatering i arbeidet som er bestilt 
tidligere om å se på hvordan man i foretaket besetter 
stillinger med ufaglærte versus faglærte. 

   
46/21 Nytt fra HMS-avd./BHT 

HMS sjef Kjersti Heie orienterte i saken. 
IA-prosjektet – «Der skoen trykker»: Prosjektet har pågått en 
stund ved medisinsk biokjemi og på sengepost 2AB, og til  
høsten starter en også opp på Varatun, Sandnes DPS.  
Klinikkene har blitt oppfordret til å melde inn nye 
kandidater til prosjektet, 12 forslag kom inn og 4 av disse har 
blitt valgt ut. Det vil til våren bli mulig å spille inn nye forslag 
til kandidater, men man vil stille noe større krav til 
søknadene fremover for å kunne velge ut kandidater.  
Helse Vest vil se på om det er mulig å lage rapport som kan 
synliggjøre for ledere om man har hyppige fravær blant 
medarbeidere.  
 
Bedriftshelsetjenesten: Det blir noe endring i 
sammensetningen. Det er ansatt ny fysioterapeut, og man er i 
gang med å rekruttere ny bedriftslege. I en mellomfase til ny 
bedriftslege er på plass har man avtale om å kunne bruke 
bedriftslegen i Haugesund.  Ny organisasjonspsykolog starter 
i november.   
 
Vedtak: FAMU tar saken til orientering. 

 

   
47/21 
 

Rutiner vedr. betaling for behandling av skade oppstått 
på jobb  
Personal og org. direktør Maiken H. Jonassen orienterte i 
saken. Ref. EQS rutiner som var vedlagt som saksunderlag.  
 
Flere var ikke klar over vedlagte EQS rutine. 
Det er også tiltakskort dersom skade på arbeid skyldes vold. 
Da skal ikke medarbeider legge ut for betaling for behandling 
selv.  
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Det er nå gode sider på intranett hvor ledere kan finne 
rutiner for bl.a. dersom medarbeidere skader seg på jobb. 
Det minnes også om å søke i EQS prosedyrer dersom man 
trenger info om rutiner.  
 
FAMU hadde følgende kommentarer:  
I lederundervisningen burde man kanskje fokusert mer på 
syke-oppfølgning. FAMU minner om leders ansvar til å 
kjenne til rutiner som foreligger. 
 
I EQS rutinen som foreligger kan man tydeliggjøre mer hva 
som er medarbeiders rettighet, rutinen har noe tekst som 
kan misforstås, Kjersti Heie vil se på dette. 
 
FAMU etterspør en oversikt over hvor mange saker foretaket 
melder til Arbeidstilsynet hvert år, og hvordan 
Arbeidstilsynet responderer på saker som meldes.  
Kjersti Heie vil se nærmere på dette. 
 
Vedtak: 
FAMU tar saken til orientering.  
FAMU ber om at man minner via lederlinjer, og til de som 
representerer AMU, om rutinen vedrørende betaling for 
skade oppstått på jobb, og samtidig minner om plikt til å 
melde skader.  
FAMU ber om en oversikt over antall saker som meldes til 
Arbeidstilsynet og hvordan Arbeidstilsynet responderer på 
disse. 

   
48/21 
 

Evaluering og revisjon av rutiner for varsling og 
konflikthåndtering  
HMS sjef Kjersti Heie orienterte i saken. 
Retningslinjene har nå vært på høring i de lokale AMUene, og 
ble drøftet i gårsdagens HTV/HVO møte. 
Arbeidsgruppen ser at det er mye av det samme som går 
igjen i tilbakemeldingene de har mottatt. 
 
Vedtak:  
FAMU takker for jobben som er gjort og ber om at 
arbeidsgruppen justerer teksten i rutinen i forhold til 
høringssvar og drøfting i HTV/HVO.  
FAMU anbefaler at man legger inn et krav om å kartlegge og 
risiko vurdere det organisatoriske og psykososiale 
arbeidsmiljøet, samt ved behov utarbeide tilhørende planer 
med relevante og nødvendige tiltak.  Dette samkjøres med 
oppfølgingen etter ForBedringsundersøkelsen og den årlige 
HMS runden. 
Saken vil bli lagt frem for ledergruppen 28.09. til endelig 
beslutning. 
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49/21 
 

Anmeldelse etter vold mot ansatte  
Adm. direktør orienterte i saken. 
I Klinikk psykisk helsevern voksne oppleves det å være en 
økende motstand mot å politianmelde vold og trusler 
ettersom saker i hovedsak henlegges. Medarbeidere 
opplever kun en økt risiko for seg selv og sine pårørende ved 
å anmelde (man blir avhørt av politiet og sak henlegges). 
Ina Trane har informert om at man ikke må anmelde som 
standard prosedyre, men at man kan vurdere dette for hver 
enkel hendelse.  
Adm. direktør har tenkt at problemstillingen kan tas inn i 
sammenheng med 5 på topp risiko. 
 
FAMU hadde følgende kommentarer: 
Vold og trusler mot ansatte oppleves som et 
samfunnsproblem. 
Saken må løftes til Helse Vest og videre. 
 
Saken har blitt tatt opp med politiet. Politiet har tatt imot 
henvendelsen, men det gjenstår å se om rutiner endres.  
 
Enkelte klinikker har en oppfattelse av at man ikke trenger 
politianmelde saker, men at dette skjer automatisk ved å 
melde inn synergisak. 
 
Vedtak: 
FAMU ber om at saken tas inn i de lokale AMUene og at man 
ser på praksisen i de enkelte klinikker rundt dette. 
FAMU støtter at saken tas inn i Risikovurdering 5 på topp.  

 

   
50/21 
 

Støttefunksjoner og opplæring til 
ledere/Lederprogrammet 
Saken utsettes ettersom June Glomsaker var forhindret til å 
delta i dagens møte. 

 

   
 Eventuelt 

 
Fluktmuligheter og mulighet for varsling i enheter v/Aud 
Mydland: 
Aud stiller spørsmål om foretaket er godt nok rigget dersom 
man skulle få en lignende episode som hendelsen på NAV. 
Har man i de enkelte enheter gode nok fluktveier og rutiner 
for hva man skal gjøre og hvor man skal gå dersom man 
kommer opp i truende og farlige situasjoner? 
 
Adm. direktør ser at det er behov for å få kartlagt dette i flere 
enheter, samt se på hvilke varslingsmuligheter de ulike 
enheter/poliklinikker har.  
I tillegg kan man gjøre en tabletop øvelse sammen med 
beredskap. 
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Adm. direktør vil ta saken opp til LG.  
 
Klinikkverneombud v/Marius Malmo: 
Kvinne og barneklinikken og Med.serv./ABK  mangler 
klinikkverneombud, og Marius ber om at klinikkene 
oppnevner nye klinikkverneombud og melder inn navn.   

 
 
Anne Sofie Øye Gjerde 
referent 
 


