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Møtereferat 
 
Deltakere:       
Marius Malmo, Maiken H. Jonassen, Helle Schøyen, Terje Bakkelund, Ketil Helgevold, 
Gunn Elin Rossland, Aud Mydland, Tor Albert Ersdal, Mette Øfstegaard, John Mullen, 
Lars Conrad Moe, Kjersti Heie 
 
Forfall:  
 
Kopimottakere:  
 
Møteleder: Helle Schøyen 
Møtedato:  15.12.2021 
Klokkeslett: 13.00-15.00 
Møtenr: 8/2021 
Møtested: Direktørens møterom 
Arkivref: 2021/154 -  115511/2021  

  

 

Møtereferat FAMU 15.12.2021 
 

Saksnr Emne  Ansvarlig 
   
70/21 Godkjenning av møteinnkalling og referat fra 

23.11.2021  
 
Vedtak:  
Møteinnkalling og referat fra 23.11.2021 ble godkjent. 

 

   
71/21 Godkjenning av årsplan FAMU 2022  

 
Vedtak:  
Årsplan for FAMU 2022 ble godkjent. 

 

   
72/21  Orientering om saker til styremøtet 16.12.2021 

Saksunderlag til styremøtet 16.12.2021 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. 

 

   
73/21 
 

Budsjett 2022 
Økonomi- og finansdirektør Tor Albert Ersdal orienterte i 
saken. Ref. styresak 95/21 Budsjett 2022. 
Mette Øfstegaard stilte spørsmål om pandemien ikke skal tas 
hensyn til i forhold til den resultatbaserte finansieringen. 
Tor Albert Ersdal kan videreformidle dette til Helse Vest, 
men dette er nok noe HOD bestemmer og føringer vi må 
forholde oss til. 

 



 
 
 

Side 2 av 4 
 

 
Vedtak:  
FAMU tar saken til orientering. 

   
74/21 
 

Bokprosjektet  
Stein Tore Nilsen orienterte i saken. Ref. saksfremlegg. Det er 
betydelige forsinkelser i prosjektet, men foreligger nå manus 
på over 100 sider for del IIb, denne delen skal være ferdig i 
løpet av januar. Svein Egil Omdal har levert manus for del I, 
historisk del frem til 1970, han vil også bidra videre med 
bearbeiding av øvrig manus.  
Referansegruppen skal ha møte medio januar-22 og vil få 
tilgang til manus som foreligger. Status i saken vil blir 
orientert om på ny i LG og FAMU i løpet av mars/april 2022. 
 
Vedtak: 
FAMU tar saken til orientering. 

 

   
75/21 
 

Ansattskader og HMS-avvik pr. november  
HMS sjef Kjersti Heie orienterte i saken. Ref. utsendt rapport. 
Det er ikke meldt noen H1 eller H2 skader i november.  
Litt høyere sykefravær enn tidligere.  
Aud Mydland stilte spørsmål om hvorfor skader i 
somatikken er så sent meldt? Kjersti Heie opplyser at dette 
nok ikke dreier seg om at skader meldes sent, men at selve 
registreringen blir sent ferdigstilt, og at skader dermed ikke 
kommer inn i statistikken for gjeldende måned, 
Mette Øfstegaard kommenterte at det er krevende å få et 
riktig bilde av sykefraværet. Sykefraværet kan være veldig 
stort enkelte dager, men gjennomsnittet for måneden kan se 
ganske greit ut. Kjersti Heie kommenterte at det er vanskelig 
å få variasjoner dokumentert inn i rapporter og statistikker, 
men at det er viktig å ta inn variasjoner i sykefravær opp i de 
lokale AMUene til den enkelte klinikk.  
Gunn Elin Rossland etterlyste oversikt over sykefravær hvor 
en skiller mellom der det er døgndrift og dagdrift, Gunn Elin 
mener at det er en større belastninger i enheter hvor det er 
døgndrift. 
Flere klinikker har dette oppe i sine AMU og mener de har 
god oversikt. Adm. direktør mener at FAMU skal ha et 
overordnet nivå og at det må være spesielt alvorlige 
tilstander som skal tas inn i FAMU. 
 
Vedtak: 
FAMU tar saken til orientering. 

 

   
76/21 
 

Nytt fra HMS-avd./BHT  
HMS sjef Kjersti Heie orienterte i saken. 
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HMS årsrapport: Løsning som gjør at enhetsleder kan svare 
ut denne elektronisk er nå på plass, og melding om dette vil 
bli sendt ut over helgen. 
 
Topp 6 risiko, vold og trusler: Den lokale arbeidsgruppen har 
nå hatt møte nr. 2, det kom da innspill om å ta med 
representant fra Vakt og Sikring inn i denne gruppen. 
Regional gruppe skal ha sitt første møte på nyåret. 
 
Der skoen trykker: Følger plan som ved oppstart. Varatun er 
i sluttfasen, man er godt i gang på kirurgisk merkantilt.  
4H gastro. 3F og MIO skal i gang i februar.  
Nytt søknadsskjema skal nå tas i bruk, her vil man måtte gi 
og få noe mer info om hva som kreves for å delta. 
 
Varsling og konflikthåndtering: Iverksetting blir 24 februar-
22. Det har tatt noe tid grunnet at man har ventet på 
elektronisk varslingsskjema og risikoanalyse fra Helse Vest.  
 
Vaksiering covid: Man er i gang med vaksinering med 3. 
dose. Det er satt opp tider for timebestilling frem til uke 3 i 
januar. 
 
Arbeidspress og stress: BHT får stadig henvendelser 
vedrørende arbeidspress og stress blant ansatte. Kjersti Heie 
stilte spørsmål om FAMU hadde innspill til om man bør 
reaktivere arbeidsgruppen som tidligere så på tiltak for 
psykososialt arbeidsmiljø for å se på ytterligere tiltak. 
 
FAMU kommenterte at ikke alle medarbeidere vet hvilke 
muligheter som finnes for å få hjelp og bistand. 
FAMU foreslår at det bør være tilgjengelig mat og drikke til 
medarbeidere i avdelinger med høyt arbeidspress. 
 
Vedtak:  
FAMU gir sin tilslutning til at arbeidsgruppen reetableres og 
at man iverksetter verktøy for å ivareta psykososialt 
arbeidsmiljø. 

   
77/21 
 

Gjennomgang av alvorlig hendelse AMC2  
Spesialkonsulent Cesar Sanhueza og avd.sjef Mads Johansen, 
AMC 2, presenterte saken.  
 
FAMU hadde følgende kommentarer: 
Gunn Elin Rossland kommenterte at arbeidsgiver har et 
ansvar for at medarbeider skal føle seg trygge på jobb. Tiltak 
må på plass for å kunne minimalisere at slike alvorlige 
hendelser oppstår. 
Mette Øfstegaard stilte spørsmål om det ved sykefravær blir 
erstattet med personell med riktig kompetanse. Mads 

 



 
 
 

Side 4 av 4 
 

Johansen opplyste at avdelingen i hovedsak har sikret at en 
har kompetanse, men at det kan hende at enkelte fravær blir 
erstattet med ufaglært personell/studenter.  
Aud Mydland kommenterte at denne saken sier noe om at 
man er for lite personell på sengeposter og sårbarheten det 
fører til. Aud minner samtidig om at også tillitsvalgte må 
informeres når slike alvorlige hendelser oppstår. 
Adm. direktør kommenterte at noe med formålet med å ta 
saken inn i FAMU var å øke innsikten i problematikken. Ved 
å gjennomgå en slik hendelse detaljert får man en økt 
forståelse for saken og kan bedre se hvilke tiltak som må 
settes inn. 
 
Vedtak: 
FAMU tar saken til orientering. 
Adm. direktør vil vurdere om saken også skal presenteres for 
LG i sammenheng med sak vedrørende utkast til rutine for 
voldsrisiko, journalføring og informasjonsflyt i HST. 
I tillegg kan det vurderes om man også skal ha en lignende 
gjennomgang med politiet for å vise hvorfor det er 
nødvendig med rask respons fra politiet. 
Kjersti Heie tar saken videre inn i det regionale arbeidet med 
Topp 6 risiko, vold og trusler. 

   
 Eventuelt 

 
Avlyst julekonsert: 
Aud Mydland stilte spørsmål om det er penger til overs av 
velferdspengene som skulle blitt brukt til julekonserten for 
ansatte som ble avlyst. 
Maiken H. Jonassen informerte om at det er mottatt en 
faktura på kr. 200 000. Man har da kr. 300 000 igjen i 
velferdsmidler for inneværende år. 
Maiken vil undersøke muligheten for at dette beløpet kan 
overføres til neste år. Dersom dette ikke er mulig skal man se 
på hvordan disse pengene kan komme medarbeidere til gode 
i år på best mulig vis. 
 
Parkering for ansatte – sak på intranett: 
Informasjonen om nye retningslinjer for parkering som ble 
lagt ut på intranett før disse var endelig besluttet har ført til 
mye støy og uro blant ansatte. Dette var veldig uheldig.  
Ketil Helgevold orienterte om omstendighetene rundt dette. 
FAMU ber om at det raskt legges ut informasjon på intranett 
hvor det informeres om saken. 

 

 
 
Anne Sofie Øye Gjerde 
referent 
 


