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Møtereferat - FAMU - 21.11.2022 
 

Saksnr Emne  Ansvarlig 
   
62/22 Godkjenning av møteinnkalling og referat fra 

28.10.2022  
 
Vedtak: 
Møteinnkalling og referat fra 28.10.2022 ble godkjent. 

 

   
63/22 Godkjenning av årsplan FAMU 2022  

 
Vedtak: 
Årsplan for FAMU 2022 ble godkjent. 

 

   
64/22 
 

Ansattskader og HMS-avvik  
 
Kjersti Heie orienterte i saken. Ref. saksfremlegg. 
 
I etterkant av alvorlige hendelser med utagerende pasienter 
har det vært møter med politiet i forhold til politiets bistand 
ved slike situasjoner. Arbeid med å se på retningslinjer for 
bistand fra politiet er startet.  
FAMU ber om en sak i et senere møte for videre orientering 
om dette arbeidet. 
 
Det pågår en hendelsesanalyse i etterkant av hendelse med 
utagerende pasient i Klinikk psykisk helsevern barn, unge og 
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rusavhengige. Resultatet av denne hendelsesanalysen kan 
presenteres for FAMU. 
 
Vedtak: 
FAMU tar saken til orientering. 

   
65/22 
 

Nytt fra HMS-avd./BHT  
 
Kjersti Heie informerte om pågående og planlagt bistand fra 
HMS-avd./BHT på foretaksnivå, samt kurs innen HMS med 
oppstart de neste månedene. Ref. saksunderlag. 
 
Det har kommet forespørsel fra Klinikk A om å utarbeide 
overordnet prosedyre for forebygging av stikkskader ved 
kirurgiske inngrep. Det foreslås at det opprettes en 
arbeidsgruppe som utarbeider en HMS prosedyre.  
Dersom FAMU gir sin tilslutning kan man gå i gang med dette 
arbeidet.  
 
Vedtak: 
FAMU gir sin tilslutning til at det opprettes en arbeidsgruppe 
for å utarbeide en overordnet HMS prosedyre for 
forebygging av stikkskader ved kirurgiske inngrep.  
FAMU tar ellers saken til orientering. 

 

   
66/22 
 

Mulig forskningssamarbeid med UiS  
 
Maiken H. Jonassen orienterte kort om saken. Saken ble 
presentert av Mari Rege fra UiS i HTV/HVO møtet den 
18.11.2022 hvor også ledergruppen var invitert inn i møtet 
for å bli orientert. Det var dermed ikke behov for noen 
ytterligere presentasjon av forskningsprosjektet i dagens 
møte. 
FAMU kom i dagens møte med ytterligere innspill til saken. 
 
Vedtak: 
FAMU tar saken til orientering.  
Saken vil bli fulgt opp i FAMU etter at endelig beslutning er 
tatt. 

 

   
67/22 
 

Vernetjenesten – verneombud for stab og støtte  
 
Det er meldt behov for ytterligere presisering og plassering 
av hvem som fungerer som verneombud for stab/støtte 
inkludert klinikksjef/direktører i klinikker og divisjon. Det 
har vært ulik oppfatning og praksis knyttet til dette i 
klinikker og divisjon.  
Det foreslås derfor at klinikkverneombud eller 
divisjonsverneombud fyller denne funksjonen for 
verneområdene stab/støtte i alle klinikker/divisjon, 
inkludert nivå-2 ledere. 
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Lars Conrad Moe informerte om at Klinikk psykisk helsevern 
for barn, unge og rusavhengige har et eget verneombud for 
klinikkledelsen. Dette verneområdet er sammen med 
verneområde for FoU enheten i klinikken.  
FAMU ser ingen grunn for at klinikken må endre på dette. 
  
Vedtak: 
FAMU godkjenner definerte verneområder og oppfordrer de 
lokale AMU til å orientere og opplyse om dette i sine AMU-
møter. 

   
68/22 
 

Mandat IA-utvalget  
 
Kjersti Heie orienterte i saken. Ref. saksunderlag. 
 
Vedtak: 
FAMU godkjenner utkastet til mandat for IA utvalget.   
Ettersom IA utvalget er et underutvalg av FAMU vil FAMU 
motta referater fra utvalgets møter. 

 

   
69/22 
 

Valg av nytt foretakshovedverneombud  
 
Hovedtillitsvalgt Gunn Elin Rossland orienterte i saken. 
 
NSF, Fagforbundet og Legeforeningen har hatt møte etter på 
forhånd å ha snakket med foretakshovedverneombud Marius 
Malmo.  
Det legges vekt på kontinuitet i oppgaven som 
foretakshovedverneombud. Marius Malmo bes om å ta en ny 
periode som foretakshovedverneombud.  
 
Vedtak: 
Marius Malmo velges som foretakshovedverneombud for 
Helse Stavanger. 

 

   
 Eventuelt 

 
Terje Bakkelund deltok i dag i sitt siste FAMU.  
FAMU takker Terje for deltakelsen i FAMU, og ønsker Terje 
lykke til i ny jobb. 

 

 
 
 
Anne Sofie Øye Gjerde 
referent 
 

 


