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Møtereferat 
 
Deltakere:       
Marius Malmo, Mette Øfstegaard, Kjersti Heie, Terje Bakkelund, Maiken H. Jonassen, 
Ketil Helgevold, John Mullen, Aud Mydland, Helle Schøyen, Atle Døskeland, Bent 
Horpestad,  
 
Forfall: Lars Conrad Moe 
 
Kopimottakere:  
 
 
Møteleder: Marius Malmo 
Møtedato:  20.05.2022 
Klokkeslett: 13.00-15.00 
Møtenr: 3/22 
Møtested: Direktørens møterom 
Arkivref: 2022/198 -  48884/2022  

  

 

Møtereferat - FAMU - 20.05.2022 
 

Saksnr Emne  Ansvarlig 
   
21/22 Godkjenning av møteinnkalling og referat fra 

25.03.2022 (vedlegg) 
 
Referat og innkalling fra 25.03.2022 godkjent.  
 

 

   
22/22 Godkjenning av årsplan FAMU 2022 (vedlegg) 

 
Årsplan FAMU 2022 godkjent.  
 

 

   
23/22 Orientering om saker til styremøtet 23.05.2022 (vedlegg) 

 
Saksunderlag til styremøtet 23.05.2022 var sendt ut til 
FAMUs medlemmer i forkant av møtet.  
Adm.direktør orienterte kort om de enkelte sakene.  

H.Schøyen 

   
24/22 
 

Bokprosjektet  
Ref. saksfremlegg. Utkastet er nå ferdig og skal distribueres i 
slutten av mai. Ansatte kan kjøpe boken til redusert pris.  
 
Vedtak:  FAMU tar saken til orientert.  
 

S.T.Nilsen/ 
H.Strand Vestbø 
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25/22 
 

Ansattskader og HMS-avvik pr. april (vedlegg) 
HMS-sjef Kirsti Heie orienterte i saken. Ref. saksunderlagt.  
 
2 av skadene som skjedde i mars ble også tatt opp i siste 
møte. Det er meldt inn 2 skader i april, men dette er ikke 
voldsulykker. Det har vært en gjennomgang på en av de 
hendelsene som skjedde i mars.  Saken ble meldt til 
arbeidstilsynet som kom på tilsyn og gjennomførte en 
grundig kartlegging av de organisatoriske forhold.  
 
Det har vært flere svært alvorlige trusler, en alvorlig skade 
på AMC2 i mai.  
 
Aud Mydland spør om trusler blir klassifisert som alvorlig og 
er det et system som fanger opp dette og hva blir gjort.  
Iflg. Kirsti Heie blir trusler håndtert på samme måte som 
vold. De som mottar trusler får tilbud om oppfølging fra 
HMS-avd.  
 
Vedtak:  FAMU tar saken til orientering.  
 

K.Heie 

   
26/22 Nytt fra HMS-avd./BHT 

HMS avd har arrangert kurs i psykososialt arbeidsmiljø. Ca. 
80 stk. deltok og de har fått mange gode tilbakemeldinger 
som er brukt systematisk i forhold til å forbedring til neste 
kurs i midten av juni.  
 
Gjennomgang av bransjeprogrammet og har hatt diskusjon i 
forhold til å rekruttere avdelinger til å være med. 
Søknadsskjema ligger på intranett og avdelingene må søke 
selv.  
 
Psykososial arbeidsgruppe: Før denne legges ned må en vite 
at man har et planverk som kan hentes opp igjen i nye 
situasjoner, som en beredskapsplan i forhold til pandemien. 
En må sikre at kunnskapen ikke forsvinner og at man kan 
vende tilbake til planen ved behov.  
 
Det foreslås å opprette en arbeidsgruppe som skal jobbe med 
høye emosjonell krav og belastninger i sykehus.  
 
Vedtak: FAMU tar saken til orientering.  
 

K.Heie 

   
27/22 
 

ForBedringsundersøkelsen (vedlegg) 
3 enheter har fått premie for god svarprosent. Det har vært 
dårligere svarprosent i år i forhold til i fjor. Mulige årsaker til 
dette kan være at ikke alle har PC tilgjengelig. 

K.Heie 
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Medarbeidere ser ikke at ForBedring blir brukt til noe. 
Hvordan undersøkelsen blir omtalt av ledere og 
medarbeidere.  
 
Oppfølging av ForBedring: Handlingsplanen skal være ferdig 
og legges inn i Synergi for å dokumentere tiltak innen 15. 
Juni.  
 
Det er viktig at det snakkes om undersøkelsen og at ansatte 
opplever at svarene brukes.  
 
Vedtak:  FAMU tar saken til orientering.  
 

   
28/22 
 

Status sommerferien 2022 (muntlig) 
FAMU trengte ingen ytterligere gjennomgang da saken ble 
gjennomgått i HTV/HVO møtet 19.05.2022 
 

O.C.Langlo/ 
M.H.Jonassen 

   
29/22 
 

ØLP (ref. saksunderlag til styremøtet 23.05.2022) 
 
FAMU trengte ingen ytterligere gjennomgang da saken ble 
gjennomgått i HTV/HVO møtet 19.05.2022  
 

T.A.Ersdal 

   
30/22 Inntektsfordelingsmodellen Prehospital (ref. 

saksunderlag til styremøtet 23.05.2022) 
 
FAMU trengte ingen ytterligere gjennomgang da saken ble 
gjennomgått i HTV/HVO møtet 19.05.2022 
 

T.A.Ersdal 

   
31/22 
 

Årsrapport kompetanseplan  
Anne Brit Motland presenterte årsrapporten, ref. 
saksunderlag.  
 
Anne Brit minner om brannvernskurs for nyansatte. Det er 
krav til vikarer og innleide om at de skal ha en brannrunde 
på den avdelingen de jobber. Ledere på hver avd. er 
ansvarlig for å gå brannrunder med de ansatte.  Viktig at 
brannrundene blir dokumentert.  
 
Beslutning: FAMU tar saken til orientering.  
 

A.B.Motland 

   
32/22 Valgrutiner for vernetjenesten (vedlegg) 

Vernetjenesten opplever utfordringer når det gjelder 
rekruttering til verneombudsrollen.  
 

M.Malmo 
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HVO Marius Malmø ønsker å annonsere på intranett i håp om 
at det kan skape mere engasjement.  
 
Kjersti Heie foreslår at det opprettes fellesmapper i Elements  
for lagring av samarbeidsavtaler mellom ledere og 
verneombud samt referater. HMS lager et forslag hvordan 
dette skal gjennomføres.  
 
Vedtak: FAMU tar saken til beslutning.  
 

   
 Eventuelt 

Ingen saker meldt til eventuelt.  
 
 

 

 
 
Karin Irene Eide 
referent 
 


