
 
 
 

Side 1 av 5 
 

Møtereferat 
 
Deltakere:       
Marius Malmo, Mette Øfstegaard, Anne Keth Nilsson (stedfortreder for Aud Mydland), 
John Mullen, Kjersti Heie, Ketil Helgevold, Terje Bakkelund, Lars Conrad Moe, Maiken 
 
Forfall: Helle Schøyen, Atle Døskeland  
 
Kopimottakere:  
 
 
Møteleder: Marius Malmo 
Møtedato:  16.06.2022 
Klokkeslett: 13.00-15.00 
Møtenr: 4/22 
Møtested: Direktørens møterom 
Arkivref: 2022/198 -  58931/2022  

  

 

Møtereferat - FAMU - 16.06.2022 
 

Saksnr Emne  Ansvarlig 
   
33/22 Godkjenning av møteinnkalling og referat fra 

20.05.2022  
 
Sak 37 og sak 38 flyttes til etter sak 34/22. 
 
Vedtak:  
Møteinnkalling og referat fra 20.05.2022 godkjent med 
nevnte merknad. 

 

   
34/22 Godkjenning av årsplan FAMU 2022  

Ref. saksfremlegg. 
 
Vedtak: 
FAMU godkjente årsplan for FAMU 2022. 

 

   
35/22 Ansattskader og HMS-avvik pr. mai  

HMS-sjef Kjersti Heie orienterte i saken. Ref. saksfremlegg. 
Det er meldt to alvorlige saker i mai, en av sakene dreier seg 
om vold og den andre er en kuttskade. 
Mette Øfstegaard (tillitsvalgt NSF) orienterte om alvorlig 
skade på veg til jobb som vil bli meldt. Kjersti Heie 
informerte om at skader som skjer på vei til jobb ikke regnes 
som arbeidsskader, men at det er viktig at disse skadene 
meldes inn til forsikringsselskap. 
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Det kan se ut som sykefraværet er på vei ned fra toppen 
tidligere i år, men sykefraværet er høyere enn det som 
foretaket vanligvis har ligget på tidligere år. 
 
Mette Øfstegaard stilte spørsmål om man bør minne 
medarbeidere om retningslinjer i forhold til covid nå som 
smitten igjen øker. 
Kjersti Heie informerte om at oppdaterte retningslinjer 
ligger ute på nett, men vil snakke med smittevern og 
kommunikasjon om det skal sendes ut ytterligere 
informasjon. 

   
36/22 Nytt fra HMS-avd./BHT 

 
Yngve Mathisen har blitt ny rådgiver for ytre miljø. Han får 
hjelp av Ingve Sandvold i arbeidet. 
 
Psykososial ivaretagelse: Det planlegges for å lage en 
beredskapsplan for psykososial ivaretagelse som både 
fanger de mindre alvorlige og de langvarige hendelser. 
Vi har allerede noe i pandemiplanen om dette, men er behov 
for tillegg.  
 
Anne Keth Nilsson (tillitsvalgt Fagforbundet) har mottatt 
melding om at ansatte er bekymret for om det er nok vektere 
på jobb i sommerferien, og om vikarer har nok kompetanse. 
Divisjonsdirektør Ketil Helgevold informerte om at de fleste 
av vikarene har jobbet på SUS tidligere og at det kun er et 
fåtall som er helt ferske. Alle skal sikres god opplæring. 
Dersom det meldes om utagering skal det være to vektere til 
stede. 
 
Mette Øfstegaard etterlyste stedlig brann kurs i portbygget. 
Ketil Helgevold informerte at ansvarlig brannleder for 
bygget må ta kontakt med brannleder i Helse Stavanger og 
avtale øvelse. 
 
Bransjeprogrammet «Der skoen trykker»: Stavanger 
ambulansestasjon er tatt inn i prosjektet.  
 
Det er igangsatt arbeid med å utarbeide en felles mal for 
rapportering i de lokale AMU, ansvarlige for arbeidet er 
HMS- og kvalitetskoordinatorer. I tillegg vil man se på selve 
prosedyren for AMU og hvilke saker som skal settes på 
agendaen. 
 
Vedtak: 
FAMU tar saken til orientering. 
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37/22 
 

Innføring av elektronisk kjørebok i tjenestebiler 
tilhørende Helse Stavanger HF  
Egil Olsen fra driftsservice orienterte i saken.  
Ref. saksfremlegg. 
 
Sykehusinnkjøp HF har inngått en nasjonal avtale på kjøp av 
elektronisk kjørebok til bruk i helseforetakenes biler. Dette 
for å tilby foretakene et verktøy som ivaretar skattemessige 
lovkrav, samt sikre en bedre dokumentasjon på bruken av 
disse. Helse Stavanger HF ønsker å benytte denne avtalen, da 
den også gir anledning til å kunne optimalisere bruken av 
bilene. 
Elektronisk kjørebok gjelder for hele bilparken til Helse 
Stavanger foruten ambulanser og syketransport biler. 
 
Det ble utført ROS analyse 20.05.2022, her deltok Marcus 
Zaremba (vara foretakshovedverneombud) og Mette 
Øfstegaard (NSF). Saken var videre til drøfting i HTV/HVO 
15.06.2022. 
HTV/HVO har stilt spørsmål om hvor sikkert firmaet er med 
tanke på lagring av data, og man har fått bekreftet at dette 
skal være godt ivaretatt (firmaet er ISO sertifisert).  
AMU i driftsservice har gitt gode tilbakemeldinger og innspill 
til systemet.  
 
Vedtak: 
FAMU tar saken til orientering. 

 

   
38/22 
 

Resultater fra reisevaneundersøkelsen  
Espen Eikeland, rådgiver for SUS i HjemJobbHjem 
presenterte resultater fra årets reisevaneundersøkelse. 
 
Reisevaneundersøkelse er et viktig verktøy for planleggingen 
av kollektivtilbudet i regionen og parkeringsvilkår. Dette vil 
også være viktig i planleggingen av Nye SUS. 
Tilbakemeldingene vil også gi verdifull informasjon om 
eventuelle forbedringsområder ved Våland og øvrige 
lokasjoner knyttet til SUS. 
 
Vedtak: 
FAMU tar saken til orientering. 

 

   
39/22 
 

Risikovurdering av Facebook og instagram   
Kommunikasjonsdirektør Helga Strand Vestbø orienterte 
kort om saken. Ref. saksfremlegg. 
 
LG besluttet 01.02.2022 at det skulle gjennomføres en 
vurdering av personvernkonsekvenser (DPIA) av Stavanger 
universitetssjukehus (SUS) sin tilstedeværelse på Facebook 
og Instagram. 
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Arbeidsgruppen som ble opprettet har nå gjennomført en 
risikovurdering, samt innhentet råd fra personvernombud 
og Klinisk etikk-komite. 
Arbeidsgruppen anbefaler at SUS avslutter sin 
tilstedeværelse på Facebook og Instagram midlertidig, i ett 
år. Innen ett år evalueres saken for å avklare om SUS skal 
avvikle tilstedeværelsen på Facebook og/eller Instagram 
permanent, eller fortsette med dataminimerende tiltak. 
Saken ble orientert om i LG 14.06.2022 og ble drøftet i 
HTV/HVO 15.06.2022. 
Både LG og HTV/HVO har gitt sin tilslutning til 
arbeidsgruppens anbefaling. 
 
Kommunikasjonavdelingen er i gang med å se på interne 
løsninger som ansatte kan bruke i stedet for Facebook for å 
informere ut til medarbeidere, HTV/HVO vil få anledning til å 
komme med innspill til dette arbeidet. 
 
Vedtak: 
FAMU tar saken til orientering. 

   
40/22 Mulige AML brudd  

 
Personal- og organisasjon direktør Maiken H. Jonassen og 
HMS-sjef Kjersti Heie orienterte i saken. Ref. saksunderlag. 
 
Kjersti Heie tror at ledere må ha hjelp av sine ledere til å si 
nei til medarbeidere som tar på seg for mange vakter. 
Det er tatt kontakt med klinikksjefer etter gjennomgang i Gat 
hvor man har sett på antall vakter til enkelte medarbeidere 
og undersøkt om dette er OK. Videre har leder blitt informert 
om at det er leder som står som ansvarlig for AML brudd. 
Klinikksjefene oppfordres til å ta opp dette i sine AMU. 
Klinikksjef Lars Conrad Moe kommenterte at det også 
handler om den skvisen ledere står i både med å ha nok folk 
på jobb og dette med doble vakter m.m., og stilte spørsmål 
om hvordan man skal ivareta disse lederne. 
Maiken H. Jonassen påpekte at det er viktig å ta dette opp i 
personalmøter for å få fokus, og se på en bedre fordeling av 
vakter, sikre at ikke noen medarbeidere får et for stort 
arbeidspress, dette også for å sikre pasientsikkerheten. 
 
Marius Malmo stilte spørsmål om det er noe samsvar mellom 
de som tar doble vakter og sykefravær.  
Anne Keth Nilsson kommenterte at det er enkelte 
medarbeidere som liker å jobbe mye og har kapasitet, men 
dersom vi bruker disse for mye så kan disse bli syke. Mange 
jobber på flere avdelinger og disse er vanskelig å fange opp. 
Lars Conrad Moe påpekte at vi har AML regler for å sikre at 
folk ikke brenner seg ut. Ser at enkelte medarbeidere 
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shopper vakter i flere avdelinger, AML brudd kommer på 
moderavdeling når ansatt tar vakter i andre poster. 
Maiken H. Jonassen påpekte at det er leders ansvar å ta opp 
med medarbeidere som jobber på flere poster at dette ikke 
er lov, og kan dersom det fortsetter føre til personalsak.  
 
Det er tilgjengelig en del opplæring og flere kurs som treffer 
ledere, dette må jevnlig kommuniseres ut.  
 
Vedtak:  
FAMU tar saken til orientering. 

   
 Eventuelt 

 
Overføring av velferdsmidler fra 2021 v/Maiken H. Jonassen 
og Ketil Helgevold: 
Det ble tidligere bestemt at kr. 500 000 som i fjor var avsatt 
til Høst SUS skulle overføres til årets Høst SUS. Imidlertid er 
det ingen som har tatt regien inn mot høstens konsert, flere 
som var med i arrangement komiteen har fratrådt sin rolle, 
og det må nye medlemmer inn i arrangement komiteen. 
Det foreslås derfor at kr. 500 000 som var avsatt til Høst SUS 
i 2021 overføres til årets julekonsert. 
FAMU gir sin tilslutning til dette. 
 
Ketil Helgevold tar dette videre. Maiken H. Jonassen melder 
inn representanter fra tillitsvalgte og vernetjenesten til 
arrangement komiteen. 

 

   
 
 
Anne Sofie Øye Gjerde 
referent 
 

 


