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Møtereferat 
 
Deltakere:       
Marius Malmo, Maiken H. Jonassen, Kjersti Heie, Eirik Torkildsen, Lars Conrad Moe, 
Mette Øfstegaard, Helle Schøyen, Aud Mydland, Ketil Helgevold, Terje Bakkelund 
 
Forfall:  
Gunn Elin Rossland, Atle Døskeland (vara for Gunn Elin), John Mullen, Mathias N. P. Hella 
(vara for John) 
 
Kopimottakere:  
 
Møteleder: Marius Malmo 
Møtedato:  25.03.2022 
Klokkeslett: 13.00-15.00 
Møtenr: 2/2022 
Møtested: Direktørens møterom/Teams 
Arkivref: 2022/198 -  32216/2022  

  

 

Møtereferat - FAMU - 25.03.2022 
 
 

Saksnr Emne  Ansvarlig 
   
13/22 Godkjenning av møteinnkalling og referat fra 08.02.2022  

Erik Torkildsen møter i dagens møte som stedfortreder for John 
Mullen/Mathias Hella, dette var avklart med leder for FAMU. 
Det bemerkes imidlertid at det ikke skal sendes noen 
stedfortreder for varamedlemmer. Dette tas til etterretning. 
 
Sak 20/22 Velferdsmidler – tildeling, flyttes til etter sak 15/22. 
 
Vedtak:  
Innkalling og referat fra 08.02.2022 godkjennes med nevnte 
merknader. 

 

   
14/22 Nye varamedlemmer FAMU 

Ref. saksfremlegg med oppdatert liste over FAMUs medlemmer 
og varamedlemmer for 2022. 
Marie Quignard meldes som vara for Mette Øfstegaard. 
 
Vedtak:  
FAMU godkjenner oppdatert liste over FAMUs medlemmer og 
varamedlemmer for 2022. 

 

   
15/22 Godkjenning av årsplan FAMU 2022  
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Vedtak:  
FAMU godkjente årsplan for FAMU 2022. 

   
16/22 Orientering om saker til styremøtet 28.03.2022 

Saksunderlag til styremøtet 28.03.2022 var sendt FAMUs 
medlemmer i forkant av dagens møte. 
Adm. direktør orienterte kort om de enkelte sakene. 
 
Mette Øfstegaard stilte spørsmål om det foreligger et budsjett 
avvik for Nye SUS. 
Adm. direktør informerte at det vil være en risiko på om man 
har truffet på estimat på matriser. I tillegg vil det være en 
usikkerhet i forhold til logistikk og kostnader på råvarer i 
forhold til pandemien og den pågående krigen i Ukraina, dette 
er forhold man ikke har vært kjent med når flere av avtalene 
har blitt inngått. Dette gir også en bekymring i forhold til 
fremdriften for byggeprosjektet.  
Disse utfordringene er felles for alle byggeprosjektene, og man 
er i dialog med Helse Vest i hvordan disse kan løses. 
 
Vedtak:  
FAMU tar saken til orientering. 

 

   
17/22 Ansattskader og HMS-avvik pr. februar  

HMS-sjef Kjersti Heie orienterte i saken. Ref. saksunderlag. 
Det er meldt inn 2 alvorlige hendelser i februar, begge i klinikk 
psykisk helsevern voksne (utsatt for alvorlig trussel fra pasient 
og utsatt for vold fra pasient). 
Kjersti Heie informerte om at det i mars også har vært to 
alvorlige hendelser hvor ansatte har blitt angrepet av pasient. 
Den ene saken er meldt til arbeidstilsynet. Kjersti Heie 
anbefaler at det for begge disse sakene tas en 
hendelsesgjennomgang og ses på risikonedsettende tiltak. 
 
Vedtak:  
FAMU tar saken til orientering. 

 

   
18/22 Nytt fra HMS-avd./BHT 

HMS-sjef Kjersti Heie orienterte i saken. 
 
Revisjon av prosedyrer: 
Det er behov for å revidere enkelte prosedyrer: 
 

- Prosedyre for medarbeidersamtale: Ikke store 
endringer, men det skal tydeliggjøres at dette er en 
utviklingssamtale. Elisabeth Haga Jacobsen har deltatt i 
arbeidet og har gitt innspill om å informere 
medarbeidere i forhold til flytting til nytt sykehus. 

- Retningslinjer for håndtering av ansattskader, egenandel 
for ansatte som har blitt utsatt for vold: Den ansatte vil 
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nå motta faktura for behandling på sykehuset, denne 
leveres til leder som sender fakturaen videre til 
regnskap med info at ansatt ikke skal betale 
egenandelen.   

- Rutine for vernetjenesten er under revisjon. Rutinen 
som tidligere har hatt navnet HMS runde har fått nytt 
navn – HMS arbeid, kartlegging og risikovurdering. 
Tilhørende sjekklister har også fått nye navn.  Det er 
laget ny mal for risikovurdering av organisatorisk og 
psykososialt arbeidsmiljø. BHT kan bistå ved behov 
dersom man ønsker å bruke dette skjemaet. 

 
Risikovurdering av arbeidsplaner: 
Det minnes om at vernetjenesten må tas med i risikovurdering 
av arbeidsplaner. 
 
Organisatorisk og psykososialt arbeidsmiljø: 
Det er satt opp to kurs nå til våren, disse går over to dager. Det 
er allerede mange som har meldt seg på, og det vil bli satt opp 
nye kurs til høsten. 
  
ForBedring-undersøkelsen: 
Svarprosenten er i år på 67%. Det bør til neste år ses på 
hvordan vi kan motivere til større deltakelse i undersøkelsen. 
 
Bransjeprogrammet «Der skoen trykker»: 
Flere avdelinger er i gang, MIO/MIKO startet opp sist uke. 
Det kommer nå et nytt program – «Tidlig og tett på», Kjersti har 
ikke konkret melding enda på hva dette programmet 
omhandler. Inger Lise Dobbe er frikjøpt for å delta regionalt 
her, og Inger Lise kan inviteres til et senere FAMU for å 
informere om programmet. 
 
Topp 6 risiko: 
Det lokale gruppene har kommet godt i gang. Helse Vest skal nå 
starte opp det regionale arbeidet og vil opprette en 
styringsgruppe som skal utarbeide mandat. Kjersti Heie er 
meldt inn fra Helse Stavanger til denne styringsgruppen. 
 
De lokale gruppene har ikke hatt med brukermedvirkning, men 
har informert om arbeidet til Helse Stavanger sitt brukerutvalg. 
Adm. direktør anbefaler at man allerede fra starten av tar med 
brukere inn i de lokale gruppene, spesielt i gruppen som skal 
jobbe med vold og trusler, her bør man ha med to 
brukerrepresentanter.  
Brukermedvirkning bør også spilles inn til den regionale 
styringsgruppen. 
 
Vedtak: 
FAMU tar saken til orientering. 
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19/22 Mulige AML brudd  

HMS-sjef Kjersti Heie orienterte i saken. Ref. saksfremlegg. 
Saken ble også behandlet i HTV/HVO møtet på onsdag. 
Vi har hatt to spesielle år nå med pandemi som har ført til høyt 
antall merarbeid timer. 
Det har til rapporten for 3. tertial 2021 blitt innhentet innspill 
fra klinikkene om hvilke tiltak man har innsatt for å redusere og 
kompensere for de brudd man har. 
 
Vedtak:  
FAMU tar saken til orientering. 

 

   
20/22 Velferdsmidler – tildeling  

Maiken H. Jonassen orienterte i saken. Ref. saksfremlegg. 
 
I tillegg til nedenstående fordeling foreslås det å sette av midler 
til HøstSUS eller annet velferdstiltak.  
Det må nedsettes ny arrangement gruppe for HøstSUS, og 
Maiken vil sende ut en forespørsel til tillitsvalgte og 
vernetjenesten hvor det bes om to representanter. 
 
Kr. 500 000 i velferdsmidler som skulle overføres fra 2021 er 
ikke tatt inn i denne fordelingen. Det er ikke avklart enda hva 
disse pengene skal brukes til. 
 

Søknad fra 

Søkt 

om 

2021 

Tildelt 

2021 

Søkt om 

2022 

Forslag 

2022 

TUR-støvelen 35 000 35 000 30 000 30 000 

SUS bedriftsidrettslag 410 000 410 000 400 000 400 000 

SUS pensjonistforening 3 000 1 000 3 000 1 000 

Fiskegruppen SUS 0 0 20 000 20 000 

 
Vedtak:  
FAMU gir sin støtte til følgende:  
Det avsettes en pott på kr 549 000 til Høst-SUS eller annet 
velferdstiltak.  
Personal- og organisasjonsdirektør foreslår at det resterende 
beløpet fordeles i henhold til tabell. 

 

   
 Eventuelt 

Ingen saker var meldt. 
 

 
 
Anne Sofie Øye Gjerde 
referent 


