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Møtereferat 
 
Deltakere:       

Marius Malmo, Kjersti Heie, Maiken H. Jonassen, Lars Conrad Moe, Terje Bakkelund, 
Helle Schøyen, Marie Quignard (stedf. Mette Øfstegaard), Aud Mydland, John Mullen, 
Gunn Elin Rossland, Anne Sofie Ø. Gjerde (referent) 
 
Forfall:  
Mette Øfstegaard 
 
Kopimottakere:  
 
 
Møteleder: Marius Malmo 
Møtedato:  28.10.2022 
Klokkeslett: 13.00-15.00 
Møtenr: 6/2022 
Møtested: Direktørens møterom 
Arkivref: 2022/198 -  99665/2022  

  

 

Møtereferat - FAMU - 28.10.2022 
 

Saksnr Emne  Ansvarlig 
   
49/22 Godkjenning av møteinnkalling og referat fra 

19.09.2022  
 
Vedtak:  
Møteinnkalling og referat fra 19.09.2022 ble godkjent. 

 

   
50/22 Godkjenning av årsplan FAMU 2022  

 
Vedtak: 
Årsplan for FAMU 2022 ble godkjent. 

 

   
51/22 Ansattskader og HMS-avvik  

HMS-sjef Kjersti Heie orienterte i saken. Ref. saksfremlegg. 
 
Kjersti Heie informerte i tillegg om oppståtte hendelser med 
ansattskader i oktober. 
Ved utløsning av voldsalarm i avdeling i klinikk psykisk 
helsevern barn og unge hadde ikke medarbeidere som 
tilkom for å hjelpe tilgang for adgang til bygget. Lars Conrad 
Moe orienterte om hendelse med utagerende pasient som 
skadet ansatte, og hvor det var utfordrende å behandle 
pasienten i de lokalene pasienten var innlagt. Det vil i 
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ettertid av denne hendelsen gjøres en hendelsesanalyse, her 
vil også klinikk psykisk helse voksne delta. 
 
 
Det er sendt en bekymringsmelding vedrørende for lite folk 
på vakt ved sengepost M1 og N1 i klinikk psykisk helsevern 
barn, unge og rusavhengige. Aud Mydland påpeker at man 
har hatt stor belasting i avdelinger innenfor psykiatrien i 
lengre tid med for lite folk på vakt, mange dårlige pasienter. 
Aud Mydland kommenterer videre at det er synd man ikke 
har gjort noe med dette før, men er glad for at man nå har 
startet arbeidet med å se på saken.  
 
Arbeidstilsynet har hatt to tilsyn ved klinikk psykisk 
helsevern voksne. Begge tilsynene konkluderer med at det er 
mangler i risikovurderingene til foretaket i henhold til 
minimumskravene i forskrift om utførelse av arbeid, kap 
23A. Kjersti Heie foreslår at Klinikk psykisk helsevern 
voksne presenterer tilsynene for FAMU. Kjersti Heie vil også 
se på mulighet for å forbedre våre dokumentmaler i forhold 
til risikovurderinger av vold og trusler slik at de i enda større 
grad bidrar til at alle punktene i forskrift om utførelse av 
arbeid, kap 23A blir vurdert. 
 
Sykefraværsarbeid: Det var møte i IA-utvalget 19 september, 
man viet da hele møtet til bransjeprogrammet. Det 
planlegges for hyppigere IA-utvalg. Utvalget er et 
underutvalg av FAMU, det bør derfor utarbeides et mandat, 
og referater fra møter i utvalget vil fremover bli sendt til 
FAMU.  
 
FAMU bemerket store ulikheter i sykefraværstallene i de 
enkelte enheter, og ønsker at man går inn i 
sykefraværsrapporten og ser på om en kan finne noen 
årsaker til hvorfor det er så store ulikheter i tallene (her må 
man være oppmerksom på at antall medarbeidere i de 
enkelte avdelinger har mye å si for fraværsprosenten). 
 
Vedtak: 
FAMU ber om at man går inn i sykefraværsrapporten og ser 
nærmere på ulikhetene i sykefraværstallene for de enkelte 
enheter. 
FAMU tar ellers saken til orientering. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
K.Heie 
 

   
52/22 Nytt fra HMS-avd./BHT 

HMS-sjef Kjersti Heie orienterte i saken. Ref. saksunderlag. 
 
Pågående/planlagt bistand fra HMS-avd./BHT på 
foretaksnivå: 
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 Revisjon av rutine for lokale AMU – til beslutning i 
FAMU 28.10 

 Utarbeide beredskapsplan for psykososial 
ivaretagelse – pågår 

 Utarbeide ny veiledning for håndtering ved dødsfall 
hos medarbeidere – pågår 

 Topp 6 risiko vold og trusler – pågår  
 IA-bransjeprogram – tiltak «der skoen trykker» pågår 

i flere enheter, tiltak «tidlig og tett på» planlagt pilot i 
klinikk A 

 Utarbeide e-læringskurs om emosjonelt arbeid – 
pågår 

 Utarbeide e-læringskurs kontorergonomi – pågår  
 Influensavaksinering i Aula uke 45 og 46 for enheter 

som ikke kan sette vaksiner selv  
 Lede arbeid med å kartlegge og vurdere risiko ved råd 

om innendørsopphold pga radioaktivt utslipp til luft – 
pågår  

 Etablere fagnettverk for forflytningsveiledere - 
planlegges 

 
BHT må gjøre prioriteringer av hvilke oppdrag som er mest 
hensiktsmessige å bruke ressurser på, forespørsler om korte 
innlegg om HMS tema på personalmøter o.l. avslås derfor 
dersom dette ikke er grunnet spesielle behov. Undervisning 
kan gis der dette er som en oppfølging av gjennomført eller 
pågående kartlegging og risikovurdering. 
 
Vedtak: 
FAMU tar saken til orientering. 

   
53/22 Status varslingssaker  

HMS-sjef Kjersti Heie orienterte muntlig om varslingssaker 
som er mottatt. Til nå i år er det kommet 22 varsler. Fire av 
dem er kommet inn anonymt. Tre av sakene er av en slik art 
at de overføres og saksbehandles i synergi, og dette gis det 
tilbakemelding om til varsler og ansvarlig leder.  
Evaluering av nye retningslinjer for varsling vil skje på 
nyåret. 
 
Vedtak: 
FAMU tar saken til orientering. 

 

   
 Prosjektdirektiv topp 6 risiko - vold og trusler  

Prosjektdirektiv – Topp 6 risiko – vold og trusler mot 
medarbeidere var lagt med til informasjon. 
Dersom noen har spørsmål til prosjektdirektivet kan disse 
rettes til Kjersti Heie. 
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Saken kan evt. tas opp senere når mer informasjon 
foreligger. 
 
Vedtak: 
FAMU tar saken til orientering. 

   
55/22 
 

Parkering og mobilitet – transportutvalgets årlige sak  
Jan Åge Moen orienterte i saken. 
 
Siste årene har man fått reduksjon i antall parkeringsplasser, 
derfor har det kommet opp forslag til nye tiltak for å få ned 
antall medarbeidere som bruker bil til jobb. 
 
Saken er tidligere presentert for HTV/HVO og ledergruppen. 
Saken ble drøftet i gårsdagens HTV/HVO møte. 
Det har kommet en rekke innspill til saken. 
 
Gunn Elin Rossland kommenterte at HTV/HVO tidligere har 
bedt om å få utredet antall medarbeidere som bor nær 
jærbanen. Videre kommenterte Gunn Elin at HTV/HVO ikke 
ønsker en prisøkning for parkering. I tillegg stilte Gunn Elin 
spørsmål om egenmeldingsskjemaet er i tråd med 
personvernet. 
Maiken H. Jonassen kommenterte at ettersom det er for lite 
parkeringsplasser må man få ned bilbruken. Maiken stilte 
videre spørsmål om man kan se på en mellomløsning ved at 
man har strengere regler for parkering for medarbeidere 
som jobber dagtid og ikke har klinisk arbeid. 
Aud Mydland sier at HTV gruppen ikke støtter en prisøkning 
og heller ikke forslaget om å endre 5 km. regelen selv om det 
i tillegg tas hensyn til tiden man bruker til jobb (grense på 45 
min. er foreslått av parkeringsutvalget). 
I tillegg påpeker Aud Mydland at man må sikre at man skiller 
ut de som ikke jobber på Våland når man gjør beregninger på 
antall ansatte nær de ulike grensene. 
 
Adm. direktør kommenterte at hovedproblemet er at SUS 
Våland vil miste parkeringsplasser. Dette vil særlig gi 
utfordringer i vaktskifter.  
I tillegg kommenterte adm. direktør at kostnadssiden burde 
komme bedre frem i saken – parkeringskostnadene er 
subsidiert.  
Videre stilte adm. direktør spørsmål om man får 
parkeringsutfordringene til å gå opp dersom man setter 
grensen for tidsbruk ned fra 45 til 30 min. 
 
Vedtak: 
Med de innspill som tilkom i møtet tar FAMU saken til 
orientering. 
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56/22 
 

Nye miljømål og ny miljøpolitikk  
Yngve Mathisen orienterte i saken.  Ref. saksunderlag. 
 
Vedtak: 
FAMU gir sin tilslutning til de foreslåtte nye miljømålene og 
den nye miljøpolitikken. 

 

   
57/22 
 

Endring av verneområder i Klinikk A  
Endring av verneområder i Klinikk A ble behandlet i 
klinikkens AMU 12.09.2022. Forslag om sammenslåing av 
verneområdet Sentraloperasjon (SOP) og verneområdet DK-
Syd dagkirurgisk enhet til ett verneområde – 
Operasjonsavdelingen Sydbygget.  
I tillegg foreslås det å endre verneområdet Anestesiavdeling, 
Anestesipoliklinikk, Smertepoliklinikk, Fylkestannlegen til 
kun Anestesiavdeling og Smertepoliklinikk. 
Saken er sendt FAMU for endelig vedtak.  
 
Vedtak: 
FAMU gir sin tilslutning til nevnte endring av verneområder i 
Klinikk A.  

 

   
58/22 
 

Bokprosjektet  
Stein Tore Nilsen orienterte i saken. Ref. saksfremlegg. 
 
Boken er nå ferdig trykket og er klar for distribusjon. 
 

- Boken legges fritt ut på intranett slik at ansatte som 
ønsker det kan lese den der, evt. laste den ned. 

- Pensjonister kan på forespørsel få tilsendt link til 
digital versjon dersom man finner en løsning for 
dette. 

- Boken kan kjøpes av ansatte/pensjonister for 
trykkekostnader – kr.200 

Det vil bli utarbeidet en egen sak for intranett om 
bokprosjektet og hvordan boken kan lastes ned. 
Kundesenteret vil organisere og ha ansvar for internt salg av 
boken til ansatte og pensjonister. Kommunikasjonavdelingen 
vil ha ansvar for den del av opplaget som skal brukes til 
gaver og vil fordele bøker til bidragsytere og de som har 
støttet prosjektet. 

Aud Mydland setter pris på at vi har brukt et lokalt forlag til 
jobben med å trykke boken. 

FAMU takker Stein Tore Nilsen for hans jobb med å holde i 
prosjektet, forfatterne Svein Egil Omdal og Gottfred Tunge, 
samt ansatte som har bidratt til innholdet i boken. 

Vedtak: 
FAMU tar saken til orientering. 
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59/22 
 

Revisjon av prosedyre for lokale AMU  
HMS-sjef Kjersti Heie orienterte i saken. Ref. saksunderlag. 
 
FAMU hadde følgende kommentarer: 
Aud Mydland synes det er gjort et bra arbeid med å revidere 
prosedyren og at man nå har fått en god struktur. 
Aud kommenterte videre at det er fint at det er 
vernetjenesten fra arbeidstaker siden som skal være leder av 
AMUene når det er arbeidstaker tur, men stilte spørsmål om 
også en tillitsvalgte kan delta i AU. 
Lars Conrad Moe kommenterte at det har vært nyttig i hans 
klinikks AU å ha med både vernetjenesten og tillitsvalgte. 
Maiken H. Jonassen stilte spørsmål til punkt 3 
sammensetning av lokale AMU og hvorfor man har valgt at 
arbeidsgiversiden skal representeres av hovedsakelig 
toppledere i enheten. I tillegg kommenterte Maiken at det 
bør tas inn representanter fra fagorganisasjoner basert på 
hvem som representerer best og ikke hvilke som er 
faggruppemessig størst.  
Under punkt 5 Saksbehandling, Avstemming, ba Lars Conrad 
Moe om en presisering av hvem som er leder i denne 
sammenhengen. At det er leder av AMU en referer til 
 
Vedtak: 
FAMU ønsker at det skal stå at fra arbeidsgiversiden er det 
representanter fra toppledelsen som er medlemmer. Ta bort 
hovedsakelig. 
FAMU ønsker at også en tillitsvalgt gis anledning til å delta i 
de lokale AMU sine AU.  
FAMU ber om en presisering i prosedyrens punkt 5 – 
avstemming -  på hvem som er leder. At det er leder av AMU 
det referers til 
Tillitsvalgte sender inn forslag til formulering i forhold til 
punkt 3 sammensetning av lokale AMU og utvalg av 
tillitsvalgte til AMU. 
FAMU godkjenner utkast til revidert prosedyre for lokale 
AMU med nevnte merknader. 

 

   
60/22 
 

Evaluering sommerferien  
Ole Chr. Langlo orienterte i saken. 
 
Det ble gitt en orientering om evalueringen av 
sommerferieavviklingen 2022.  
I tillegg ble det orientert om endringer i stengte/åpne senger 
i ferieavviklingen for 2023. 
 
Ledergruppen har gitt sin tilslutning til følgende forslag: 
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1A åpent redusert drift, 3B normert sengetall, ort 5G 

reduserer senger 8 uker, 5E åpen hele sommeren 

tilsvarende siste sommer.  

Ved medisinsk avdeling er åpning av 2 I utelatt. 1A redusert 
kapasitet og 3B normert kapasitet. 5E og 5G holder åpen hele 
sommeren med ca. 20 % redusert kapasitet. Dette vil gi en 
reduksjon på 3 senger totalt, men en økning med 9 enerom 
Det er et utregnet behov for 48 færre sykepleiervakter (enn 
sommer 22) i forslaget. 
 
Gunn Elin Rossland og Aud Mydland kommenterte at 
tillitsvalgte ønsker å bidra inn i feriegruppen, dette også for å 
være tidlig orientert. 
 
Vedtak:  
FAMU tar saken til orientering. 

   
61/22 
 

Orientering om budsjettprosess 
Gunnhild Haslerud orienterte i saken med utgangspunkt i 
styresaker til styremøtet 31.10.2022. 
Økonomisk langtidsplan har blitt oppdatert som følge av den 
økonomiske situasjonen. De største endringene er at BT2 
fase 1 SH2-1 ikke lenger ligger inne i 5-årsperioden. 
Resultat er endret. For 2023 er dette foreløpig lagt inn med 
et nullresultat. 
Status for budsjettprosessen ble gitt. Budsjettet er et levende 
dokument og det vil komme endringer etterhvert som vi får 
meldinger vedrørende statsbudsjettet. 
 
Vedtak: 
FAMU tar saken til orientering. 

 

   
 Eventuelt 

Ingen saker var meldt. 
 

 
 
Anne Sofie Øye Gjerde 
referent 
 

 


