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Møtereferat 
 
Deltakere:       
Maiken H. Jonassen, Marius B. Malmo, Ketil Helgevold, Aud Mydland, Lars Conrad Moe, 
Mette Øfstegaard, Kjersti Heie, Terje Bakkelund, Helle Schøyen , John Mullen 
 
Kopimottakere:  
 
 
Møteleder: Marius Malmo 
Møtedato:  08.02.2022 
Klokkeslett: 13.00-15.00 
Møtenr: 1/2022 
Møtested: Direktørens møterom/Teams 
Arkivref: 2022/198 -  15636/2022  

  

 

Møtereferat - FAMU - 08.02.2022 
 
 

Saksnr Emne  Ansvarlig 
   
01/22 Godkjenning av møteinnkalling og referat fra 

15.12.2021  
 
Vedtak: 
Møteinnkalling og referat fra 15.12.2021 ble godkjent. 

 

   
02/22 Konstituering av leder FAMU Helse Stavanger 2022 og 

nye medlemmer 
 
Leder for FAMU skal for 2022 være fra arbeidstaker siden, og 
Marius Malmo går inn som ny leder for FAMU for 2022. 
 
Vedtak: 
Foretakshovedverneombud Marius B. Malmo tiltrer som ny 
leder av FAMU.  
Øvrige medlemmer: 
Gunn Elin Rossland – vara: Atle Døskeland 
Mette Øfstegaard – vara: Ikke avklart 
Aud Mydland – vara: Anne Keth Nilsson 
John Mullen – vara: Mathias N. P. Hella 
Helle Schøyen – vara: Ikke avklart. 
Maiken H. Jonassen – vara: Ikke avklart 
Terje Bakkelund – vara: Erna Harboe 
Lars Conrad Moe – vara: Bent Horpestad 
Ketil Helgevold – vara: Ikke avklart. 
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03/22 Godkjenning av årsplan FAMU 2022  
 
Vedtak: 
FAMU godkjente årsplan for FAMU 2022.  

 

   
04/22  Orientering om saker til styremøtet 09.02.2022 

Adm. direktør orienterte kort om de enkelte sakene. 
Saksunderlag til styremøtet 09.02.2022 var sendt FAMUs 
medlemmer i forkant av dagens møte.  
 
Vedtak: 
FAMU tar saken til orientering. 

 

   
05/22 
 

Helseprosjekt i regi av HjemJobbHjem 
Jan Åge Moen og representanter fra HjemJobbHjem 
presenterte helseprosjektet «La bilen stå». Ref. presentasjon 
vedlagt referatet. 
Prosjektet vil tilrettelegge og motivere til at flere 
medarbeidere velger å sykle, gå eller reise med 
kollektivtransport til og fra jobb. 
 
Vedtak:  
FAMU tar saken til orientering. 

 

   
06/22 
 

Årsrapporter 2021 
HMS rapport  
Årsrapporten viser resultatoppnåelse på helse, miljø og 
sikkerhetsområdet, samt de saker som har blitt håndtert og 
gjennomført gjennom året. Rapporten gir også en status på 
tiltak i den overordnede HMS handlingsplanen. Ref. 
saksfremlegg. 
HMS-sjef Kjersti Heie og sikkerhetsrådgiver Yngve Mathisen 
presenterte rapporten. 
 
Årsrapport vernetjenesten 
Foretakshovedverneombud Marius B. Malmo presenterte 
foretakshovedverneombudets årsrapport for 2021. Ref. 
saksunderlag. 

 
 

   
07/22 
 

Ansattskader og HMS-avvik pr. januar 
HMS-sjef Kjersti Heie orienterte i saken. Ref. saksunderlag. 
Det er meldt inn to alvorlige hendelser i januar, begge 
tilhørende psykiatrien. I tillegg orienterte Kjersti Heie om en 
hendelse hvor ansatt ble oppsøkt hjemme av pasient. Kjersti 
Heie har fått spørsmål om mulighet for skjerming av adresse 
i telefonkatalogen, Kjersti vil undersøke dette nærmere og 
komme tilbake til saken. Det må ses på om skjerming av 
informasjon i den interne telefonkatalogen vil få noe 
konsekvenser for beredskap og varsling. 
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Maiken H. Jonassen og Kjersti Heie ser videre på dette også 
opp mot hvilken innvirkning skjerming av 
telefonnummer/adresse har for informasjon i Gat.   

   
08/22 Forslag til kursopplegg i forhold til nye retningslinjer - 

konflikter, mobbing, trakassering, varsling, 
personalsaker 
I forbindelse med arbeidet med å evaluere og revidere 
foretakets retningslinjer for konflikter, mobbing, 
trakassering, varsling, personalsaker, ble det foreslått å 
utarbeide et nytt kursopplegg som skal erstatte dagen kurs 
«Konflikthåndtering».  
En arbeidsgruppe har jobbet med dette og gruppens forslag 
er å erstatte dagens 1-dags kurs «Konflikthåndtering» med et 
2-dagers kurs som skal omfatte flere tema innen 
organisatorisk og psykososialt arbeidsmiljø. Det foreslås at 
kurset erstatter dag 4 og 5 av det lovpålagte HMS 
grunnkurset (40-timers kurset) for verneombud og AMU 
medlemmer. Ledere og tillitsvalgte deltar på kurset sammen 
med deltakerne fra 40-timers kurset. Ref. saksfremlegg. 
 
FAMUs medlemmer hadde noe ulike meninger om kurset bør 
være obligatorisk for alle ledere. Ettersom vi har et etterslep 
på kurs kan det ta lang tid å få alle gjennom. 
 
Vedtak: 
FAMU gir sin tilslutning til de rammer arbeidsgruppen 
foreslår for kurset. 

 

   
09/22 Nytt fra HMS-avd./BHT  

HMS-sjef Kjersti Heie orienterte i saken. 
 
Arbeidsgruppe psykososial ivaretakelse: 
Arbeidsgruppen har blitt reaktivert. Blant annet har man 
startet opp med refleksjonsgrupper.  Videosnutter som 
handler om psykososial ivaretakelse legges ut på intranett, 
og arbeidsgruppen får stadig nye innspill om tema.  
 
IA-prosjektet «Der skoen trykker»: 
Flere enheter er i gang. 4H startet opp rett før jul. 3F og 
MIO/MIKO skal starte opp nå.   
 
Topp 6 risiko, tema vold og trusler: 
Arbeidsgruppen har kommet godt i gang og har hatt 4 møter 
til nå. 
 
ForBedringsundersøkelsen: 
Undersøkelsen ligger nå ute, medarbeidere oppfordres til å 
delta. 
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Rutiner for håndtering av ansattskader: 
BHT har fått spørsmål om retningslinjer for håndtering av 
ansattskader, blant annet dette med betaling for behandling. 
Det er igangsatt revidering av retningslinjen, og man vil lage 
en rutine slik at den ansatte skal slippe å legge ut for 
behandling.  

   
10/22 Samarbeidsprosjekt Prehospital klinikk/Klinikk psykisk 

helsevern voksne 
Prosjektleder Frode Bremseth og enhetsleder AMC2 Mads 
Johansen presenterte prosjekt for VR-simulering – transport 
av psykisk syke, og muligheter for videre utvikling og 
implementering på andre enheter. 
 
Vedtak: 
FAMU takker for presentasjonen og tar saken til orientering. 

 

   
11/22 
 

Status varslingssaker  
Personal- og org. direktør Maiken H. Jonassen orienterte i 
saken. 
Foretaket har hatt tre store varslingssaker de siste årene 
som har vært inne til behandling i ressursgruppen. Det skal 
være nytt møte i ressursgruppen om ikke lenge, og man vil 
da ta opp hvordan man skal håndtere varsling på leder og 
personalsaker vedrørende mobbing/brudd på AML. 
Maiken H. Jonassen informerte om de nevnte tre 
varslingssakene, i disse sakene er det funnet brudd på AML. 
Læringspunkter av disse sakene er at man sikrer tett 
oppfølging av leder, samt at leder må gå tyngre inn i saker og 
på et tidligere tidspunkt. 
 
Vedtak: 
FAMU tar saken til orientering. 

 

   
12/22 Status oppdatering i arbeidet om å se på hvordan man i 

foretaket besetter stillinger med ufaglærte versus 
faglærte  
Personal- og org. direktør Maiken H. Jonassen orienterte i 
saken. 
Alle stillinger hvor en ønsker å ansette medarbeidere som 
ikke har rett kompetanse skal meldes til stillingsutvalget for 
behandling. Dette kan f.eks. være stillinger hvor man ønsker 
å ansette medarbeider som har krav på fast ansettelse etter å 
ha gått i midlertidig stilling i 3 år. 
 
Vedtak: 
FAMU tar saken til orientering. 

 

   
 Eventuelt 
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Velferdsmidler v/Aud Mydland: 
Aud stilte spørsmål om hva som skal gjøres med 
velferdsmidlene som ikke ble brukt i 2021 ettersom 
julekonserten måtte avlyses. 
Maiken H. Jonassen informerte om at man ser på hvordan 
disse kan overføres til 2022. 

 
 
 
Anne Sofie Øye Gjerde 
referent 
 


