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Møtereferat 
 
Deltakere:       
Marius Malmo, Maiken H. Jonassen, Ketil Helgevold, Lars Conrad Moe, Mette Øfstegaard,  
Aud Mydland, Gunn Elin Rossland, John Mullen, Astrid Porten (stedf. Kjersti Heie), Terje 
Bakkelund, Helle Schøyen (fra kl.13.00) 
 
Forfall: Kjersti Heie 
 
Kopimottakere:  
 
 
Møteleder: Marius Malmo 
Møtedato:  19.09.2022 
Klokkeslett: 13.00-15.00 
Møtenr: 5/2022 
Møtested: Direktørens møterom 
Arkivref: 2022/198 -  86156/2022  

  

 

Møtereferat FAMU 19.09.2022 
 

Saksnr Emne  Ansvarlig 
   
41/22 Godkjenning av møteinnkalling og referat fra 

16.06.2022  
Det var ikke registrert i referatet at Aud Mydland hadde 
forfall til møtet 16.06.2022. 
 
Vedtak: Møteinnkalling og møtereferat fra 16.06.2022 ble 
godkjent med nevnte merknad. 

 

   
42/22 Godkjenning av årsplan FAMU 2022  

 
Vedtak: FAMU godkjente årsplan for FAMU 2022. 

 

   
43/22 Ansattskader og HMS-avvik  

Astrid Porten orienterte i saken. Ref. saksfremlegg. 
 
«Samsvar mellom oppgaver og ressurser» er den 
hendelsestypen det er meldt flest av i forhold til HMS avvik.  
Aud Mydland ba om at de lokale AMUene går grundig 
gjennom denne typen avvik og hvilke tiltak de vil iverksette, 
og melder dette inn til FAMU. 
Lars Conrad Moe stilte spørsmål om klinikkene har sett på 
sammenheng mellom AML brudd og innleie. 
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Sykefravær for 2022 er jevnt over høyere enn det var i 2020 
og 2021 foregående år. For juli i år var sykefraværet 8,7%. 
Sykemeldt fravær har en større andel enn egenmeldt fravær. 
 
Vedtak:  
FAMU ber om at AMUene melder inn saker vedrørende HMS 
avvik «Samsvar mellom oppgaver og ressurser» og tiltak 
man har sett på i forhold til meldt avvik, dette for læring på 
tvers.  
FAMU tar ellers saken til orientering. 

   
44/22 Nytt fra HMS-avd./BHT 

Astrid Porten orienterte i saken. 
 
Pågående/planlagt bistand på foretaksnivå: 

- Revisjon av rutine for vernetjenesten (til beslutning i 
FAMU 19.09.2022) 

- Revisjon av rutine for lokale AMU 
- Utarbeide beredskapsplan for psykososial 

ivaretagelse (pågår) 
- Utarbeide ny veiledning for håndtering ved dødsfall 

hos medarbeidere (pågår) 
- Topp 6 risiko vold og trusler (pågår, regionalt arbeid 

startet i dag) 
- IA-bransjeprogram: «Der skoen trykker» (pågår i 

flere enheter) «Tidlig og tett på», det planlegges for 
pilot i en klinikk. 

- Utarbeide e-læringskurs om emosjonelt arbeide 
(pågår) 

- Utarbeide e-læringskurs kontorergonomi (pågår) 
 
Kurs innen HMS: 

- Gravide medarbeidere (Teams) 
- HMS grunnkurs for verneombud og AMU medlemmer 
- Grunnkurs for nye kollegastøtter 
- Fagsamling for kollegastøtter 
- Sykefraværsarbeid for ledere 
- Organisatorisk og psykososialt arbeidsmiljø 
- Grunnkurs i HMS for ledere 

 
Intranettsiden Psykososial ivaretagelse: 
Det er lagt ut en ny video med tilhørende arbeidsark som kan 
brukes til refleksjon i avdelingene: «Belastende og 
berikende». 
 
I Læringsportalen er det lagt ut et nytt e-læringskurs for 
ledere: «Ivaretagelse av medarbeidere etter alvorlige 
hendelser». 
 
Siri Eiane Henrichsen, ergoterapeut, er ny ansatt i BHT. 

A.Porten 
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Kommentarer fra FAMU: 
Maiken H. Jonassen stilte spørsmål om hvordan man kan få 
gjort ledere oppmerksomme på intranettsiden til HMS, her 
ligger det mye god informasjon. 
Det foreslås at nivå 2 ledere informerer om siden i sine 
ledermøter. 
Lars Conrad Moe foreslår at man i EQS rutiner legger inn en 
link til Læringsportalen og til relevant e-læringskurs, da vil 
denne informasjonen være lett tilgjengelig dersom man skal 
melde inn avvik. 
 
Vedtak: 
FAMU tar saken til orientering med nevnte innspill. 

   
45/22 Mulige AML brudd  

Astrid Porten orienterte i saken. Saksunderlag er vedlagt 
referatet. 
 
FAMU hadde følgende kommentarer: 
Mette Øfstegaard kommenterte at helsefremmende 
arbeidsplaner og risikovurderinger vil føre til mindre brudd 
på hviletid. 
Maiken H. Jonassen kommenterte at man i enkelte 
avdelinger ser at det er enkeltpersoner som tar mye ekstra 
arbeid. Ledere synes det er vanskelig å pålegge ekstravakter, 
og det blir dermed en del medarbeidere som får for mye 
ekstra arbeid. 
Lars Conrad Moe kommenterte videre at det at enkelte 
medarbeidere brukes mye er et stort problem, ledere må bli 
flinkere til å følge dette opp 
Gunn Elin Rossland påpekte at avtaler ikke alltid er lagt inn i 
Gat. 
Aud Mydland kommenterte at man må se på problemet med 
at enkelte medarbeider tar vakter på andre avdelinger, 
dersom dette fører til AML brudd er det moderavdelingen 
som får dette registrert. Ledere må sørge for å informere 
medarbeidere om at man kun søker om dispensasjon for 
arbeid utover arbeidstid dersom ekstra arbeid tas i 
moderavdelingen. 
Gunn Elin Rossland ber om at man har fokus på 
grunnbemanning og at sykefravær må tas med når man 
utarbeider arbeidsplaner. 
Adm. direktør informerte om at prosjektet som Siri Haugland 
leder – Ledelse og bemanning – jobber med denne 
problemstillingen med en systematisk fremgangsmåte som 
kan være med å løse problemet. Dette prosjektet har flere 
arbeidsgrupper. 
 
Vedtak: 
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FAMU gir sin tilslutning til BHT sine tiltak som er presentert 
i saksunderlaget. 
FAMU påpeker at medarbeidere kun kan få dispensasjon til 
arbeid utover arbeidstid dersom ekstra arbeid utføres i 
moderavdelingen. 
FAMU ber om at Maiken H. Jonassen undersøker med Hilde 
Christiansen i Helse Vest i forhold til arbeidet med begrepet 
«mulige AML brudd». 

   
46/22 Likestillingsarbeid  

Maiken H. Jonassen orienterte kort i saken. Ref. saksfremlegg 
som er utfyllende. 
 
Adm. direktør stilte spørsmål om hvordan man tenker at 
man skal utføre en intern revisjon. 
 
Vedtak: 
FAMU gir sin tilslutning til at Mangfold- og 
inkluderingsutvalget blir et underutvalg av FAMU og at 
likestilling og ikke-diskriminering blir tema med jevne 
mellomrom. 
FAMU godkjenner mandat for Mangfold- og 
inkluderingsutvalget. 
FAMU gir sin tilslutning til at Mangfold- og 
inkluderingsutvalget blir tema i ledelsens gjennomgang og 
HMS rapportering. I forhold til forslag om intern revisjon ber 
FAMU om en redegjørelse i neste FAMU hvordan man tenker 
at denne skal utføres. 

 

   
47/22 Godkjenning av valgrutiner for vernetjenesten  

Marius Malmo orienterte i saken. Ref. saksunderlag. 
 
FAMU hadde følgende kommentarer: 
Aud Mydland stilte spørsmål om foretaksverneombud kan 
velges for 4 år om gangen i stedet for 2 år ettersom det er 
mye et foretaksverneombud skal sette seg inn i. 
Marius Malmo vil be om at Kjersti Hele ser videre på dette. 
 
Maiken H. Jonassen anbefalte at man ikke omtaler de ulike 
verneombud nivåene som nivå 2, 3 og 4 da dette kan bli 
misforstått, men at man heller omtaler de som foretaks nivå, 
klinikk nivå og avdeling/poliklinikk/sengepost nivå. 
 
Vedtak: 
FAMU godkjente valgrutiner for vernetjenesten i Helse 
Stavanger og revidert EQS rutine for vernetjenesten med de 
vedlegg som følger dokumentet, og med de innspill som 
tilkom i møtet. 

 

   
48/22 Status økonomi og mulige tiltak  
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Saken er tidligere presentert i HTV/HVO møte og i utvidet 
ledermøte, og var også satt opp til drøfting med tillitsvalgte i 
forrige uke. 
Saken er satt på agenda i dag i tilfelle FAMU har noe å tilføye. 
 
Adm. direktør informerte om at man vil bruke dialogmøtene 
mellom adm. direktør og klinikkene til å følge opp hvordan 
klinikkene jobber med tiltakene som blir gitt. 
Saken følges også ukentlig opp i LG. 
 
Vedtak: 
FAMU ser utfordringene foretaket har, men har ellers ingen 
ytterligere innspill til saken. 

   
 Eventuelt 

Ingen saker var meldt. 
 

 
 
Anne Sofie Øye Gjerde 
referent 
 

 


