Protokoll
AU-møte 20.01.2021
Sted: Teams
Til stede: Jane Halvorsen, Odd Magne Bekkelund, Annlaug Årflot og Jan Kjensli
Referent: Roy Farstad

Sak
07/21

Sakstype
Godkjenning

Tittel og orientering
Godkjenning av saksliste og referater
Godkjenning av saksliste.
Referat er godkjent fra tidligere. Det er publisert på nett etter ønsker fra
DA.
Vedtak: Godkjent

08/21

Orientering

Oppdatering og orientering
Annlaug:
- Arbeidsutvalgsmøte hvor det jobbes med å etablere
servicebarometer. Det er utfordringer med dekking av
reisekostnader når avdelinger stenger for helger og ferier da
pasienter må dekke noe selv.
Jane:
- Deltatt på styreledermøte i Kreftforeningen. Det er satt mye fokus
på rettigheter til pårørende.
- FFO representantskapet 23. januar. Jane og Roy deltar

09/21

Vedtak

Henvendelser og oppnevninger
-

10/21

Debatt,
vedtak

Roy er oppnevnt til skadeutvalget på Lovisenberg.
Det kommer en del henvendelser inn for tiden særlig rettet mot
kreft. Henvendelser svares ut etter hvert.

Hovedstyremøte dagsorden
Møtedato neste HS-møte 6.-7. februar 2021
Sted: Det er fortsatt usikkert på om dette kan gjennomføres fysisk. Per nå
er det det planlagt via Teams og det vil bli tatt en beslutning nærmere
møtet om det blir et fysisk møte. Siden det er et helt nytt styret er det
behov for å møtes. Blir det fysisk møter de som har behov for
dataopplæring opp dagen før.
Arbeidsutvalget ble presentert de saker som er meldt inn til nå. Sakslisten
er ikke så lang per nå og gjennomføringen skal gå godt.

Handlingsplanene/arbeidsprogrammet skal opp på møtet. Om det er
fysisk blir det satt opp en litt lengre sesjon.
Program for HS-helgen er til nå
Lørdag kl 09.30- 15.00
Søndag kl 09.30- 13.00
11/21

Diskusjon

EOA
Odd Magne er forslått til å sitte i styret i EOA. Grunnet Covid-19 ble EOA
utsatt frå mars 2020 til oktober 2021.
EOA arrangeres helgen etter jubileumshelgen onsdag 27. Oktober – 30.
Oktober. Jane og Odd Magne deltar fra HS og det inviteres med 2 fra NU.
NORILCO har mottatt økonomiskstøtte for ungdommen. Så dette er
midler som dekker store deler av kostnadene for ungdommen

12/21

Orientering

Sekretariatet
Det ble tatt en gjennomgang av hva som skjer i sekretariatet. Elisabeth
som er ansatt midlertidig for jubileum går inn i stillingen til Ina når hun
skal ut i barsel.
Det er en del arbeid nå i forbindelse med jubileet. Usikkerhet rundt Covid19 gjør at det er litt vanskelig å planlegge fremover.
Det er mye hjemmekontor på de ansatte grunnet reguleringer i Oslo
kommune.

13/21

Diskusjon

Handlingsplan / Arbeidsprogram
AU har til enhver tid ansvaret for at handlingsplanen og
arbeidsprogrammet er à jour. Det vil på HS møte tatt en gjennomgang av
planen for å se hvordan HS skal jobbe med disse de neste to årene.
HS holdes så orientert under hvert HS-møte om hvordan det ligger an
med møtet.

