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Møtereferat FAMU 08.05.2018 
 

Saksnr Emne  Ansvarlig 

28/18 Godkjenning av innkalling og saksliste 
Det vil bli innkalt til et ekstra FAMU møte – dagens møte er 
kortere grunnet drøftingsmøte i HTV/HVO. 

 

   

29/18 Godkjenning av referat fra møtet i FAMU 21.03.2018  
Referatet godkjent. 

 

   

30/18 Årsplan FAMU 2018  
Årsplan godkjennes. Egil Olsen ønsker sak om høy aktivitet i 
akuttmottak som sak i neste møte. Han har fått flere henvendelser 
fra ansatte som er slitne.  

Aud Riise informerer om at NSF skal delta i et møte hvor det skal 
utarbeides en ROS analyse i forhold til den høye aktiviteten i 
akuttmottak – dette burde nok flere tillitsvalgte deltatt i.   
Maiken H. Jonassen anbefaler at Egil Olsen henvender seg til Erna 
Harbo vedrørende deltakelse i møtet.  

Eldar Søreide informerer om at det arbeides med å få i stand en 
avtale med kommunehelsetjenesten vedrørende høy aktivitet. 
I tillegg opplyses det at ledelsen er i dialog med Ketil Helgevold 
angående ekstra portørtjeneste i akuttmottak. 
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Beslutning: Egil Olsen kontakter Erna Harboe angående ROS 
analysen for å hekte på tillitsvalgte fra andre organisasjoner. 

   

31/18 Orientering om saker til styremøtet 09.05.2018 

FAMUs medlemmer hadde ikke behov for ytterligere orientering 
om saker til styremøtet 09.05.2018. 
 
Langtidsbudsjettet var oppe til drøfting i HTV/HVO tidligere i dag. 
Det var i møtet forståelse for usikkerhet i forhold til 
langtidsbudsjett. 

 

   

32/18 Oppsummering Forbedringsundersøkelsen ved Maiken H. 
Jonassen. 
Orientering om ForBedringsundersøkelsen skal opp i Styret 
09.05., ref. saksfremlegg til Styret m/vedlegg. 
 
Det er gledelig at foretaket fikk så høy svarprosent.  
Ledelse, verneombud og tillitsvalgte i de enkelte avdelinger skal 
nå diskutere hva som må arbeides videre med.   
2-3 har svart positivt på mobbing og seksuell trakassering i hver 
klinikk, dette bør spesielt ses på. Det bemerkes at spørsmålet var 
noe spesielt formulert. 

Det er viktig at det informeres ut om at BHT kan kontaktes ved 
behov når resultatene fra undersøkelsen skal arbeides videre med. 
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