
 

 

REFERAT FRA BRUKERUTVALGMØTE 
  
 

Dato  24. februar 2016 kl 9-12 

Sted Hos Sykehusapotekene HF, Stenersgata 1 A, Oslo 

Tilstede/deltagere Arild Slettebakken (leder)  
Berit Gallefoss Denstad 
Odvar Jacobsen (nestleder) 
Veslemøy Ruud Gerd 
Elisabeth Nonstad 
Hans-Petter H. Johannessen (referent)  

Meldt forfall Ingen 

Kommende møter 2016: 13.april, 10.juni, 7.sept., 12.okt (?)., 23.nov., 

Distribusjonsliste Brukerutvalget, adm. dir. Tore Prestegard og www.sykehusapotekene.no, 
Leder for Brukerutvalget HSØ 

 
 

1/2016 Godkjenning av innkalling og 
dagsorden. 
 

Vedtak/Tiltak Ansvarlig Frist 

 Innkalling og dagsorden ble 
godkjent. 

 
 

 
 

 

2/2016 Godkjenning av referat fra 
forrige møte, 18.11.2015. 
 

Vedtak/Tiltak Ansvarlig Frist 

 Referatet fra møtet 18.11.2016 ble 
godkjent.  
Referatet er lagt på 
www.sykehusapotekene.no, uten 
listen over saker til senere møter. 
 
Det utarbeides et eget 
dokument/planverk for senere 
saker som skal behandles i 
Brukerutvalget. 
 

 
 
 
 
 
 
HPJ/AS 
 
 
 

 
 
 
 

 

3/2016 Godkjenning av Årsrapport 2015 
BU SAHF og BU-kommentar til SAHF 
Årlig melding 2015 

Vedtak/Tiltak Ansvarlig Frist 

Forslag til Årsrapport 2015 er utarbeidet 
av BU-leder Arild Slettebakken og har vært 
sendt BU-medlemmene til kommentering. 

Brukerutvalget sluttet seg til 
Årsrapporten. 
Det ble gjort oppmerksom på at 
ikke alle BU-medlemmene  er 
tilknyttet FFO elles SAFO,-  Gerd 
Nonstad har tilknytning til 
Kreftforeningen. Det understrekes 
at medlemmene i BU er personlig 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.sykehusapotekene.no/


 

 

oppnevnt og dermed ikke 
representerer organisasjoner. 
Årsrapporten er oversendt HSØ 
RHF og legges nå på 
www.sykehusapotekene.no. 
 

 
 
 
HPJ 
 

 

4/2016 Forslag til endring møtedag i 
juni. 

 

Vedtak/Tiltak Ansvarlig Frist 

 
 
 
 
 
 
 

Møtet som var berammet til 8. juni 
flyttes til 10. juni, kl 10-13. 
 
Det er mulig at møtet som er 
berammet 12. oktober må flyttes, 
dette diskuteres i juni- eller 
september-møtet. 
 

  

 

5/2016 Legemiddelsamstemming. Vedtak/Tiltak Ansvarlig Frist 

Orientering v/ fagutvikler Astrid Johnsen, 
Sykehusapotekene HF. 

Brukerutvalget ser viktigheten av 
samstemming og vil ta 
problemstillingen opp i egnede 
fora i HSØ RHF. Det utarbeides et 
saksnotat om samstemming og 
forslag til tiltak for oversending til 
Regionale brukerutvalg, 
pasientorganisasjoner mv. Forslag 
til notat sendes BU-medlemmene 
til kommentering før endelig 
godkjenning i BU-møtet 13. april. 
Presentasjon fra møtet, 
dokumentet «Veileder for 
legemiddelhåndtering» og link til 
film om samstemming sendes BU-
medlemmene sammen med 
referatet. 
 

 
 
 
 
HPJ/SA 
HF 
 
 

 
 

 

6/2016 Legemiddelmangel og 
problemer som må avklares 

Vedtak/Tiltak Ansvarlig Frist 

Orientering v/ sykehusfarmasøyt Anne 
Markestad, Sykehusapotekene HF 
(«Mangelsenteret»). 
 
 
 

Brukerutvalget ser med bekymring 
på mangelsituasjonene for 
legemidler og er fornøyd med de 
tiltak som er satt i verk for å 
forebygge og håndtere 
mangelsituasjoner. Eksempler er 
opprettelsen av kompetansesenter 
for legemiddelmangel og 

 
 

 
 

http://www.sykehusapotekene.no/


 

 

legemiddelberedskap finansiert av 
RHFene og initiativ der   
Statens senter for epilepsi har 
opprettet epost-adresse for 
spørsmål om aktuelle legemidler i 
mangelsituasjon. 
Det utarbeides et saksnotat om 
legemiddelmangel til 
pasientorganisasjoner og Regionalt 
brukerutvalg.  
 
Presentasjon fra møtet sendes BU-
medlemmene sammen med 
referatet. 
 

 
 

7/2016 SA BU SAHF og forholdet til 
BU RHF og de andre HFs BU 

Vedtak/Tiltak Ansvarlig Frist 

Det er mottatt Invitasjon til fellesmøte for 
ledermøte, nestledere og sekretærer i 
brukerutvalg i HSØ RHF 12. april 11-16 
på Hamar, innspill til saker er ønsket. 
 
 
 
 
 
 
 

Arild Slettebakken deltar som leder 
i BU, Berit Gallefoss Denstad 
vurderer deltagelse. Hans-Petter H. 
Johannessen deltar som sekretær.  
 
Som tema i møtet ønsker BU å 
foreslå diskusjon/tiltak for å styrke 
pasienten med tanke på 
legemiddelbruk i pasientforløpet, 
viktigheten av legemiddel-
samstemming og legemiddel-
mangel. 
 
Sekretær melder inn hvem som 
deltar innen fristen 4. mars, og 
formulerer forslag til tema i samråd 
med leder. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HPJ 

 
 

 
 

8/2016 Invitasjon til konferansen 
«Pasienter – de viktigste endrings-
agentene» 5. og 6. april i Kristiansand. 

Vedtak/Tiltak Ansvarlig Frist 

BU er invitert til å delta med 2-3 
representanter på konferansen.  . 
Brukerrepresentantene får dekket alle 
utgifter til selve konferansen (ink. 
overnatting) av arrangøren.  
 
 

Arild Slettebakken, Berit Gallefoss 
Denstad, Gerd Elisabeth Nonstad 
og  
Hans-Petter H. Johannessen deltar. 
 
Reiseutgifter dekkes av 
Sykehusapotekene HF. Det 

 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

 
 
 
 
 

utbetales møtehonorar for 4 timer 
pr konferansedag.  
Sekretær sørger for påmelding for 
påmelding. 
 

 
HPJ 
 
 
 
 

 
 

9/2016 Eventuelt Vedtak/Tiltak 
 

Ansvarlig Frist 

Brukermedvirkning i forskning: 
BU-medlemmene er invitert til gi innspill 
til spørreskjema og intervjuguide i 
forbindelse med en masteroppgave. 
 
 
 
 
 

BU utrykte at det er positivt å bli 
engasjert på denne måten, flere vil 
bidra, enten i møte eller med 
skriftlige innspill. 

 
 

 
 

 
 


