
BRUKERUTVALGET  I SYKEHUSAPOTEKENE HF 

 

26.10.2016  1 

Referat Brukerutvalgsmøte 12.oktober 

Dato /klokkeslett 12.oktober 2016 kl. 10.00 – 14.00 
Sted Sykehusapotekene HF, Stenersgate 1A, Oslo 
Deltakere Arild Slettebakken (leder) 

Odvar Jacobsen (nestleder) 
Berit Gallefoss Denstad 
Veslemøy Ruud  
Gerd Elisabeth Nonstad 
Hans-Petter H. Johannessen (referent) 

Meldt forfall Ingen 
Kommende møter Høsten 2016:  25.november 

2017: 18. januar, 22. februar, 20. april, 21. juni, 18. september, 
11.oktober, 29. november 
 

Distribusjonsliste Brukerutvalget, Adm.dir. Tore Prestegard, Brukerutvalget i 
HSØRHF og på internettside:  www.sykehusapotekene.no 
 

 

Sak nr. Tiltak / Aktivitet Ansvarlig: 
41/2016 
Godkjenning av innkalling 
og dagsorden 
 

Innkalling og dagsorden ble godkjent.  

42/2016 
Godkjenning referat fra 
forrige møte: 12.september 
2016 
 

Referatet ble godkjent.  

43/2016 
Administrerende Direktørs 
”halvtime” 
 

Adm. dir. Tore Prestegard orienterte om aktuelle 
saker som behandles i møte i foretakets styre 17. 
oktober: 

• Foretakets økonomi 
• Oppdrag- og bestilling 
• Budsjett og aktiviteter 2017 
• Utredning av nasjonalt sykehusapotek 
•  

Brukerutvalget ble oppfordret til å komme med 
innspill til viktige mål for foretaket i 2017. 
Hensikt med og prinsipper for Brukermedvirkning 
bør gjøres bedre kjent for ansatte i foretaket. 
Brukerutvalgets funksjonstid løper ut 2017, 
oppnevning av det sittende Brukerutvalget ble 
gjort at foretakets styre i februar 2015. Prosessen 
med oppnevning av BU for neste periode starter 
med det første. 
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44/2016 
Arbeidsplan og budsjett 
utkast for 2017. 

Brukerutvalgets møter i 2017 ble fastsatt til: 
18. januar 
22. februar 
20. april 
21. juni 
18. september 
11. oktober 
29. november 
Utvalgets sekretær sender møteinnkalling 
innkalling i kalender/Outlook. 
 
Møtet i januar legges opp som et arbeidsmøte med 
diskusjon av arbeidsplan og prioriteringer for 
2017. 
 
Skisse til budsjett ble presentert av utvalgets 
sekretær. Utvalget foreslår en budsjettramme på kr 
250.000,- for 2017. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

45/2016 
MKB (Medikamentell 
Kreft Behandling) HSØ 
RHF  Pilotprosjekt ved 
OUS presenteres. 

Fagsjef tilvirkning Liv Hatlelid presenterte MKB-
prosjektet med vekt på hva det innebærer for 
sykehus, sykehusapotek og pasienter. 
 
Brukerutvalget tok redegjørelsen til orientering og 
ser at dette er et viktig arbeid for SA HF, både 
med tenke på pasientsikkerhet og for effektivitet. 
 

 

46/2016 
Utforming av tekst for SA 
HF med BU på internett-
siden helseNorge.no.  
 

Fagutvikler Astrid Johnsen presenterte arbeidet 
med foretakets sider på helseNorge.no med 
foreløpig layout og tekster. BU hadde følgende 
kommentarer: 

• Positivt med nye moderne sider 
• Viktig med universell utforming  
• Bruken av begrepet «Apotekutsalg» er 

uheldig og må unngås 
• Råd og veiledning bør løftes til første side 
• På BU-siden må det inn tekst som forteller 

om utvalgets fokus og kontaktinfo (epost). 
• Bostedskommune oppføres for BU-

medlemmene 
 

 

47/2016 
Informasjon om det 
pågående arbeid 
vedrørende eventuell 
omorganisering til 
nasjonalt   Sykehusapotek-
foretak 

BU-leder orienterte om rapporten fra 
arbeidsgruppen som har utredet nasjonalt 
sykehusapotekforetak. Rapporten er oversendt og 
behandlet i styringsgruppen og skal nå behandles i 
RHF-organer. Beslutning tidlig i 2017.  
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48/2016 
ÅR (Årsrapport) for 2016 

Arbeidet med BU-årsrapport 2016 ble initiert. 
Hver enkelt sender oversikt over egen deltagelse 
på vegne av BU i SA HF i møter og fora for 2016 
til Arild.  
 

Alle 
 

49/2016 
Kort evaluering av BU 
SAHF 

BU-medlemmene oppsummerte inntrykk og 
erfaringer fra BU-virksomheten. Det ble 
rapportert gjennomgående positive erfaringer både 
fra utvalgets eget arbeid og med mottagelse og 
samarbeid med foretaket. 
 

 

50/2016 
Eventuelt 
 

Berit Gallefoss Denstad har utarbeidet skisse til 
tekst om brukermedvirkning som kan brukes på 
BU-siden på internett. Tekst sendes BU-
medlemmene til kommentering. 

Berit/Alle 

 


