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Referat Brukerutvalgsmøte 25. november 

Dato /klokkeslett 25. november 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 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: 
51/2016 
Administrerende direktørs 
halvtime  

Administrerende direktør Tore Prestegard 
orienterte om saker som behandles i styremøtet 1. 
desember. Videre ble to saker tatt opp: 

- Brukerutvalget ble oppnevnt i februar 2015 
med en funksjonstid på to år. Arbeidet 
med ny oppnevning igangsettes nå og det 
tas sikte på styrebehandling 28.2 2017. 
Adm. dir. ba brukerutvalgets medlemmer 
melde fra om egen villighet til å stille for 
en ny periode. 

- Foretaket har mottatt resultat fra HSØ-
medarbeiderundersøkelse 2016. Resultater 
presenteres i neste BU-møte. 

  

 
 
 
 
 
 
Alle 

52/2016 
Godkjenning av innkalling 
og dagsorden 

Innkalling og dagsorden ble godkjent.  

53/2016 
Godkjenning referat fra 
forrige møte: 12. oktober 
2016 
 

Referatet ble godkjent.  

54/2016 
Høring vedrørende felles 
retningslinjer for 
brukermedvirkning på 
systemnivå, prinsipper og 

Brukerutvalget diskuterte det utsendte forslaget til  
- Felles retningslinjer for brukermedvirkning 

på systemnivå 
- Prinsipper og retningslinjer for 

ungdomsråd i helseforetak 
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retningslinjer for 
ungdomsråd 

- Retningslinje for godtgjøring i ungdomsråd 
Spørsmål om formål konstituering og ansettelse i 
helseforetak ble diskutert. Medlemmene sender 
sine kommentarer til BU-leder som sender 
høringssvar til inne fristen 5. desember. 
 

 
 
Alle 
Arild 
 

55/2016 
Innspill til utkast: 
Brukerutvalgets Årsrapport 
2016 

Brukerutvalget diskuterte innspill til BU-årsrapport 
2016. Det var enighet om å korte ned på generelle 
punkter i rapporten. Bildebruk er fortsatt ønskelig. 
BU-medlemmene sender oversikt over møter og 
fora der de har representert utvalget til leder. 
BU-leder utarbeider forsalg til årsrapport til neste 
møte. 
 

 
 
 
 
Alle 
Arid 

56/2016 
Brukerutvalgets 
gjennomgang og 
kommentarer til Årlig 
melding for   
Sykehusapotekenes HF til  
HSØRHF. 

Årlig melding fra Sykehusapotekene HF skal avgis 
innen 1.3.2017, og utformes etter 1.1. BU skal gi 
omtale av egen virksomhet i meldingen. 
 
Under dette punktet på dagsorden ga fagdirektør 
Hans-Petter H. Johannessen en orientering om 
foretakets arbeide med strategi og handlingsplan 
og viste de foreslåtte endringene i strategi-
dokumentet. 
 

 

57/2016 
Eventuelt 
 

Ingen saker   

 


