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Referat fra Brukerutvalgsmøte 18. september 2017 
 
Dato / klokkeslett 18. september 2017 kl. 10.00 – 14.00 

Sted Stenersgate 1A, Oslo 7 9.etg. Sykehusapotekene HF lokaler 

Deltakere Arild Slettebakken 
Veslemøy Ruud 
Odvar Jacobsen  
Berit Gallefoss Denstad 
Gerd Elisabeth Nonstad 
Hans-Petter H. Johannessen (sekretær, referent) 

Meldt forfall Ingen  

Kommende terminfestede 
møter i 2017 

11. oktober, 29. november 

Distribusjonsliste for 
referat 

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

 

Sak nr. Tiltak/aktivitet Ansvarlig 
035/2017 Godkjenning av innkalling og dagsorden. 

 
Innkalling og dagsorden ble godkjent. 
 

 

036/2017 Godkjenning av referat fra forrige møte: 21. juni. 
 
Referat var tidligere utsendt og kontrollert. 
Referatet ble godkjent. 

 
 
 
 
 

037/2017 Informasjon v/adm. dir Tore Prestegard, 
Sykehusapotekene HF. 
 
Tore P orienterte om aktuelle saker som skal behandles i 
styremøtet 22. september: 

 I  tillegget til Oppdrag og bestillerdokumentet fra juni 
2017 er punktene om økt aktivitet med kliniske studier, 
ibruktagelse av nye legemidler og standardisert 
legemiddelinformasjon relevante for Sykehusapotekene 
HF. Dokumentet sendes ut sammen med referatet. 

 Informasjonssikkerhet knyttet til pasientsensitiv 
informasjon: Foretaket har i begrenset grad slik 
informasjon. Det har vært arbeidet godt med dette og 
prosedyrer er gjennomgått og revidert. 

 Foretakets økonomi er god, noe som gir handlingsrom 
for aktivitet og investeringer. Ny budsjettmodell for 
foretaket diskuteres. 

 Valg av ERP-løsning: Felles løsning i HSØ tilstrebes. 
 

 

038/2017 Nye retningslinjer for brukermedvirkning på systemnivå i 
helseforetak. 
Ungdomsråd i helseforetak. 

 
 
 

http://www.sykehusapotekene.no/
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De nye retningslinjene ble kommentert. Brukerutvalget i 
Sykehusapotekene HF finner det ikke naturlig at foretaket 
etablerer eget Ungdomsråd, men mener at ungdomsrådene i 
øvrige helseforetak bør gjøres oppmerksom på at det finnes et 
brukerutvalg i Sykehusapotekene. Representanter fra 
Ungdomsråd i andre HF kan også involveres behandling av 
relevante saker. 
 

 
 
 
 
Alle 
 
 
 
 

039/2017 Nettverk for legemidler til barn. 
v/Hans-Petter H. Johannessen 
 
Brukerutvalget ble orientert om det nasjonale Nettverk for 
legemidler til barn (www.legemidlertilbarn.no ) og om 
forskingsaktiviteter og publikasjoner i Sykehusapotekene HF. 
Brukerutvalget tok redegjørelsen til orientering. 
 

 

040/2017 Revisjon foretakets strategi og Handlingsplan 
2018. 
 
Brukerutvalget ble orientert om foretakets pågående arbeid 
med revisjon av strategi og med Handlingsplan for 2018. 
Brukerutvalget diskuterte forslag til strategiske mål på 
områdene «Pasientens behov» og «Sykehusenes behov» og ga 
innspill til videre arbeid i foretaket.  
Brukerutvalget mener strategien bør slutte opp under 
spesialisthelsetjenestens fire hovedoppgaver: Behandling, 
Utdanning, Pasient- og pårørendeopplæring og Forskning. 
Brukerutvalget anbefaler at begrepet «veiledning» benyttes 
framfor «rådgivning». 
 

 

041/2017 Høringssvar Pasientens legemiddelliste. 
 
Brukerutvalget har avgitt høringssvar til Helse- og 
omsorgsdepartementet. Sykehusapotekene HF har sammen 
med de tre øvrige sykehusapotekforetakene avgitt felles 
høringssvar i saken. Høringssvaret vedlegges referatet. 
 

 

042/2017 Tilbakemeldinger / oppsummering fra BU-medlemmene 
om deltakelser i regi SAHF etter BU møtet 21.juni. 
 
Det har ikke vært deltakelse på vegne av Brukerutvalget i 
Sykehusapotekene HF siden forrige møte. 
 

 

043/2017 Miljørevisjonen: Miljø-politikk og -mål. 
v/Hans-Petter H. Johannessen 
 
Brukerutvalget ble orientert om foretakets mål og arbeid 
knyttet til ytre miljø. Foretaket er miljøsertifisert etter ISO-
14001-standarden.  
Brukerutvalget tok redegjørelsen til orientering. 

 
 
HPJ 

http://www.legemidlertilbarn.no/
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044/2017 Eventuelt 
Informasjon om oppnevning av nytt Brukerutvalg i HSØ RHF 
fra 1.10.17 (for 2 år) ble utdelt. 
 
Møtedager i 2018 ble foreløpig fastsatt til: 
24.1 
21.2 
19.4 
14.6 
20.9 
18.10 
29.11 
 
Brukerutvalget ser gjerne at møter kombineres med besøk i 
foretakets apotek. 
 
Visittkort: Erfaring fra HSØ viser at visittkort for BU-
medlemmer er lite i bruk og dermed ikke aktuelt. 
 

 

 


