REFERAT FRA BRUKERUTVALGMØTE
Dato
Sted
Tilstede/deltagere

Meldt forfall
Kommende møter
Distribusjonsliste

10. juni 2016
Hos Sykehusapotekene HF, Stenersgata 1 A, Oslo
Arild Slettebakken (leder)
Berit Gallefoss Denstad
Veslemøy Ruud
Hans-Petter H. Johannessen (referent)
Rune Kløvtveit (kontaktperson i sentralt BU, HSØ RHF)
Odvar Jacobsen (nestleder)
Gerd Elisabeth Nonstad
2016: 12. sept., 12. okt., 25. nov.
Medlemmene i Brukerutvalget, adm. dir. Tore Prestegard
og www.sykehusapotekene.no, Brukerutvalget HSØ

21/2016 Godkjenning av innkalling og
dagsorden.

Vedtak/Tiltak

Ansvarlig

Frist

Ansvarlig

Frist

Innkalling og dagsorden ble
godkjent.
23/2016 Godkjenning av referat fra
forrige møte, 13. april 2016.

Vedtak/Tiltak
Referatet fra møtet 13. april 2016
ble godkjent.
Referatet er lagt på
www.sykehusapotekene.no, uten
listen over saker til senere møter.

23/2016 Orientering fra det sentrale
Brukerutvalget i HSØ RHF v/Rune
Kløvtveit

Vedtak/Tiltak

Rune Kløvtveit redegjorde for
formålet med kontaktpersonordningen fra det sentrale
Brukerutvalget i HSØ RHF. Det er
lagt opp til at kontaktpersonene
møter i de lokale brukerutvalgene
to ganger pr år.
Det ble også redegjort for aktuelle
saker som det sentrale brukerutvalget arbeider med.

HPJ

Ansvarlig

Frist

24/2016 Internettsiden til SA HF

Vedtak/Tiltak

Ansvarlig

Frist

Ansvarlig

Frist

Fagutvikler Astrid Johnsen
redegjorde for arbeidet med ny
hjemmeside for Sykehusapotekene
HF på helseNorge-plattformen, og
for struktur og innhold på sidene.
Brukerutvalget ga innspill på
områder som bør dekkes, bl. a.
legemidler til barn og unge,
reseptregler/rettigheter og
generisk bytte.
Foretaket ønsker å benytte
Brukerutvalget i det videre
arbeidet og vil sende over tekster
til vurdering og konkrete spørsmål
om innhold ved behov.
Brukerutvalget ga innspill på at de
synes at den tidligere siden med
FØR-UNDER-ETTER sykehus
var veldig bra, og beklager at den
er blitt tatt bort. Spørsmål om den
kan tas inn igjen tross begrunnelse
for hvorfor den ble tatt bort.
Brukerutvalget er opptatt av at
informasjon er skrevet på lett og
forståelig språk/begreper slik at
innhold på nettsiden også kan
leses av pasienter med lavere
leseferdighet (12 års- nivå).
Brukerutvalget er opptatt av god
informasjon og pasientopplæring
på nettsiden, samt tilgjengeliggjøring informasjon om rettigheter
vedr informasjon og medvirkning.
25/2016 Publikumsområdet i
Sykehusapotekene

Vedtak/Tiltak
Prosjektleder Bente Norunn
Løkken Kjøge redegjorde for
foretakets prosjekt for
omprofilering varesalg privat, med
ønske om innspill fra brukerne.

Brukerutvalget hadde flere innspill
til profileringsprosjektet, bl.a.:
• Universell utforming i
offentlige bygg
• Krykkeholdere
• Plassering av
betalingsautomat og
signeringsplate
• Tilrettelegging for
rullestolbrukere
• Kontrastfarger
• Stoler for overvektige
• «Stå-stoler»
Brukerutvalget ønsker å være en
aktiv deltager i prosjektet.

26/2016 Forskning for bedre
Vedtak/Tiltak
medisinbruk - Forskning og utvikling i
Sykehusapotekene HF 2010-2014
Rapporten har vært utdelt/utsendt til
Brukerutvalget er opptatt av å
Brukerutvalget.
holde seg orientert om
forskningsaktivitetene i foretaket
og vil gi råd om prioriteringer
framover.
Foretaket vurderer
brukerrepresentasjon i foretakets
Forskningsutvalg.

Ansvarlig

Frist

27/2016 Markedsføring av BU

Ansvarlig

Frist

Vedtak/Tiltak
Brukerutvalget diskuterte hvordan
utvalgets virksomhet kan gjøres
kjent i helse HSØ. Det var enighet
om å ta med saker til andre fora
der medlemmene er med, og å
bidra til at foretakets hjemmesider
blir kjent. Alle saker med relevans
for øvrige helseforetak bør
oversendes sentralt BU med
oppfordring om spredning til
øvrige BU i HSØ.

28/2016 Styresaker i juni

Vedtak/Tiltak
Brukerutvalget ga innspill til saker
som skal behandles i styret i SA
HF 23. juni. BU-leder Arils
Slettebakken deltar i møtet.
Ytterligere innspill gis direkte til
ham med innen 22.6.

29/2016 Kort oppsummering for
deltagelser i regi av BU SAHF siden
forrige BU-møte RHF

Vedtak/Tiltak

30/2016 Eventuelt

Vedtak/Tiltak

Frist

Ansvarlig

Frist

Ansvarlig

Frist

Medlemmer i Brukerutvalget har
deltatt på:
• Dialogmøte for alle BU
12.4.
• Regional
legemiddelhåndteringsutvalgs nettverkssamling
21.4.

Det avholdes samling for ledere, nestledere Nestleder Odvar Jacobsen deltar
og sekretærer i brukerutvalgene 30.-31.
for Sunnaas. BU i SA HF deltar
august.
med leder Arild Slettebakken og
Veslemøy Ruud.

Endring av møtedatoer høsten 2016.

Ansvarlig

BU-møtene høsten 2016 må
tilpasses styremøtene i foretaket.
To møter flyttes i forhold til
tidligere plan, møtedatoene blir:
12. september
12. oktober
25. november
Alle dager kl 10-14.

