BRUKERUTVALGET I SYKEHUSAPOTEKENE HF
Referat fra Brukerutvalgsmøte 22. februar 2017
Dato / klokkeslett
Sted
Deltakere

Distribusjonsliste for
referat

22. februar 2017 kl. 10.00 – 14.00
Sykehusapotekene HF lokaler i Stenersgate 1A, Oslo, 9.etg.
Arild Slettebakken (leder)
Odvar Jacobsen (nestleder)
Berit Gallefoss Denstad
Gerd Elisabeth Nonstad
Veslemøy Ruud
Hans-Petter H. Johannessen (sekretær og referent)
Ingen
Vår: torsdag 20. april, onsdag 21. juni
Høst: mandag 18. september, onsdag 11. oktober, onsdag 29.
november
Adm.dir. Tore Prestegard, Brukerutvalget, Brukerutvalget i HSØ
RHF, internettside: www.sykehusapotekene.no

Sak nr.

Tiltak/aktivitet

010/2017
Godkjenning av referat
fra forrige møte, 18.
januar.

Referat utsendt med svarfrist 9. februar.
Referatet ble godkjent.

011/2017
Godkjenning av
årsrapport 2016 for BU.

Årsrapporten var vedlagt innkallingen og er
tidligere distribuert og gjennomgått.
Brukerutvalgets medlemmer ble oppfordret til å
bruke rapporten i utadrettet virksomhet.
Årsrapporten publiseres på foretakets
hjemmeside og distribueres til ledergruppe og
sykehusapotekere.

012/2017
Publikumsområdet i
sykehusapotekene.

Fagsjef Torill Marita Andersen orienterte om
virksomhet og fokus i publikumsavdelingene i
Sykehusapotekene HF.

Meldt forfall
Kommende terminfestede
møter i 2017

009/2017
Innkalling og dagsorden ble godkjent.
Godkjenning av
innkalling og dagsorden

Ansvarlig

HPJ

Brukerutvalget mener at dette er et viktig
område og tok saken til orientering.
Det ble gitt innspill om:
• å involvere brukerutvalget i SA HF i
planleggingsfasen for nye
sykehusapotek og organiseringen av
ombygging /eksisterende
publikumsavdelinger
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•
•
•

013/2017
Noen saker som
styrebehandles
28.februar.

014/2017
Oppgave fokusering ut
fra diskusjonen,
arbeidsfordeling
mellom BUmedlemmene og
aktuelle delmål og
hovedmål 2017.
015/2017
Forskning i regi SA HF.

å involvere sykehusenes brukerutvalg i
diskusjoner om lokaler og tilrettelegging
for pasienter.
å utvikle ansattes kompetanse innen
aktiv brukermedvirkning.
Åpningstider bør vurderes. Det er noe
dårlig tilpassing mot pasientens /
pårørendes behov og ønske i å bruke de
stedlige sykehusapotekene.

Sakslisten til styremøtet 28. februar ble utdelt
og gjennomgått.
Foretakets oppdragsdokument for 2017
distribueres til brukerutvalgets medlemmer
sammen med referatet.
Innstilling til oppnevning av Brukerutvalg ble
diskutert særskilt knyttet til medlemskap i flere
brukerutvalg og ansettelsesforhold i
helseforetak.
Oppgavefokusering ble diskutert.
BU-medlemmene sender oversikt over egne
særlige interesseområder til BU-leder Arild S.
Medlemmene ble oppfordret til å vurdere
samtidig hvilke tidsforbruk de kan legge i
brukerutvalgets eventuelle fremtidige oppgaver
som administrasjonen ønsker løst.

Alle

Berit Gallefoss Denstad er brukerrepresentant i
foretakets Forskningsutvalg. Hun redegjorde
for brukermedvirkning i forskning og for arbeid
i utvalget så langt.
Dokumentet «Brukermedvirkning i
helseforskning i Norge» ble utdelt i møtet.
Forskningsutvalget arbeider med nye
retningslinjer for tildeling av midler:
Ved utlysning av interne forskningsmidler i
Sykehusapotekene HF tas brukermedvirkning
med som skåringskriterium fra 2018, og søkere
oppmuntres til ta kontakt med
brukerrepresentant.
Ved dr.-grads-prosjekter pålegges prosjektleder
å ta kontakt med brukerrepresentant i
planleggingsfasen.
Forskningssjef Liv Mathiesen deltok under
behandlingen av denne saken og orienterte om
foretakets nye dr.-grads-prosjekter.
Berit deltar på seminar om brukermedvirkning i
forskning 5. april.

13.03.2017

2

BRUKERUTVALGET I SYKEHUSAPOTEKENE HF
016/2017
Presentasjon av
BU/SAHF +
utadrettede aktiviteter
for BU medlemmer.

Forslag til standard-presentasjon ble vist fram.
BU-leder oppdaterer i henhold til innspill gitt i
møtet, blant annet slide med BUsammensetning, bilde, e-postadresse til utvalget
og link til hjemmeside.

017/2017
Eventuelt.

Styringsmål i HSØ 2017 sendes ut med
referatet.

Arild

Relevante saker kan med fordel oversendes fra
BU til Ungdomsråd.
Det innføres et fast punkt på BU-møteagendaen: Hendt siden sist!
BU-medlemmene gir et kort muntlig resyme av
møter/ oppgaver som er gjennomført siden
forrige BU-møte, og en liten kortfattet skrevet
rapport/resyme, som arkiveres til årsrapporten.
Dette gjelder kun oppgaver relatert til dette
brukerutvalget.
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