BRUKERUTVALGET I SYKEHUSAPOTEKENE HF
Referat fra Brukerutvalgsmøte 20.april 2017
Dato / klokkeslett
Sted
Deltakere

Meldt forfall
Kommende terminfestede
møter i 2017
Distribusjonsliste for
referat

20.april 2017 kl. 10.00 – 14.00
Stenersgate 1A, Oslo 7 9.etg. Sykehusapotekene HF lokaler
Arild Slettebakken
Odvar Jacobsen
Berit Gallefoss Denstad
Gerd Elisabeth Nonstad
Veslemøy Ruud
Astrid Johnsen (sekretær og referent)
Hans-Petter H. Johannessen
Vår:
21.juni
Høst:
18.september, 11.oktober, 29.november
Adm.dir. Tore Prestegard, Brukerutvalget, Brukerutvalget i
HSØRHF, internettside: www.sykehusapotekene.no

Sak nr. Tiltak/aktivitet
018/2017
019/2017
020/2017

Ansvarlig

Innkalling og dagsorden ble godkjent.
Fast på dagsorden: Hendt siden sist. Besluttet på forrige møte.
Referat fra forrige møte 22. februar, godkjent.
Brukerutvalget ble konstituert for de neste 2 år:
Alle er re-oppnevnt for to nye år.
Arild Slettebakken ble valgt til leder.
Veslemøy Ruud ble valgt til nestleder.

HPJ

Innspill:
For å ivareta overlapp, bør to medlemmer gå ut ved neste
periode, slik at ikke hele Brukerutvalget skiftes ut samtidig.
Ta opp med styret om å ta inn en ekstra etter ett år-ungdom?
Oddvar er noe usikker på deltagelsen fremover pga sykdom.
Det gis beskjed til styre.

021/2017

Feil navn på oppnevningsbrevet Gerd Elisabeth Nonstad ikke
Kristiansen.
Pasientskader i Norge 2015. Grunnlag: Rapport Pasientskader i
Norge målt med Global Trigger Tool utgitt 09/2016
Astrid Johnsen gav en presentasjon av Global Trigger Tool
(GTT) som målemetode for pasientskade. Presentasjonen er
vedlagt.
- Stabile tall for pasientskader som skyldes legemidler.
- Skader relatert til legemiddelbruk er både hyppigst og
de mest alvorlige i 2015.
- Resultatene fra GTT brukes i liten grad som grunnlag
til forbedringer lokalt i sykehusene.
- Det er ikke laget noen nasjonal oversikt over omfanget
av ulike skadetyper.

23.06.2017

Brukerutvalget
20.april 2017, GTT.pptx
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Skadetypene er i stor grad knyttet til overdosering av
enkelte risikolegemidler. Årsaken til overdosering kan
være mange. Å se GTT resultatene i sammenheng med
med lokal avviksrapportering kan gi grunnlag for
prioriterte tiltaksområder.
- Svenske sykehus har rapportert inn forbedringstiltak på
bakgrunn av GTT målinger.
http://webbutik.skl.se/bilder/artiklar/pdf/7585-3475.pdf?issuusl=ignore
- Melde.no utgir nyttige Læringsnotat som grunnlag for
lokale tiltak: https://helsedirektoratet.no/melduonsket-hendelse/meldeordningen-etter-3-3-ispesialisthelsetjenesteloven#læringsnotater-og-annentilbakemelding.
WHO har tatt initiativ til en global satsning: Å redusere
alvorlige skader relatert til legemiddelbruk med 50 % over de
neste 5 år.
http://www.who.int/mediacentre/news/releases/2017/medic
ation-related-errors/en/
Vedlagt GTT sammendrag.

023/2017

024/2017

025/2017

Astrid utarbeider et utkast til brev til Brukerutvalget i HSØ:
Sykehusenes brukerutvalg må oppfordres til å følger opp
legemiddelområdet og stimulere til tiltak for å forebygge feil
relatert til legemiddelbruk og håndtering.
Bakgrunn: GTT, Melde.no, eksempler fra Sverige og WHO,
bruk av farmasøyter i klinikken.
Utkastet sendes til Arild.
Presentasjons PP. Gjennomgang og visning av vår PP
Presentasjonen ble gjennomgått. Revidert utgave vedlagt.
Presentasjonen kopieres på minnepinne og sendes deltakere pr.
post sammen med strategibrosjyrer til utdeling.
P. P. Presentasjon av BU/SA HF + utadrettede aktiviteter for
BU medlemmer.
Arild presenterer Brukerutvalget på konferansen 10. mai. Alle
oppfordres til aktivt å tilby en presentasjon av
Sykehusapotekene HF.
Eventuelt
1: https://www.fhi.no/om/om-fhi/kurs/hvordan-lage-minimetodevurderinger-og-fagprosedyrer/ - utsatt pga tid
2. Hendt siden sist – utsatt pga tid

GTT
sammendrag.pdf

Astrid

Presentasjon1Sykehusapotekene HF.pptx

NFT Manglende
etterlevelse.pdf

3. Brukermedvirkning – Læringsnettverk – utsatt pga tid
Vedlagt aktuell artikkel i NFT: Manglende etterlevelse- også et
bevist handling
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