BRUKERUTVALGET I SYKEHUSAPOTEKENE HF
Referat fra Brukerutvalgsmøte 21. juni 2017
Dato / klokkeslett
Sted
Deltakere

Meldt forfall
Kommende terminfestede
møter i 2017
Distribusjonsliste for
referat

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

Sak nr. Tiltak/aktivitet
026/2017
027/2017

Godkjenning av innkalling og dagsorden.
Innkalling og dagsorden ble godkjent.
Godkjenning av referat fra forrige møte: 20.april.

Ansvarlig

Referat tidligere utsendt og kontrollert.
Referatet ble godkjent.

028/2017

029/2017

22.09.2017

Som oppfølging til sak 21/2017 har Astrid Johnsen utarbeidet
notat/saksdokument om pasientskader som skyldes legemidler.
Arild oversender til sentralt BU.
Orientering om nytt fra BU i HSØ RHF v/ kontaktperson
Rune Kløvtveit.
Aktuelle saker fra sentralt BU:
• Nasjonale retningslinjer for brukermedvirkning er
godkjent av RHFene.
• Nyoppnevning av sentralt BU i HSØ RHF er utsatt til
september.
• Ny ordning for oppnevning av leder og nestleder i
sentralt BU, velges av RHF etter nominasjon fra
organisasjonene og blant annet intervjurunde i RHF.
• Prosess for å innføre brukermedvirkning i
Sykehuspartner HF.
• Mediesaken knyttet til Sykehuspartner HF og tilganger
for utenlandske IT-aktører.
Informasjon v/adm. dir Tore Prestegard,
Sykehusapotekene HF.
Tore P orienterte om aktuelle saker som skal behandles i
styremøtet 26. juni:

Arild.
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BRUKERUTVALGET I SYKEHUSAPOTEKENE HF
•

030/2017

Stadfesting av Brukerutvalgets konstituering i møtet 20.
april med Arild Slettebakken som leder og Veslemøy
Ruud som nestleder.
• Foretakets økonomi og spørsmål om aktiviteter i 2018.
Brukerutvalget ble oppfordret til å diskutere tiltak frem
mot neste møte, og gi konkrete innspill som bedrer
pasientsikkerheten.
• Bytte av datasystemer i foretaket. Dette settes opp som
tema-sak i neste Brukerutvalgsmøte.
• Styremøtet 26.6 avholdes på Radiumhospitalet med
omvisning i sykehusapoteket (produksjonsrobot for
cytostatikatilberedning).
Tilbakemeldinger / oppsummering fra BU-medlemmene
om deltakelser i regi SAHF etter forrige BU-møte 20.april.
•

031/2017

032/2017

033/2017

034/2017

22.09.2017

Samling for ledere og nestledere i Brukerutvalg, Hamar
10. mai: Arild og Veslemøy
• Seminar om brukermedvirkning i forskning 5. april:
Berit
Forskning og brukermedvirkning.
Berit er oppnevnt som brukerrepresentant i foretakets
forskningsutvalg.
Hun orienterte om arbeidet og presenterte forslaget som er
utarbeidet til retningslinjer for brukermedvirkning i forskning i
Sykehusapotekene HF.
Rune Kløvtveit orienterte om RHFs midlertidige retningslinjer
for brukermedvirkning i forskning.
Testing nettside for SA HF www.sykehusapotekene.no
Kommunikasjonsrådgiver Camilla Shalchian-Tabrizi ledet
praktisk øvelse med oppgaver knyttet til informasjonshenting
på foretakets nettsider.
Brukerutvalgets medlemmer ble oppfordret til å bruke sidene
aktivt og sende ytterligere innspill som epost til Camilla:
Camilla.Shalchian-Tabrizi@sykehusapotekene.no.
Oppgaver og tiltak til høsten 2017: Forslag og
konkretisering av saker til høstens møter.
Brukerutvalget diskuterte mulige saker og tema for høstens
møter:
Brukermedvirkning
Opplæring/konferanser
Pasientopplæring om legemidler
Tjenester i apotek: Inhalasjonsveiledning og Medisinstart;
tjenester utviklet av og for apotekbransjen.
Nyttige linker for pasienter; samling på nettsider.
Eventuelt
Utvalget ønsker visittkort til bruk i «markedsføring».
Hans-Petter H J kontakter Ida i HSØ for mal.

HPJ
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