
 
  

 BRUKERUTVALGET   

 

Referat for Brukerutvalgsmøte 1.desember 2022 
 

Dato / klokkeslett 1. desember 2022 kl. 10.30 – 15.00 

Sted Sykehuset Telemark, Skien  

Deltakere Veslemøy Ruud (leder), Tove Nakken (nestleder), Liv Arum, ,  
Astrid Johnsen (sekretær), Morten Helmersen (sak 

Meldt forfall Dagfinn Glad, Jorun Austad 

Kommende møter 2023 
 

Vår 2023: 
Onsdag 18.januar-arbeidsmøte BU 
Onsdag 15.februar 
Onsdag 26.april 
Onsdag 14.juni 
 

Distribusjonsliste for 
referat 

Adm.dir. Tore Prestegard, Brukerutvalget, Brukerutvalget i 
HSØ-RHF v/Ida-Anette Kalrud, Heidi Hanssen, SA internettside: 
www.sykehusapotekene.no 

 

Sak nr. Tiltak/aktivitet Ansvarlig 

27/2022 Agenda: 
1030    Oppmøte utenfor Sykehusapoteket Skien 
10.30 - 11.30   Omvisning i sykehusapoteket                      
11.30 - 12.00   Lunsj 
 
Direktørens møterom: 
12.00 - 14.00   Presentasjoner og dialog med fokus på 
Legemiddelområdet 
- Sykehusapoteket Skien- presentasjon vedlagt 
- Brukerutvalget ST  
- Ungdomsutvalg ST 
- Brukerutvalget SA – presentasjon vedlagt 
 
Egen sak29/2022 BU sykehusapotekene: 
1415 – 1500       BU møte Sykehusapotekene 
                             Strategiplan SA v/Morten Helmersen, strategi 
                             SA HF 
 
Sykehusapoteket Skien v/Sylvi Debes, sykehusapoteker  
Se vedlagte presentasjon. 
 
Sykehusapoteket Skien: 

 

http://www.sykehusapotekene.no/


 

 

 50 år i 2023. 

 60 ansatte 

 Vaktapotek 

 Kliniske farmasøyter 1,5 årsverk + 1 årsverk i 
akuttmottak 

 Sentral endoseproduksjon som levers til alle HF i HSØ 
samt til helseforetak i Helse Vest og Helse Midt Norge. 
I dag ca 10.mill. enheter som skal økes til ca. 
 det dobbelte i løpet av 2-3 år. 

 Leveranse av pasientmerket endose til 3 store 
avdelinger (fra 2005). Vurderes som en av de fremtidige 
regionale standardene i lukket legemiddelsløyfe.  

 Utskrivningsservice: Sikrer overgangen til 
kommunehelsetjeneste ved å pakke legemidler til 
pasienter ved utskrivning 

 Hjemkjøring kan bestilles for enkelte varegrupper. 
  
Brukerutvalget ST v/ Anne Borge Kallevig:  

 9 deltagere i Brukerutvalget som deltar i ulike områder som 
f.eks Utvalg for kvalitet og pasientsikkerhet, Helsefellesskap, 
Utbygginger, Rus- og psykiatri, Klinisk etisk komite. 

 
Ungdomsutvalget ST v/ Ada-Marie Riis: 

 8 deltager (13-20 år) 

 Bedre ungdommens tilbud i sykehuset (møteplasser, trivsel, 
muligheter fra sengen mm) 

 Utfordringer i overgangen fra barneavdeling til 
voksenavdeling. 

 Undervisning for ulike pasientgrupper 
 
Konklusjon fra møte: 

 Nyttig å bli bedre kjent og bruke- og ungdomsutvalg fikk god 
kjennskap til sykehusapotekets oppgaver noe de synes er 
svært nyttig. 

 
Brukerutvalget Sykehusapotekene: 
Se presentasjon i vedlagte lenke 
https://sykehusapotekene.no/Documents/Brukerutvalget/Pres
entasjon%20Sykehusapotekene%20HF%20og%20brukerutvalg
et.pdf 
 
 

https://sykehusapotekene.no/Documents/Brukerutvalget/Presentasjon%20Sykehusapotekene%20HF%20og%20brukerutvalget.pdf
https://sykehusapotekene.no/Documents/Brukerutvalget/Presentasjon%20Sykehusapotekene%20HF%20og%20brukerutvalget.pdf
https://sykehusapotekene.no/Documents/Brukerutvalget/Presentasjon%20Sykehusapotekene%20HF%20og%20brukerutvalget.pdf


 

 

 

28/2022 Godkjenning av referat fra 12.oktober 2022 
Referatet ble godkjent. 
 

 

29/2022 Strategiplan SA v/Morten Helmersen, strategi SA HF 
 
Se tidligere utsendt presentasjon. 
 
Det er ønskelig med en gjennomgang av strategiplanen og en 
vurdering av Sykehusapotekenes oppdrag og visjon. 
Hvor er pasienten? 
Hva betyr kompetansesenter?  
Hva gjør sykehusapotekene? 
 
 
Innspill i møte: 

 Tjenester fra sykehusapotekene må ha fokus på pasient 
og pasientsikkerhet. 

 Må øke tilbudet av klinisk/pasientnære tjenester: Det 
bør være tilgang på en farmasøyt på avdelingen som 
også sørger for forsyning av legemidler til pasient ved 
hjemreise.  

 Farmasøyten må være en del av behandlingsforløpet 

 Publikumsavdelingen: 
o Må ha økt tilgjengelighet og åpningstider på 

kveld og helg. 
o Ønsker en rådgivningstjeneste- kontaktperson 

på apoteket 
o Bestillingsfunksjon for sykehuskunden. 

 Persontilpasset medisin- Hva betyr dette for 
sykehusapotekene? 

 Hjemmesykehus må få tilgang på farmasøytiske 
tjenester 

 Legemiddelgjennomganger for kreftpasienten 
 
 

 
 
 
 
 

30/2022 Eventuelt 
 

 



 

 

Nye brukerutvalgsrepresentanter skal oppnevnes av styret 
våren 2023. 
 

 


