
 
  

 BRUKERUTVALGET   

 

Referat for Brukerutvalgsmøte 6.april 2022 
 

Dato / klokkeslett 6. april 2022 kl. 10.00 – 14.30 

Sted Sykehuset i Tønsberg (SiV) 

Deltakere Veslemøy Ruud (leder), Tove Nakken (nestleder), Liv Arum, 
Jorun Austad,  Astrid Johnsen (sekretær) 

Meldt forfall Dagfinn Glad 

Kommende møter 2022 
 

Onsdag 8.juni 
Foreløpige datoer høst 2022: 
Torsdag 1.september 
Torsdag 20.oktober 
Torsdag 1.desember 

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 

O9/2022 Godkjenning av innkalling og dagsorden 
Innkalling og dagsorden ble godkjent. 
 

 

10/2022 Godkjenning av referat fra 16.februar 2022 
Referatet ble godkjent. 
 

 

11/2022 Agenda: 
1000    Oppmøte utenfor Sykehusapoteket Tønsberg 
 
10.00 - 11.00   Omvisning i sykehusapoteket 
                       
11.00 - 11.30   Lunsj 
 
11.30 - 14.30     Presentasjoner og dialog med fokus på  
                             Legemiddelområdet 

- Brukerutvalget SiV 
- Ungdomsutvalg SiV 
- Sykehusapoteket Tønsberg 
- Brukerutvalget SA 

Aktuelle temaer vi gjerne hører om:  
- Helsefellesskap og hjemmesykehus, aktuelle aktiviteter og 

farmasøytens rolle 
- Klinisk farmasi i sykehuset 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.sykehusapotekene.no/


 

 

- Aktuelle prosjekter med pasientsikkerhetsfokus  
- Økt helsekompetanse ved legemiddelbruk (sikre pasientens 

kunnskap om sin legemiddelbehandling og bruk) 
- Trygg utskrivning – Reseptutlevering på post, en tjeneste fra 

Sykehusapotekene HF som sikrer legemiddelforsyning av 
viktig legemiddelbehandling etter opphold på sykehus. 

- Lukket legemiddelsløyfe – økt pasientsikkerhet ved å ta i 
bruk blant annet elektronisk kontroll av pasient ID og 
legemiddel ID ved utdeling av legemidler på post 

- Fokus på innkallingsbrev: språk og forståelse 
- Tverrfaglig samarbeid mellom SA-brukerutvalg og ved de 

lokale brukerutvalg. 
- Legemiddelbruk i pakkeforløp 
- Medisinbytte av likeverdige legemidler 
- Bare spør kampanjen i sykehus –samarbeid med 

sykehusapoteket 
 
Brukerutvalget SiV v/Erik Hanssen:  

 Brukerutvalget har ikke hatt spesifikt fokus på 
legemiddelområdet. 

 Aktuelle saker for brukerutvalget er: 

 Utbygging av siste byggetrinn (somatikk og psykiatri) 

 Høy belastning på ansatte i sykehus og høyt sykefravær 

 Høringer spesielt Nasjonal sykehusplan og utviklingsplan SiV 

 Helsefellesskap og det sømløse sykehuset 

 Trygg utskrivning med fokus på utskrivningsnotat med videre 
plan for oppfølging i primærhelsetjenesten 

Innspill i møte: 

 Viktig med «fast apotek» 

 Fokus på «Hva er viktig for deg?» 
 
Ungdomsutvalget SiV v/Johanne Landklepp: 

 Utfordringer i overgangen fra barneavdeling til 
voksenavdeling. 

 Unge kronikere 

 Bruker Google for informasjon 
Innspill i møte: 

 Trenger trygghet til informasjon 

 Hvilke spørsmål bør en stille? 
 

Sykehusapoteket Tønsberg v/Avdelingledere: Maren N. Davis 
(Tjenester), Glør Gørsen(Sykehusleveranser), Ellen Smith –
Meyer(Produksjon), Ingunn Tovseth Nergård (Privat). 
 

 
 



 

 

Se vedlagte presentasjon. 
 

 Sykehusapoteket har ca.50 ansatte. 

 SiV har en overordnet avtale for farmasøytiske tjenester 
hvor ressursenen fordeles etter sykehusets ønsker og 
behov.  

 Senter for kreft – og blodsykdommer har 200% 
farmasøyt ressurs. 

 Forløpsfarmasøyt, forskningsprosjekt på 
hoftebruddspasienter 

 Publikumsavdelingen har utskrivningsservice med 
leveranser av legemidler på post før hjemreise. 
Pasienter kan bruke app:Mitt Sykehusapotek» 

https://sykehusapotekene.no/onsker-du-at-vi-skal-
gjore-klar-medisinen-din 

 Hjemkjøring av ernæring og smerteblandinger (ca. 30 
pasienter) 

 Produksjon av antibiotikapumper til hjemmebehandling 

 Samhandlingsprosjekt( Larvik kommune og SiV) – 
Multisyke eldre. Innlagte pasienter med en 
skrøplighetsskala mellom 4.7 og over 75 år får tilbud 
om samstemming og legemiddelgjennomgang av 
farmasøyt. 
 

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