
 
  

 BRUKERUTVALGET   

 

Referat for Brukerutvalgsmøte onsdag 8.juni 2022 
 

Dato / klokkeslett Onsdag 8. juni 2022 kl. 10.00 – 14.00 

Sted Hovedkontoret Sykehusapotekene HF 

Deltakere Veslemøy Ruud (leder), Tove Nakken (nestleder), Liv Arum, 
Jorun Austad, , Astrid Johnsen (sekretær), Tore Prestegard (sak 
15/2022) 

Meldt forfall Dagfinn Glad,  Heidi Hanssen (BU HSØ) 

Kommende møter 2022 
 

Høst 2022: 
Onsdag 21.september, Sykehuset Telemark, Sykehusapoteket 
Skien 
Onsdag 12.oktober 
Torsdag 1.desember 

Distribusjonsliste for 
referat 

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

 

Sak nr. Tiltak/aktivitet Ansvarlig 

12/2022 Godkjenning av innkalling og dagsorden 
Innkalling og dagsorden ble godkjent. 
 

 

13/2022 Godkjenning av referat fra 6.april 2022 
Referatet ble godkjent. 
 

 

14/2022 Orientering fra leder- og nestledermøte HSØ  
v/ Veslemøy og Tove 
 
Mange fine innlegg og diskusjoner. 

 Brukerutvalget bør bli litt mer synlig for styret og 
organisasjonen. 

 Brukerutvalget vurderer eventuelle innspill til 
oppdragsdokumentet 2023 

 Brukerutvalget bør involveres i strategi og 
utviklingsplaner- 

 Digital hjemmeoppfølging: Sykehusapotekene må dette 
inn i sine planer - hvordan følge opp 
legemiddelbehandlingen i hjemmesykehus? 

 

 

http://www.sykehusapotekene.no/


 

 

15/2022 Orientering om aktuelle saker til styremøte mm  
v/ adm. dir. Tore Prestegard 
 

 Økonomien i Sykehusapotekene er god, høy aktivitet i 
produksjon. 

 Nytt apoteksystem: Deler av ERP for økonomi innføres i 
sykehusapotekene fra september 2022. 

 Medarbeiderundersøkelsen har god deltagelse og 
resultatene viser meget fornøyde ansatte!  

 Konsernrevisjonen har revidert gevinstrealisering for 
CMS (bestilling og produksjon av cytostatika). 

 Innføring av lukket legemiddelsløyfe har høy prioritet i 
HSØ det betyr også endringer for sykehusapotekene. 
Økt endoseproduksjon, investeringer i maskiner og 
programvarer. 

 Mulighetene for å søke ekstra midler til forskning skal 
vurderes. 

 
Innspill fra brukerutvalget: 
Hvordan vil styret bruke brukerutvalget? 
eks: Budsjettprosessen, strategi og utviklingsplaner, 
forskningsplaner.  
 
Alle ansatte i Sykehusapotekene som arbeider med 
pasientrettede tjenester og apotekkunden må bevisstgjøres om 
brukerutvalgets rolle. 
 
Det er krav i søknader om brukermedvirkning (underskrift fra 
brukerrepresentant) når det søkes forskningsmidler eksternt og 
i HSØ.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

16/2022 Aktiviteter og status fra publikumsavdelingen  
 
Se vedlagte presentasjon. 
 

 Etablering av Publikumsadministrasjonen: Nasjonalt 
samarbeid om publikumsavdelingene i de fire 
helseregionene. Det er utarbeidet en felles strategi. 

 Det satset på økt kompetanse hos medarbeidere i 
publikumsavdelingen (Webinar, e-læring og nettverk) 

 Standardisering av kundemøter 

Torill 
Andersen, 
fagsjef 
publikum 
 
 
 
 



 

 

 Utreder mulighetene for nettapotek for sykehuskunden 

 Kundeundersøkelse: Mystery shopper høst 2022 

 Ny løsning for «Klikk og hent» ble lansert i mars 2022. 

 Sykehusapotekene vil øke sitt tilbud om vaksiner i 
apotek. 

 

17/2022 Aktuelt fra deltagere 
 
Blindeforbundet har kampanjen «Opp med Skrifta» 
   

Alle 
 

18/ 2022 Møtedatoer høst 2022  
NY! Onsdag 21.september, Sykehuset Telemark og 
Sykehusapoteket Skien 
NY! Onsdag 12.oktober 
Torsdag 1.desember 
 
Apotekbesøk Skien blir onsdag 21.september. 
 
Konklusjon: 
Astrid kaller inn til høstens møter i Outlook kalender med 
Teams lenke og kontakter sykehusapoteker i Skien for aktuelle 
datoer til et besøk. 
Veslemøy tar kontakt med brukerutvalget i Sykehuset Telemark 
for møte 21.september. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Astrid 
 
Veslemøy 
 

19/2022 Eventuelt 
 
Møte 12.oktober:  
Invitere Thomas ad NOU utredning om fremtidens apotek. 
Oppdragsdokumentet 2022 – eventuelle innspill til 2023 
 

 

 


