
 
  

 BRUKERUTVALGET   

 

Referat for Brukerutvalgsmøte onsdag 12.oktober 2022 
 

Dato / klokkeslett Onsdag 12. oktober 2022 kl. 10.00 – 14.00 

Sted Hovedkontoret Sykehusapotekene HF 

Deltakere Veslemøy Ruud (leder), Tove Nakken (nestleder), Jorun 
Austad, , Heidi Hanssen (BU HSØ), Astrid Johnsen (sekretær), 
Tore Prestegard (sak 22/2022) 

Meldt forfall Liv Arum, Dagfinn Glad,   

Kommende møter 2022 
 

Høst 2022: 
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 

20/2022 Godkjenning av innkalling og dagsorden 
Innkalling og dagsorden ble godkjent. 
 

 

21/2022 Godkjenning av referat fra 8.juni 2022 
Referatet ble godkjent. 
 

 

22/2022 Orientering fra adm. direktør Tore Prestegard 
 
Styreseminar:  

 Sykehusapoteket Skien 

 Digital samhandling (kjøp, transport, kundesupport) 

 Bytte av legemidler («mer behandling for pengene») 
 
Styremøte: 

 Utfordringer med kapasitet i produksjonsavdelingene 
(produksjonsanlegg). Økt kapasitet er en forutsetning 
for å kunne tilby tilsetningstjenester fra sykehuset. 
Tilsetningstjenester etterspørres og det er et mål å 
bedre kvalitet, reduserer avvik og avlaste sykepleiere. 

  Innføring av første fase Klara-økonomi er gjennomført. 

 Klara – logistikk innføres i november 
 
 

 

http://www.sykehusapotekene.no/


 

 

23/022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oppdrag og bestilling v/Astrid Johnsen 
Se vedlagte presentasjon med eksempler fra tidligere år. 
 
Det er ønskelig med innspill fra brukerutvalget – hva bør være 
fokus i 2023? 
 
Innspill fra brukerutvalget: 

 Sikre legemiddelforsyning/resept og informasjon ved 
utskrivning av pasienter fra sykehus. 

 

 BU formulerer et oppdrag og oversender til Astrid i 
løpet av oktober. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NB! Alle 
 
 
 
 
 
 
 

24/2022 OUS - Hjemme v/Elisabeth Dreier Sørvik, prosjektleder og   
Mats Mathisen Aarlott, delprosjektleder innkjøp og logistikk 
 
Se vedlagte presentasjon.  
 
Mål: Sikker og effektiv leveranse av legemidler 

 Bestilling 

 Lager/mellomlager 

 Levering – sammenstilling med andre varer 

 Legemiddelhåndtering 

 Opplæring/Kompetanse/Rådgivning 
 
2023: Planlegge felles rutiner innen 5. området på AHS Barn, 
lunge og pumestyrt antibiotika 

 
 
 



 

 

 
 

 
 
Innspill fra brukerutvalget: 

 Spennende og viktig 

 Ønsker med jevnlig statusoppdatering 

 Viktig å samarbeide med sykehusapotekene 
 
 



 

 

25/ 2022 Planlegge besøk i Skien v/alle 
 
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 
- 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 
 
Innspill fra brukerutvalget: 
Astrid oversender agenda til sekretær i BU ST og sykehusapoteket. 
Jorunn har ikke anledning til å delta. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

26/2022 Eventuelt 
 
Forslag til møtedatoer 2023 
Onsdag 18.januar 
Onsdag 15.februar 
Onsdag 26.april 
Onsdag 14.juni 
 
Leder og nestledermøte i HSØ 26. oktober: 
Veslemøy og Tove deltar. 
 
Konferanse for oppnevnte brukerrepresentanter: 15. og 
16.oktober. 
Jorun deltar 
 

 

 


