
 
  

 BRUKERUTVALGET   

 

Referat for Brukerutvalgsmøte 16.februar 2022 
 

Dato / klokkeslett 16. februar 2022 kl. 10.00 – 14.00 

Sted Hovedkontoret Sykehusapotekene HF/Skype 

Deltakere Veslemøy Ruud (leder), Tove Nakken (nestleder), Liv Arum, 
Jorun Austad, Dagfinn Glad,  Heidi Hanssen (BU HSØ), Astrid 
Johnsen (sekretær) 

Meldt forfall  

Kommende møter 2022 
 

Onsdag 6.april: Besøk Sykehuset i Vestfold og Sykehusapoteket 
Tønsberg 
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, SA internettside: 
www.sykehusapotekene.no 

 

Sak nr. Tiltak/aktivitet Ansvarlig 

O1/2022 Godkjenning av innkalling og dagsorden 
Innkalling og dagsorden ble godkjent. 
 

 

02/2022 Godkjenning av referat fra 14.oktober 2021 
Referatet ble godkjent med enkelte rettelser. 
 

 

03/2022 Orientering om aktuelle saker til styremøte 28/2-2022 mm 
v/adm.dir. Tore Prestegard 

 Rekordhøyt sykefravær legger høyt press på driften i 
sykehusapotekene, men foreløpig er det normal drift. 
Det er beredskapsplaner for prioriteringer av aktiviteter 
i sykehusapotekene.  

 Lav vaksinasjonsgrad av influensavaksine i HSØ (60%). 
Måltallet er 75 % 

 Oppstart av arbeidet med strategiplan fra 2023. 
Regional utviklingsplan i HSØ ligger som grunnlag. 
Sykehusapotekene vurdere behovet for en egen 
utviklingsplan. BU vil involveres i dette arbeidet. 

 Ny modell for organisering av hovedkontoret er 
foreslått for bedre å ivareta: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.sykehusapotekene.no/


 

 

o Større kraft i digital utvikling og innovasjon 
o Økt kundeorientering mellom hovedkontor og 

sykehusapotek 
o Endringer i ledergruppen 

 

 
 
 
 
 

04/2022 Sykehusapotekenes virksomhet v/Astrid Johnsen 

 Kort intro. Som en del av opplæring av 
brukerrepresentanter 

 
Se vedlagte presentasjon. 
 

 
 
 
 
 

05/2022 Orientering om forskningsprosjekter v/ Yvonne Andersson, 
Forskningssjef  
Se vedlagte presentasjon. 
 
Det er utarbeidet en forskningsveileder for ansatte i 
Sykehusapotekene. Om brukermedvirkning i forskning står det: 
 
Brukermedvirkning i forskning handler om å la de som kjenner 
behovene være med som rådgivere og samarbeidspartnere.  
Brukermedvirkning i forskningsprosjekter skal foregå i alle 
hovedfasene av et prosjekt; planlegging, gjennomføring og 
avslutning og bør involveres allerede i planleggingsfasen.  
 
Yvonne ønsker innspill fra BU om hva som er viktig fra et 
pasientperspektiv 
Konklusjon: 

 La den som kjenner behovene være med som 
rådgivende samarbeidspartnere: 

 Pasienter 

 Pårørende 

 Helsepersonell 

 Diagnosespesifikke pasientorganisasjoner 
 

Ytterligere innspill kan sendes til Astrid. 
 
Jorunn går inn som representant i forskningsutvalget i 
Sykehusapotekene (3-4 møter) per år. Dagfinn er vara. 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

06/ 2022 Tidsplan knyttet til handlingsplan 2022 v/alle 
 
Handlingsplan ble gjennomgått med en tidsplan for aktuelle 
aktiviteter. Se vedlagt oppdatert handlingsplan  
 

 
 
 
 
 

07/2022 Strategi 2019-2023 og Handlingsplan 2022 med noen 
tilføyelser er godkjent. 
 
Forslag til møtedatoer høst 2022 
Torsdag 1.september 
Torsdag 20.oktober 
Torsdag 1.desember 
 
Konklusjon: 
Veslemøy avklarer med styremøter. 
Astrid Kaller inn i Teams 
Endring av dato for junimøte til den 8.juni 

 

08/2022 Eventuelt 
 

 
 

 


