BRUKERUTVALGET

Referat for Brukerutvalgsmøte 14.oktober 2021
Skypemøte
Dato / klokkeslett
Sted
Deltakere

Meldt forfall
Kommende møter 2021
Distribusjonsliste for
referat

14. oktober 2021 kl. 10.00 – 14.00
Hovedkontoret Sykehusapotekene HF
Veslemøy Ruud (leder), Tove Nakken (nestleder), Jorun
Austad, Øystein Kydland Astrid Johnsen (sekretær), Tore
Prestegard (sak 16/2021)
Liv Arum, Dagfinn Glad
Torsdag 02.12.21 kl.10-14 (Hovedkontor)
Adm.dir. Tore Prestegard, Brukerutvalget, Brukerutvalget i
HSØ-RHF v/Øystein Kydland og Ida-Anette Kalrud, SA
internettside: www.sykehusapotekene.no

Sak nr.

Tiltak/aktivitet

21/2021

Godkjenning av innkalling og dagsorden
Innkalling og dagsorden ble godkjent.

22/2021

Godkjenning av referat fra 17.juni 2021
Referatet ble godkjent.

23/2021

Diskusjonssak: Sykehusapotekenes nettside



Hvordan kan vi bruke siden for økt helsekompetanse?
Hva er behovet?

Innspill i møte
Hjemmesiden er:
 Logisk bygget opp og er oversiktlig
 Innholdet er dekkende
 Fungerer godt med leserverktøy for synshemmede,
universelt utformet
Viktig at siden gjøres kjent for pasienter og helsepersonell
(spesielt de som klargjør pasienter for utskrivning).


Henvises til i innkallingsbrev, hvor det gjøres kjent at
legemidler kan klargjøres før utreise.

Ansvarlig





Synliggjøres i sykehusapoteket og publikumsrommet,
Utvikle leveringstjeneste for enkelte pasientgrupper
som kreftpasienten og etter kirurgiske inngrep med
mulighet for bestilling av reseptfrie varer.
Bestillingsfunksjonen må gjøres kjent for inneliggende
pasienter.

Konklusjon:
Astrid videreformidler innspillene til publikumsutvalget og
Øystein til arbeidet med innkallingsbrevene i HSØ.
24/2021

Orienteringer fra adm. direktør
Adm. dir. Tore Prestegard orienterte om aktuelle saker:
 Vaksinedistribusjonen fortsetter
 Samordning, organisering og forvaltning av
beredskapslagre. Rapport til HSØ RHF overleveres i
oktober.
Styreseminar:
 Hvilken rolle og oppgaver bør sykehusapotekene bidra
med i hjemmesykehus?
 Hvordan kan sykehusapotekene bidra i etterlevelsen av
avtaler og anbefalinger for faglig likeverdig bytte av Hreseptlegemidler?
H-reseptlegemidler utgjør 50% av legemiddelbudsjettet
i sykehus.
 Farmasitun – fremtidens medisinrom?
Sykehusapotektjenester (tilsetninger, istandgjøring,
rådgivning mm) flyttes ut i klinikken. Pilot
gjennomføres på Radiumhospitalet våren 2022.
Innspill i møte:
 Sykehusapotekene bør ta en aktiv rolle i arbeidet med
legemiddelforsyning og tjenester til pasienter i
hjemmesykehus.
 Likeverdig legemiddelbytte støttes, men viktig å
vurdere:
o Individuelle tilpasninger
o Merkostnad for pasient som f.eks
doseringstidspunkt, administrasjonsmåte,
reisetid mm

Astrid
Øystein

25/2021

Konklusjon:
Veslemøy tar innspillene med til styreseminaret
Orientering fra BU HSØ v/Øystein Kydland






Praksiskonsulentordningen
Tvang i psykisk helsevern
Brukermedvirkning i byggeprosjektene
Felles henvisningspraksis hos avtalespesialistene
Bestillerforum: 2 representanter, 4 års funksjonstid

Konsernrevisjonen er viktig for brukerutvalget.
Øystein vil gå ut av BU HSØ ved årsskiftet og SA BU vil få en ny
kontaktperson.
26/ 2021

Diskusjonssak:
Hvordan vil vi gjennomføre BU møtene?
Evaluering av nåværende form:
 Har en god struktur på møtene
 Tid og hyppighet er ok
 Viktig å sette av god tid til diskusjon og innspill
Møter 2022, forslag:
 20.januar – arbeidsmøte, årlig melding og årsrapport
 16.februar
 6.april
 16.juni
Behov for opplæring av brukerrepresentanter:
Ja, det er ønskelig med en innføring i sykehusapotekene som
virksomhet.
 Introduksjonskurs for nyansatte?
 Introduksjon av adm. direktør?
Astrid undersøker hva som er mest nyttig.
Deltagelse på konferanser
Veslemøy: Deltar på FFO lederkonferanse 23.-24.oktober.
Kartlegging av brukermedvirkning i forskning:
Astrid sender ut spørreskjema til alle.

Veslemøy

27/2021

Eventuelt
Innspill til farmasøytens rolle i sykehus er godkjent.
Astrid videreformidler dette til fagsjef tjenester.

Astrid

