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Referat for Brukerutvalgsmøte 11.oktober 2018 
 

Dato / klokkeslett 11. november 2018 kl. 10.00 – 15.00  

Sted Akershus universitetssykehus 

Deltakere Arild Slettebakken, Veslemøy Ruud, Gerd Elisabeth Nonstad, 
Berit Gallefoss Denstad, Odvar Jacobsen og Astrid Johnsen 

Meldt forfall Ingen 

Kommende 
terminfestede møter 
2018 

HØST: 22. november. 

Distribusjonsliste for 
referat 

Adm.dir. Tore Prestegard, Brukerutvalget, Brukerutvalget i 
HSØ-RHF, internettside: www.sykehusapotekene.no 

 

Sak nr. Tiltak/aktivitet Ansvarlig 

036/2018 Omvisning i sykehusapotekets fasiliteter med god 
informasjon 
Sykehusapoteker Kathrin Bjerknes ønsket velkommen og ga SA 
BU og representanter fra BU og Ungdomsrådet ved AHUS en 
fin gjennomgang av sykehusapotekets aktiviteter for pasienter 
ved AHUS.  
Nye lokaler i Publikumsavdelingen. 
Produksjon til bl. annet hjemmebehandling (antibiotika, 
smerteblandinger og intravenøs ernæring) og produksjon av   
4-5000 endoser/dag som leveres til sykehusets 
legemiddellagre.  
Se vedlagt presentasjon. 

 

037/2018 Presentasjon av BU og Ungdomsutvalget: 
Sissel H. Andersen og Jannicke Boge gikk gjennom 
sammensetning og eksempler på oppgaver: 

- Deltagelse i ulike råd og utvalg (bla: kvalitets- og 
pasientsikkerhets utvalg) 

- Høringsinstans 
- Forskning  
- Eldremedisin og «Trygg utskrivning» 
- Minoritetsgrupper 

Brukerutvalget har tidligere fått orientering fra 
Sykehusapoteket Lørenskog. 
 
Engasjerte representanter fra ungdomsrådet: Josefine R. 
Skåland og Maren Romundstad gav oss innblikk i 
ungdommenes utfordringer i spesialisthelsetjenesten. 
Ungdomsrådet representerer brukergruppen ungdom fra 12-
25 år (overgangen mellom barn og voksen) og ble opprettet i 
2012. Eksempler på saker: 

- Etablering av ungdomskontakter 

 

http://www.sykehusapotekene.no/
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- Tilpassing av rom og lokaler for ungdom 
- Tilrettelegge for skolegang under sykehusinnleggelser 

 
Innen legemiddelområdet er tilrettelagt informasjon og riktige 
informasjonskanaler viktig.  
Ungdommenes utvikling fra barn til «voksen» på alle områder 
er UR opptatt av. 
 
Tips til sykehusapoteket: 

- Teleslynge i publikumsavdelingen 
- Tilrettelegging adkomst for rullestol til lukket info rom 

(smal effektiv døråpning) 
- Tilgjengelighet til informasjonsrom: Trangt!! 
- Redusere ventetider 
- Synlig kølappsystem utenfor sykehusapoteket 
- Istandgjøringsapp på Facebook 
- Utvidet åpningstid / forskyvning av åpningstider – 

tilpasse pasientutskrivingstider ?? 
- Elektronisk samtykkeskjema 
- Legemidler til transplantasjonspasienter på lager? 
- Større dosettesker  

038/2018 Administrerende Direktørs informasjoner 
Styremøte 22.-23.oktober:  
Oppfordret BU til å gi innspill til: 

- konsernrevisjonen i HSØ om aktuelle revisjonstema 
- Strategidokument 
- Budsjett for 2019: ønsker innspill til prisreduksjoner 

som gir merverdi for sykehusets pasienter 
(pasienttrygghet) og lavere kostnader for sykehuset 
(f.eks. endoser, produksjon, klinisk farmasi.) 

Alle 

039/2018 Eget BUs- møtesaker: 
- Godkjenning av referat fra 14.juni.  

Referat er tidligere utsendt og kontrollert av BU 
medlemmene og godkjent. 
 

- Møteplan for 2019 
Forslag til møteplan godkjent (primært fredagsmøter i 
2019) Kontakte SA Hamar + SA Kalnes for datoer til våre 
fellesmøter i 2019. Brukerutvalgene + Ungdomsrådene 
lokalt deltar også. 
 

- Strategi og handlingsplan: 
Brukerutvalgets medlemmer skal innen kort tid gi sine 
innspill til leder, som samler og videresender til Adm.dir 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alle 
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- BU budsjett 2019 
Budsjettforslag utarbeidet 20.09. må omarbeides. 
Innspill til leder tilsvarende Strategi og handlingsplan. 
Begge innspill må prioriteres slik at innspillene kan 
vurderes og inkorporeres i hovedbudsjettet.  
Flere deltakelser / samlinger.  
 

- Forskningsutvalget ved SA HF. 
Berit utpekt som kontakt også videre 
 

- Tilbakemeldinger / oppsummeringer: 
             Ingen fra BU SA HF har deltatt på spesielle aktiviteter  
             mellom de siste møtene. 
 

- Eventuelle saker 
Deltagelse på RLF konferanse 7.november 
Deltakelse på leder + nestledermøtet, regi BU HSØ i 
Tønsberg samme dato. 
 

 
Alle 

 
 

 


