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Referat for Brukerutvalgsmøte 22.november 2018 
 

Dato / klokkeslett 22. november 2018 kl. 10.00 – 15.00  

Sted Hovedkontoret Sykehusapotekene HF  
Stenersgata 1A, Oslo 9.etg.  

Deltakere Arild Slettebakken, Veslemøy Ruud, Gerd Elisabeth Nonstad, 
Berit Gallefoss Denstad, Øystein Kydland og Astrid Johnsen 
(sekretær) 

Meldt forfall Odvar Jacobsen 

Kommende 
terminfestede møter  

VÅR 2019: 22.februar, 5.april, 14.juni 
HØST 2019: 13.september, 18.oktober, 29. november 

Distribusjonsliste for 
referat 

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

 

Sak nr. Tiltak/aktivitet Ansvarlig 

040/2018 Velkommen og Godkjenning av Innkalling og dagsorden 
 
Innkalling og dagsorden ble godkjent. 
 

 

041/2018 Godkjenning av referat fra 11.oktober 
 
Referatet ble godkjent. 
 

 

042/2018 Administrerende Direktørs informasjoner 
Saker til styremøte 5.desember 2018: 

 Vurderer om Sykehuspartner skal overta drift av 
enkelte IT applikasjoner som i dag driftes av 
Sykehusapotekene HF. 

 Budsjett 2019: Viderefører tidligere års praksis dvs 
ingen større endringer i prismodeller. Deler av 
overskudd fra 2018, fordeles til HFene i regionen. 

 Strategi: Sentrale områder er forsyningsmodeller, 
rådgivning og beredskap. 

 

Valg av deltagere i Brukerutvalget: 
Prosessen starter med styremøte i februar 2019 og 
innstillingen fra adm.direktør fremmes på styremøte i april 
2019. 
 

 

043/2018 Gjennomgang og stadfesting av Strategiplan 2018-2022 og 
Handlingsplan for BU 2019 
 
Handlingsplanen ble gjennomgått. Det ble gjort enkelte 
justeringer og tillegg, se vedlegg.  

 
 
 
 
 
 

http://www.sykehusapotekene.no/
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Ytterligere innspill til handlingsplan og strategiplan sendes 
Arild med kopi til Astrid innen 15.desember 2018. 
 

Alle 

044/2018 Nye preparater + Bytte biotilsvarende legemidler. Hvordan 
stimulere nåværende brukere i å endre til nye preparater, slik 
at flere tilstander kan medisineres bedre? v/Bente Hayes  
 
Se vedlagte presentasjon. Sykehusinnkjøp, avdeling 
legemidler(LIS) administrerer innkjøpsavtaler på legemidler til 
bruk i sykehus på vegne av alle HF i Norge. 

 Det legges nå grunnlag for at avtalene som i dag gjøres i 
det lokale HF skal inngås på regionalt nivå. 

 Bekymring knyttet til Brexit: Færre tilbud og fare for 
mangler. 

 Viktig: Statistikker over legemiddelkostnader som vises 
i det offentlige rom er basert på maks priser fordi det 
faktiske pristilbudet til sykehus er hemmelig.  

 Prioriteringsmeldingen er et viktig grunnlag for «like» 
behandling og redusert variasjon. Til dels store 
variasjoner fra HF til HF innen enkelte terapiområder. 

 Innsatsstyrt finansiering (ISF) – 50 % av sykehusets 
inntekter: Øker intensiver for hjemmebehandling. 

 

LIS ønsker innspill til hvordan brukermedvirkning best kan 
ivaretas i legemiddelinnkjøpsprosessen. I dag er det 
representasjon fra pasientorganisasjonene i det enkelte fagråd. 
Det er opprettet fagråd for ulike terapiområder.  
Brukerutvalget forfatter en anbefaling for brukermedvirkning i 
LIS med momentene: 

 Etisk vurdering/habilitet 

 Sammensetning 

 Kompetanse 

 Plassering i fagråd/sentralt LIS 

 Måter å arbeide på:  
o Innhente pasientkunnskap ved hjelp av 

spørreskjemaer? 
o Trekke inn Pasientorganisasjonen ved behov? 
o Forskningsresultater knyttet til kvalitetsregister? 

 Metodikk/modell for pasientmedvirkning 
Arild lager et utkast til neste møte i februar. 
Samkjøre innspill med Regionalt BU HSØ. 
 
Store penger å spare ved generisk bytte og bytte av likeverdig 
behandling dvs flere pasienter kan behandles. 
Viktig å trygge pasientene med riktig informasjon. Hvordan 
ivaretar sykehusapotekene dette? 

 Informasjon ved reseptekspediering? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Arild 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.regjeringen.no/contentassets/439a420e01914a18b21f351143ccc6af/no/pdfs/stm201520160034000dddpdfs.pdf
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 Merking av pakninger? 

 mm? 
 
Der er ønskelig med dokumentasjon på at bytte er trygt. Astrid 
lager en informasjonspakke til neste BU møte.  
Medisinbytte tas inn i SA presentasjonen. 
 

 
 
 
Astrid 

045/2018 Tilbakemeldinger/oppsummeringer fra BU om deltakelser i 
regi SAHF, og andre samlinger som kan ha betydning for vårt 
BU. 

 Arild har deltatt på fagmøte Legemiddelsamstemming 
på AHUS og Regionalt legemiddelkomitekonferanse på 
Thon Opera. 

 Gerd og Odvar deltok på brukerkonferansen for ledere i 
Tønsberg. 

 

 
 
 
 

046/2018 Eventuelt 
Regionalt Brukerutvalg HSØ v/Øystein: 

 Astrid presentere Lukket legemiddelsløyfe i HSØ BU 
11.desember (utsatt fra oktober). 

 Arbeider med strategi og handlingsplan. 

 Innspill fra SA BU: Ønske om at det utarbeides en 
evalueringsmal for brukerutvalg. 
 

Utviklingsplan HSØ: 
Legemiddelområdet er fraværende i planen. 
Sykehusapotekene HF har gitt høringsinnspill. Brukerutvalget 
er meget godt fornøyd med momentene som er pekt på og 
støtter disse.  
 

 

 
 
Neste møte 22.februar: 
Informasjonsskjermer i sykehusapotekene 
Hjemmesiden sykehusapotekene.no 
Revisjon av PP presentasjonen 
 


