BRUKERUTVALGETS HANDLINGSPLAN 2022
OPPGAVE
1.
2.

v.1.1
Behandles

Aktivitet

Covid-19
Det tas forbehold om gjennomføring av aktiviteter avhengig av
smittesituasjonen.
Pasientbehandling, kvalitet og samhandling - styrke pasientrollen
Besøke sykehusapotek og bidra til økt samarbeid mellom sykehusapoteket og
lokale brukerutvalg, ungdomsutvalg og Læring- og mestringssentre.
Vil bidra til at sykehusapotekenes virksomhet blir et tema i brukerutvalgene,
ved de enkelte sykehus.

2022

Orienteringer om Sykehusapotekenes rolle og
status

2022

Når situasjonen tillater det:
6.april 2022:
Sykehusapoteket Tønsberg og Sykehuset i
Vestfold
20.okt. 2022:
Sykehusapoteket Skien og Sykehuset Telemark

Utarbeide en oversikt over aktuelle temaer som vi kan ta opp med lokale
brukerutvalg:
- Farmasøytens rolle i Helsefellesskap og hjemmesykehus
- Klinisk farmasi i sykehuset: Samstemming av legemiddellister og
legemiddelgjennomganger, gjennomgang og vurdering av pasientens
legemiddelbruk.
- 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

2022

Bruke listen som utgangspunkt for HF møtene.
Etterspørre bruk av utarbeidede anbefalinger
fra SA BU og kontakten med sykehusapoteket
når BU besøker sykehus og sykehusapotek.
Presentasjon og innspill til nye tjenester i SA.
Revidere/oppdatere
Stimulerer til legemiddelgjennomganger og økt
bruk av farmasøyter i klinikken.
Trygg utskrivning; utarbeide en liste over
spørsmål, for å trygge sikker legemiddelbruk.
«Huske liste.»

- Bare spør kampanjen i sykehus –samarbeid med sykehusapotek
Oppfølging av brukerundersøkelser:
- «Mystery Shopper» SA HF

2022

Informasjonsskjerm i sykehusapotek lokalene
Innspill til informasjon om riktig legemiddelbruk, aktuelle tjenester o.l., f.eks.:
- Generisk/likeverdig bytte
- Antibiotikabruk
- Legemiddellister
- Vaksine informasjon

2022

Vurdere tekster på utarbeidet legemiddelinformasjon til pasient

2022

Bidra til videreutvikling av sykehusapotekenes hjemmesider med
målsetningen økt helsekompetanse.
Utarbeide tekster om Brukerutvalget

2022

Følge med på utvikling av digitale tjenester for å bedre tilbudet til pasienter

2022

Fokus på brev og huskelister.
Følge opp resultater og forslag til tiltak.
Blir gjennomført i 2022.
Aktuelt på møte Høst 2022
Utarbeide innspill til Sykehusapotekene HF
Mulighet for farmasøytsamtale på sengepost
for inneliggende pasienter.
8.juni: Invitere Toril
 Informasjon på informasjonstavlene
 «Klikk og hent»
 Chat løsninger (Vest)
Gi innspill
8.juni: Invitere Toril
 Er det nye som planlegges?
Innhold
Hvordan synliggjøres siden/informasjon om
siden?
BU tekst
Orientering om hjemmeoppfølging:
-Prosjekter kols og diabetikere
-Kreft
-mm
Gi anbefaling
Høst 2022: Hvem kan presentere noe om
Hjemmesykehus og planer? Vi etterspør dette
ved sykehusbesøkene.
(Sykehuset i Tønsberg
Sykehuset Telemark

3.

Kunnskap og pasientsikkerhet – styrke brukermedvirkning

Sørge for at informasjon om sykehusapotekenes tjenester kommer frem til
pasienten.
- www.sykehusapotekene.no på alt opptrykt materiell
- Besøk på sykehusapotek og lokale brukerutvalg
- Presentasjon i aktuelle brukerorganisasjoner
- Utarbeide aktuelle saker til regionalt brukerutvalg:

2022

Status felles legemiddelrevisjoner.
Anne Efjestad inviteres H-2022

o
o

Brukermedvirkning i Sykehusinnkjøp divisjon legemidler
Status om internrevisjonen 2021: Opplæring og informasjon
av helsepersonell.
o Tilberedning av legemidler i sykehus
o Sykehusapotekenes rolle i Helsefellesskap
Gi innspill til planer for nye lokaler for sykehusapotek på et tidlig tidspunkt.
Universell utforming for alle brukergrupper.

4.

2022

Holdes oppdatert om innføring av lukket legemiddelsløyfe i helseforetakene
og etterspørre planer for innføring.

2022

Sørge for legemiddelinformasjon til alle brukere.

2022

Brukervennlig emballasje + miljø
Forskning og innovasjon - styrke brukermedvirkning

BU i Sykehusinnkjøp, divisjon legemidler: Det
er vurdert at det ikke opprettes et felles
brukerutvalg, men at hver spesialistgruppe har
brukerrepresentanter. Disse rekrutteres fra de
regionale brukerutvalgene.

2022

Orientert om byggeprosjekter og planer
Orientering om nytt sykehusapotek i Drammen
og Radiumhospitalet og legemiddelforsyning i
nye sykehus. Kø ordning system!
Ny orientering fra byggeprosjektene H-2022
Orienteringer om status og fremdrift
Status 8.juni 2022 v/Astrid
Utarbeide anbefaling til ansatte i
sykehusapotekene. Eks. pasienter med hørselsog synshemmede.
8.juni 2022- Jorunn
Anbefaling til legemiddelprodusenter via LMI

-

Delta i sykehusapotekenes forskningsutvalg
Bidra til deltagelse i aktuelle forskningsprosjekter
Være oppdatert på sykehusapotekenes forskningsprosjekter
Formidling av forskningsaktiviteter og resultater
Veiledning i brukermedvirkning i forskning

2022

Orientering om forskningsaktiviteter i
Sykehusapotekene. Minimum x 2 i året. Jevnlig
oppdatering.
Orientering fra enkelte forskningsprosjekt
BU kan foreslå representanter fra
brukerorganisasjoner

5.

Annet
Orienteringstema:
- Informasjon om legemidler til barn, ungdom og eldre.
- Status klinisk farmasi
- Legemiddel mangel
- Legemiddel beredskap.
Deltagelse på relevante konferanser/møter
- Regionalt brukerutvalgskonferanse
- Regional legemiddelkomitekonferanse
- Regionalt legemiddelhåndteringsutvalg – nettverksmøte
- Konferanse i brukermedvirkning i forskning
Deltagelse i styret.
Nytt styre.

2022

Presentasjoner på brukerutvalgsmøtene.
Skriv/brev samarbeid. Krav til legemiddel
produsentene.

2022

2022

Vurdere lederskifte sommer 2022.

