
Handlingsplan for brukerutvalget ved Sykehusapotekene i Midt-

Norge 2022-2023 

Være et rådgivende organ for styret og administrasjonen slik at brukerkompetanse blir 

vektlagt ved utforming og gjennomføring av tjenester. 

 Bidragsyter i strategiprosesser, og annet planarbeid 

 Være orientert om, og bidra med brukerens synspunkter i oppfølging av drifta av 

sykehusapotekene 

 Være pådriver for at åpningstider og god tilgjengelighet for øvrig som fungerer for 

brukerne 

 Delta i planlegging og gjennomføring av nye apotekbygg 

 Følge opp utviklingen som går i retning av mer bruk av nettapotek. Hva vil utstrakt 

bruk av nettapotek ha å si for kontakten med brukerne/kundene, og for de kliniske 

farmasøytenes arbeidssituasjon?  

 

Arbeide for god samhandling på tvers av forvaltningsnivåene 

 Følge opp innføringen av Helseplattformen, med spesielt fokus: å ta ut forbedringer 

for brukerne  

 Jobbe for at kliniske farmasøyter blir brukt enda mer innenfor 

spesialisthelsetjenesten, og at de også kan bruke sin kompetanse på tvers av 

forvaltningsnivåene (dvs innenfor kommunehelsetjenesten også). 

Brukerutvalget kan være pådriver for å bedre samarbeid mellom 

kommunehelsetjenesten og sykehus.  

 Se på muligheter for at kliniske farmasøyter kan bidra ved fastlegenes og kommunale 

institusjoners legemiddelgjennomgang. Målsetning: Rett medisinbruk og avlastning 

av kommunene)  

 

Utdanning og forskning 

 Følge med i forskningen som skjer i regi av sykehusapotekene i Midt-Norge. 

Brukerutvalget er representert i forskningsutvalget. 

 Komme med forslag til og følge opp aktuelle batchler/masteropppgaver for 

sykepleierstudenter/farmasistudenter 

Legemiddelinnkjøp og produksjon 

 Tilgang til rett medisinering er helt avgjørende for at brukerne skal ha et godt liv. 

Norge må sikre sine leveranser av medisiner. Brukerutvalgets oppgaver blir å følge 

med på situasjonen og hvordan Sykehusapotekene følger opp innenfor sitt område. 

 Sikker produksjon og distribusjon av medisiner innenfor Sykehusapotekene i Midt-

Norge sitt ansvarsområde (bl.a. endose produksjonen). 

 



Samarbeide med brukerutvalg i andre helseforetak i Midt-Norge og med brukerutvalg i 

andre sykehusapotek 

 Delta på felles møter og bidra med innspill til saker som angår flere brukerutvalg i 

Helse Midt-Norge 

 Evaluere kontakten vi har hatt med brukerutvalg i andre sykehusapotek, og vurdere 

om kontakten skal følges opp. 

 


