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Protokoll fra møte (60) i Brukerutvalget 26.9.2018 kl 10.00-15.00 
Sted: Abels gate 9, Trondheim, møterom Respekt 
 
Deltok Navn Organisasjon Forfall 

Fra BU x Gina Evelyn Strøm, leder FFO/NAAF  

 Asbjørn Hellem, nestleder FFO/LHL x 

x Anton Iversen FFO/Diabetesforbundet  

x Solveig Bøhmer Strøm Kreftforeningen  

x Kirsten Helen Paasche FFO/Mental Helse  

x Alf Magne Bye FFO/Parkinsonforbundet  

x Ann Kristin Aune (Vara) FFO/ NTN  

 Bjørn Pettersen Bratvik, (vara) FFO/NAAF x 

Fra administrasjonen Beate Marie Moksnes Sykehusapotekene i Midt-Norge  

Sak 17/18 Eirin Steinshamn, Beate Marie 
Moksnes og Marie Katrine 
Grønli 

 
Sykehusapotekene i Midt-Norge 

 

Sak 20/18  Gina Strøm FFO/NAAF  

Sak 21/18 Gina Strøm FFO/NAAF  

Foretaksadministrasjonen Marie Katrine Grønli, referent Sykehusapotekene i Midt-Norge  

 
 
Nr. Sak 

16/18 Godkjenning av innkalling, saksliste og referat fra forrige møte 31.05.18 
Gina Strøm innleder møtet og informerer om møte i november.  
Godkjenning av innkalling, saksliste og referat. – ingen innvending. 
Informerer om at Eirin Steinshamn skal presentere Generisk Bytte. 
 
Vedtak: Møteinnkalling og saksliste godkjennes. Referat fra møte i 
Brukerutvalget 31.5.2018 godkjennes med innarbeidelse av kommentarer som 
fremkom i møtet. 
 

17/18 Status fra foretaksadministrasjonen / HR og Kommunikasjon   
-Beate informerer om status fra HR/Kommunikasjon og 
foretaksadministrasjonen. Forteller om internettsiden vår. Diskuteres om bruk og 
hvordan siden kan bli bedre. Brukeroptimalisering. Det blir satt spørsmål om 
markedsføring av sykehusapotekene. Markedsføre mer fag og kunnskap. 
Spørsmål om mer samarbeid mellom sykehusapotekene og kommersielle 
foretak. Konkluderer med at sykehusapotekene må markedsføre seg mer og på 
en bedre måte.  
 
-Informerer mer om klinisk farmasi og hvordan det foregår. Spørsmål om klinisk 
farmasi også kan følge opp om bivirkninger ved medisiner. Diskuterer/informerer 
litt om Medisinstart som et tiltak. Brukerutvalget lurer på hvilke avdelinger som 
tar i bruk klinisk farmasi og hvordan kan flere avdelinger ta i bruk klinisk farmasi.  
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-Informerer om diverse digitale løsninger som blir diskutert i foretaket. 
Eksempel: Netthandel, resept app, direkte chat. Brukerutvalget virker positive og 
mener dette er gode tiltak for fremtiden.  
 
-Eirin Steinshamn presenterer «Generisk bytte»  
Spørsmål om bivirkninger i følge av bytte av medisiner, hvordan blir man opplyst 
om generisk bytte, kostnader og frikort. Eirin besvarer alle spørsmål.  
 
-Beate tar opp styresak om lukket legemiddelsløyfe, og ønsker tilbakemelding 
om dette fra brukerutvalget som hu kan ta med seg videre til styremøtet. Beate 
sender dokumenter og bearbeidet undersøkelser til brukerutvalget.  
 
Vedtak: Brukerutvalget tar det til etterretning og skal gi anbefalinger til neste 
styremøte. 
 
-Søknad om dispensasjon til å ekspedere legemidler på resept til pasienter som 
utskrives ved Volda Sjukehus. Beate informerer om sykehusapotekene i Midt-
Norge sin søknad til SLV. Sykehusapotekene ønsker støtte fra brukerutvalget inn i 
søknaden.  
 
Vedtak: Brukerutvalget er positiv til vedtaket og mener dette kommer 
pasientene til gode. Brukerutvalget ønsker dette tiltaket søkes hos alle 
sykehusapotekene.  
 

18/18 Helseplattformen 
-Beate informerer om Helseplattformen. Anbudsrunder og Pasientportal. Planen 
videre. Hvor de kan finne mer informasjon og holde seg oppdatert på saken. 
 
Vedtak: Brukerutvalget tar informasjonen til orientering og er positive til 
Helseplattformen.  
 

19/18 Strategiprosessen 
-Beate legger frem sykehusapotekene i Midt-Norge sin strategiprosess. Går 
igjennom Sykehusapotekene sine 4 hovedmål som skal resultere i riktig 
legemiddelbruk. Forklarer hvilke delmål og drivere vi har. Hvordan vi arbeider 
videre med disse målene og hvordan vi skal nå de med diverse tiltak.  
Helsetjenester, samhandling med annet helsepersonell, digitalisering og 
automatisering, persontilpasset medisin, legemiddelforsyning og beredskap, 
endring og omstilling, økonomi og prioriteringer.  
 
Viser visuell utformet strategiplan. 
 
Innspill fra brukerutvalget: Brukerutvalget ønsker å få tilsendt/få presentert 
vedtak som skal til godkjenning for å kunne komme med innspill/kommentarer til 
møtet i november.  
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Vedtak: Brukerutvalget tar informasjonen til orientering 

20/18 Bacheloroppgaver – Gina Strøm 
Skal brukerutvalget fortsette med å lage forslag til bachelor oppgaver til 
sykepleierstudenter. Viser til diverse oppgaver de har vært med på å utforme.  
 
Innspill fra brukerutvalget:  
Samarbeide med fagavdeling til utarbeiding av tema til oppgaver (Janne Sund). 
Evt master oppgave. Lærer sykepleiere for lite om riktig legemiddelbruk, kan det 
lages bachelor evt master oppgaver om dette for å få mer opplysning om dette?  
 
Solveig legger frem forslag til temaer, problemstillinger som kan brukes i diverse 
oppgaver: Reinnleggelse av pasienter på grunn av (Feil)medisin bruk.  
Knytte da oppgavene opp imot eksempel klinisk farmasi.  
 
Hvordan kan resultatene av disse oppgavene tas opp og brukes til å forbedre 
riktig legemiddel bruk? 
 
 

21/18 Informasjons saker – Gina Strøm 
- Reiseregninger sendes til Kristin Nyheim – 

kristin.nyheim@sykehusapoteket.no 
- Brukerkonferanse 13-14 november Stjørdal. 
- På god vei hjem resultater – er presentert for Helseplattformen 
- Ingen ny strategiplan for brukerutvalget – utsettes til første møte i 2019.  

 
Møter:  

- Telefon møte 03.Juni– økonomi Gina og Solveig 
- Styremøte 12.september Gina og Alf Magne 
- Workshop 19.september Gina og Asbjørn 
- Styremøte 15.oktober Gina og Solveig 
- Workshop Strategiprosessen 16.oktober Gina og Asbjørn 
- Workshop strategiprosessen 22.november Gina og Asbjørn 
- Møte Brukerutvalget m Jan Erik Leirtrø 27.November  
- Styremøte 19.desember Gina og Kirsten 

 
Hjeset Sykehus  
Anton informerer om nytt sykehus på Hjelset, sendte brev til sykehuset. 
Deltagende i brukerutvalget. Anton fikk være deltager. Sykehusapoteket lite 
prioritert. Bra å ha en representant fra brukerutvalget til sykehusapotekene der.  
 
Dagssamling for brukerrepresentanter i Midt-Norge – FFO 
Anton forteller om dagssamling for brukerrepresentanter og hva han fortalte om 
sykehusapotekene til samlingen.  

22/18 Eventuelt – ingen eventuelle saker 
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Trondheim, 26.9.2018 
 

Navn Signatur 

Gina Evelyn Strøm, leder  
 

Asbjørn Hellem, nestleder  
 

Anton Iversen  
 

Solveig Bøhmer Strøm  
 

Kirsten Helen Paasche (sett)  
 

Alf Magne Bye  
 

Bjørn Pettersen Bratvik, vara  
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