REFERAT FRA MØTE (57) I BRUKERUTVALGET FOR
SYKEHUSAPOTEKENE, 28. november 2017
Sted:
Abels gate 5, Møterom Fantutte (2. etasje)
Tid:
10.00-15.00
Tilstede:

Gina Evelyn Strøm, Asbjørn Hellem, Anton Iversen, Solveig Bøhmer Strøm,
Olav Malmo og Kirsten Helen Paasche. Fra administrasjonen møtte fagsjef klinisk
farmasi Janne Kutchera Sund (sak 25/17), Adm.direktør Dag Hårstad (sak 26/17)
og sekretær Bjørg Aaberg
Møteleder:
Gina Strøm
Vedlegg til møtet:
1. Møteinnkalling og saksliste, referat fra møte 27.9.17
Sak nr
Sak 24/17

Tittel
Godkjenning av innkalling, saksliste og referat fra møte 27.9.17
Godkjent m/merknad, som innarbeides i referatet.

Sak 25/17

Legemiddelgjennomganger som verktøy for å oppnå god og oversiktlig
legemiddelbruk v/fagsjef klinisk farmasi Janne Kutchera Sund
Janne informerte om legemiddelgjennomganger, herunder bl.a. om
Stortingsmelding nr. 18 (2004-2005), Rett kurs mot riktigere legemiddelbruk, som
inneholder den første legemiddelmeldingen, der det fremgår at det er feilmedisinering i
20 % av alle behandlingsforløp og at halvparten av legemiddeldosene brukes feil.
Stortingsmelding nr. 28 (2014-1015), inneholder den andre legemiddelmeldingen, der det
fremholdes at Legemiddelpolitikken skal bidra til bedre folkehelse.

1 time

Janne gjennomgikk også historikk for klinisk farmasi i Midt-Norge og om farmasøytens
bidrag til legemiddelsikkerhetsarbeidet, definisjon av legemiddelrelaterte problemer og
om legemiddelbehandling til eldre, som kan være utfordrende.
Jannes presentasjon sendes med som vedlegg til brukerutvalget
Gina takket Janne for et kunnskapsrikt og engasjert foredrag.
Janne svarte også ut spørsmål fra brukerutvalget:
- Ønsker Sykehusapotekene i Midt-Norge å tilby influensavaksinering til sine kunder?
Solveig spilte inn denne saken ifm at bare 12 % av helsepersonell i dag vaksinerer seg.
Vaksinasjon tilbys i Norge til kunder i samarbeid med Vitus-apotek. Krever resept,
www.minvaksine.no. Noen apotekansatte har fått opplæring av lege i å sette vaksine.
Pakkepris for vaksine, resept og setting av vaksinen. Sykehusapotekene i Midt-Norge har
ikke tilpassede lokaler for å kunne sette vaksiner, kundene må også sitte i ro i 30 minutter
etter å ha fått satt vaksinen ift evt allergiske reaksjoner.
- Oppstartveiledning (medisinstart)
Er dette mye benyttet? Nyttig bl.a. ifm kolesterolsenkende legemidler og
inhalasjonsveiledning for astma-kols. Brukt i forbindelse med prosjekter, som TIA
(drypp). Nye bestemmelser kan fremgå i statsbudsjettet.
- Kampanjen «Bare spør»
Kampanjen foregår fortsatt, så det foreligger ikke noen konklusjoner ennå på hvorvidt
kampanjen har vært vellykket
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Sak nr
Sak 26/17

Tittel
Orienteringer v/adm.dir. Dag Hårstad
- Saker til neste styremøte 6.12.2017
- AD’s forventninger til Brukerutvalget
Dag gjennomgikk sakslisten til styremøte 6.12., herunder status på
søknad om nasjonale kompetansesenter for klinisk farmasi, og om mulighet for
legemiddelforsyning til kommunale enheter i Trondheim, som vil kreve avklaring fra
HOD. Administrasjonen ønsker å legge frem økonomirapportering og status på K2 i
styremøtene. Mystery shopper, ga dårlig resultat for apotekene. Vil bli fulgt opp i
apotekene. Strategi 2018, foretaket vil utvikle nye målområder for rapportering av
nøkkeltall for apotekene.
Om forventninger til Brukerutvalget, sa Dag at det er viktig med tilbakemeldinger fra
BU, positive og negative. Foretaket er avhengig av tillit, BU vil kunne være gode
ambassadører. Brukerperspektivet er viktig for hele foretaket.
Vil oppdatere i BU-møter på budsjett-prognose ift legemiddelbruk, omsetning m.m.
Stabsdirektørene vil bli gitt temaansvar for brukerutvalgsmøtene utover i 2018.

Sak 27/17

Sak 28/17

Gina sa at dette høres spennende og interessant ut, og at hun og BU føler at de blir hørt i
foretaket.
Oppfølging tiltaksplan
Oppfølging av planlagt arbeid i perioden oktober-november, oppfølging og nye tiltak.
Tiltaksplanen ble gjennomgått og er oppdatert med nye saker i handlingsplan for
perioden desember- neste møte i BU.
Informasjonssaker v/Gina Strøm
− Regionalt BU-møte 2.11.2017
Gina, Asbjørn og Bjørg deltok i møtet på vegne av BU. Nyttig å møte andre BU i
regionen. De var særlig opptatt av økonomi, nytt sykehus i HMR og pasienttransport.
− Regional Brukerkonferanse 13.-14.11.2017
Gina og Anton deltok på Brukerkonferansen, som hadde ca. 70 deltakere, med temaer
som samhandling, brukermedvirkning og Helseplattformen. Brukermedvirkning på
systemnivå og i helseforskning
- Brukermedvirkning i tilsyn, erfaringskonferanse
Gina informerte om en brukerkonferanse hun har deltatt på. Fylkesmannen i SørTrøndelag fører tilsyn med sykehjem, boliger m.m. Brukerrepresentanter deltar i tilsyn –
som erfaringsmedarbeidere
− Margot – Henter ut resepter på apoteket (https://vimeo.com/238055583)
Filmsnutt ble vist i møtet. HMR har laget filmsnutter om Margots møte med apotek og
sykehus, og legemiddelrelaterte problemer m.m.

Sak 29/17

Møteplan 2018
Februar, første møte i nytt BU, der varamedlemmer også innkalles til møtet
9. mai
5. september
21. november
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Sak nr
Sak 30/17

Tittel
Eventuelt
Dette var det siste møtet i sittende Brukerutvalg. Nytt Brukerutvalg med virketid
1.1.2018-31.12.2019 oppnevnes i styremøte 6.12.2017.
Olav Malmo ble takket for innsatsen, han går ut av Brukerutvalget, grunnet dobbeltrolle
som medlem i BU for Helse Nord-Trøndelag. Olav takket for seg og sa at det hadde
vært fint og lærerikt å være medlem i BU for Sykehusapotekene.
Neste møte: Februar 2018 (kommer tilbake til dato)
Gina og Asbjørn deltar i styremøtet 6.12.

Trondheim, 28.11.2017, Bjørg Aaberg
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