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REFERAT FRA MØTE I BRUKERUTVALGET FOR 
SYKEHUSAPOTEKENE, 14. februar 2017 
Sted:  Møterom Respekt, Abels gate 5, Trondheim 
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 sekretær 
Bjørg Aaberg 
Adm.direktør Martin Grotnes deltok i møtet fra og med lunsj til ca. kl. 13 
Dessuten: Farmasøyt Ingvild Klevan og masterstudent Morten Hansen sak 2/17 
 

Møteleder: Gina Strøm 
Vedlegg:  

1. Møteinnkallelse og saksliste 
2. Årlig melding for BU 2016  
3. Oppfølging tiltaksplan 
4. Presentasjon v/Anne Rognes (sak 06/17) 

 
Sak nr Tittel  
Sak 01/17 Godkjenning av innkalling, saksliste og referat fra siste møte 

Godkjent uten anmerkninger (dato i referatet rettes opp)   
Sak 02/17    Masterstudent Morten Hansen (60 min.)  

Møte med Morten Hansen, bachelor i farmasi, som skal skrive masteroppgave i farmasi  
ved St. Olavs hospital. Farmasøyt Ingvild Klevan er veileder for masteroppgaven. 
Orientering av masteroppgaven med tema faktorer som bidrar til god  
legemiddelbehandling etter sykehusopphold, med fokus- på hjerte- og lungesyke. 
Kan BU tenke seg å delta i arbeidet med utforming av spørreskjema ved å gi konkrete  
tilbakemeldinger på hvilke type spørsmål man ønsker å bli stilt og om formuleringer  
er klare osv.?  BU ga tilbakemelding i møtet på utkast til spørreskjema. Skjemaet skal 
besvares av pasientene når de har kommet hjem fra sykehus og vært hjemme noen dager.   
Morten takket BU for tilbakemeldinger og innspill. Masteroppgaven skal leveres før jul 
2017 og BU ba om å få oppgaven presentert når den er levert. 
  

Sak 03/17 Informasjon om møte med bacherlorstudenter 
4 studenter ved sykepleieutdanningen på NTNU vil skrive bacheloroppgave ift forslag til 
temaer fra Brukerutvalget.  

• Bruk av reseptfrie medisiner blant unge jenter 
• Legemiddelhåndtering og barn 
• Inhalasjonsmedisiner i hjemmesykepleien 
• Legemiddelhåndtering i hjemmesykepleien 

Oppgavene skal leveres 16. mai.  
Studenter og veileder ønsker å presentere oppgavene sine i et møte der det inviteres 
deltakere fra BU, ansatte og styret. Forslag til dato: 23. mai (2 timers møte), dagen før 
styremøtet 24. mai. Sted: Abels gate 5   

Sak 04/17 Årlig melding BU 2016 
Utkast til årlig melding ble gjennomgått og godkjent. Kommentarer som fremkom i 
møtet er innarbeidet. Presenteres som orienteringssak i styremøte 29.3. 
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Sak nr Tittel  
Sak 05/17 Oppfølging tiltaksplan  

Oppfølging av planlagt arbeid i perioden februar - mai, oppfølging og nye tiltak. 
Tiltaksplanen ble gjennomgått og oppdatert med nye saker i handlingsplan for perioden 
februar - mai.   

Sak 06/17 Nye nettsider for sykehusapotekene i Trondheim og Molde 
v/Anne Rognes 
 
Hva tenker BU om disse? Er de informative? Mangler vi informasjon eller er det for mye 
informasjon? Passer de til den målgruppen som bruker Sykehusapotekene? 
 
Anne tar med videre innspill og forslag som fremkom ved diskusjon i møtet 
 

Sak 07/17 Informasjonssaker  
− Martin Grotnes informerte om status i Sykehusapotekene i Midt-Norge og svarte på 

spørsmål fra BU  
− Gina Strøm/Bjørg Aaberg orienterte om nye satser 2017 for BU – godtgjørelse for 

møtedeltakelse 
− Reiseregningsmal 2017 – nye satser for kostgodtgjørelse. Ny mal er sendt ut til BU. 
− Brukerrepresentant i referansegruppe for innovasjonsprosjekt. Gina Strøm deltar i 

prosjektet, som ledes av Ingvild Klevan 
− Brukerrepresentant i prosjekt «På god vei hjem». Solveig Bøhmer Strøm deltar i 

prosjektet 
− FFO melder om fratredelse av verv i BU. Gjelder Hanne Lillian Søvik som har vært 

personlig vara for Solveig Bøhmer Strøm. FFO må utpeke ny vara til BU   
 

Sak 08/17  Eventuelt 
Neste møte: Onsdag 24. mai. Møtet avholdes i Abels gate 5, Trondheim 
Det vurderes om møtet 27. september skal avholdes på Sjukehusapoteket i Molde.  
Gina og Kirsten deltar i styremøtet 29.3. 

 
 
 
Trondheim 14.2.2017, Bjørg Aaberg 
 


