
 

 

  [Skriv inn et sitat fra  
  

 

 
REFERAT FRA MØTE I BRUKERUTVALGET FOR 
SYKEHUSAPOTEKENE, 24. mai 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 
Dessuten: Farmasøytene Ingvild Klevan, Evy-Iren Hammern og Sigrid Westly 
deltok under sak 12/17 
4 bacherlorstudenter i sykepleie, Maren, Margrethe, Nadia og Camilla presenterte 
oppgavene sine under sak12/17. Dessuten var veileder Ola Bratås til stede under 
presentasjonen.  
 

Møteleder: Gina Strøm 
Vedlegg til møtet:  

1. Møteinnkallelse og saksliste 
2. Saksunderlag til Endring i forutsetning for brukermedvirkning 
3. Saksliste til styremøte 30.5. 
4. Tiltaksplan 
 

Sak nr Tittel  
Sak 09/17 Godkjenning av innkalling, saksliste og referat fra siste møte 

Godkjent (referatet endres i tråd med diskusjon i møtet)   
Sak 10/17    Regional brukerkonferanse i november 

- Innspill av tema til konferansen fra BU 
Samhandling spesialisthelsetjenesten og primærhelsetjenesten/fastleger i forhold til 
legemiddelgjennomgang - re feilmedisinering, legemiddelinteraksjoner 

 
Tenk på mulig formulering av tema, gi tilbakemelding til Gina innen 7. juni 
 

Sak 11/17 Endring i forutsetning for brukermedvirkning 
Saksunderlaget ble gjennomgått og diskutert i møtet. 
Møte avholdt høsten 2015 blant lederne i BU i regionen, gjennomgikk forslag til endring 
i retningslinjer. Ulik praksis i forhold til utnevnelse av BU, deltakelse i styremøter, 
honorering. Ønske om felles retningslinjer for hele landet.   
Ungdomsråd – sykehusforetakene i regionen har etablert ungdomsråd eller har dette 
under etablering. Sykehusapotekene vil vurdere om dette er aktuelt. 
Brukermedvirkning i forskning – nasjonale retningslinjer for dette er vedtatt.  
Ikke begrensning på antall perioder man kan sitte i BU – tidligere i inntil 3 perioder, 6 år. 
BU-medlemmer er demokratisk valgt av organisasjonene. FFO ber organisasjonene om 
forslag til medlemmer i BU 
Medlem samtidig i flere BU i regionen – skal som hovedregel ikke forekomme 
2 medlemmer fra BU deltar i styremøter, og har nå forslagsrett i tillegg til talerett.  
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Sak nr Tittel  
Sak 12/17 Presentasjon av Bacheloroppgave (kl. 12-14) 

Veileder Ola Brattås og 4 Bacherlorstudenter i sykepleie ve NTNU, Camilla, Maren, 
Nadia og Margrethe, var invitert til å presentere oppgavene sine. De har skrevet 
oppgaver ut fra forslag til tema fra Brukerutvalget: 

• Bruk av reseptfrie medisiner blant unge jenter (Maren) 
• Legemiddelhåndtering og barn (Camilla) 
• Inhalasjonsmedisiner i hjemmesykepleien (Margrethe) 
• Legemiddelhåndtering i hjemmesykepleien (Nadia) 

 
Studentene ble takket for presentasjon av oppgavene, og svarte på spørsmål fra 
møtedeltakerne. 
 

Sak 13/17 Saker til neste styremøte 30.5.2017 
Gina Strøm og Bjørg Aaberg gjennomgikk sakslisten til styremøte 30.5.  
BU er opptatt av klinisk farmasi, og i langtidsbudsjett 2018-2023 fremgår at klinisk 
farmasi og sikker finansiering av dette har fortsatt fokus. 
 

Sak 14/17 Oppfølging tiltaksplan  
Oppfølging av planlagt arbeid i perioden mai-september, oppfølging og nye tiltak. 
Tiltaksplanen ble gjennomgått og er oppdatert med nye saker i handlingsplan for 
perioden mai-september.   
 

Sak 15/17 Informasjonssaker  

− Regionalt BU-møte i Levanger 26.4. Gina Strøm og Asbjørn Hellem deltok fra BU. 
Bjørg Aaberg deltok på vegne av foretaksadministrasjonen. 

− Felles styreseminar i HMN 3.5. Gina Strøm og Asbjørn Hellem deltok fra BU. 
 

Sak 08/17  Eventuelt 
Neste møte: Ønske om at møtet 27. september avholdes på Sjukehusapoteket i Ålesund.  
 
Gina og Asbjørn deltar i styremøtet 30.5. 

 
 
Trondheim 24.5.2017, Bjørg Aaberg 
 


