Referat fra møte (75) i Brukerutvalget 29.04.2022 kl. 10.00-15.00
Fysisk møte.
Deltok
Fra BU x
X

Navn

Organisasjon

Alf Magne Bye, leder

X
X

Gina Evelyn Strøm, nestleder
Asbjørn Hellem

X
X

Kirsten Helene Paasche
Anna Aure Monsen

X

Ingrid Løset

X

Evy Svanemsli

Parkinsonforeningen
Trøndelag/FFO Trøndelag
NAAF/FFO Trøndelag
LHL Trøndelag Sør/FFO
Trøndelag
Kreftforeningen
Diabetesforbundet/FFO Møre og
Romsdal
Mental Helse Trøndelag/FFO
Møre og Romsdal
Ryggforeningen/FFO Møre og
Romsdal

Fra administrasjonen
X
X
X
X
X

Eirin Berge Steinshamn
Jan Erik Leirtrø
Marie Katrine Grønli Lund
Harald Langaas
Morten Moa

Sykehusapotekene Midt-Norge
Sykehusapotekene Midt-Norge
Sykehusapotekene Midt-Norge
Sykehusapotekene Midt-Norge
Sykehusapotekene Midt-Norge

Sak 12/22

Alf Magne Bye

Sak 13/22

Alf Magne Bye

Sak 14/22

Alf Magne Bye

Sak 15/22
Sak 16/22
Sak 17/22

Gina Strøm og Harald
Langaas
Harald Langaas
Alf Magne Bye

Sak 18/22

Alf Magne Bye

Sak 19/22

Eirin Berge Steinshamn og
Morten Moa
Jan Erik Leirtrø
Jan Erik Leirtrø og Alf Magne
Bye

FFO/Parkinsonforeningen
Trøndelag
FFO/Parkinsonforeningen
Trøndelag
FFO/Parkinsonforeningen
Trøndelag
NAAF/FFO Trøndelag og
Sykehusapotekene Midt-Norge
Sykehusapotekene Midt-Norge
FFO/Parkinsonforeningen
Trøndelag
FFO/Parkinsonforeningen
Trøndelag
Sykehusapotekene Midt-Norge

Sak 20/22
Sak 21/22

Kopi

Nr.
12/22

Forfall

Sykehusapotekene Midt-Norge
Sykehusapotekene Midt-Norge/
Parkinsonforeningen
Trøndelag/FFO Trøndelag

-

Sak
Godkjenning av innkalling og saksliste v/Alf Magne Bye
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13/22

14/22

Godkjent, med merknader:
Sak 6 – tar med litt om opplæring og hjemmesiden??.
Sak 13/22 – endret dato til 14.02.22.
Omrokkering av saksliste av praktiske hensyn.
Godkjenning av protokoll fra møtet 14.02.22 v/Alf Magne Bye
Godkjenning, med følgende merknader:
Sak 4: Ønsker på septembermøtet at en klinisk farmasøyt kommer å sier litt
om arbeidshverdagen.
Sak 5: Ønsker skriftlig redegjørelse på leveringssituasjon legemidler, for lenge
å vente til september.
Sak om SNR: Ingrid Løset har undersøkt areal, ingen forandring. Kan formidle
om saker mellom brukerutvalgene.
Handlingsplan 2022-2023 v/Alf Magne Bye
Forslag diskutert i møtet, vedlagt er forslag med innspill.
Handlingsplan
2022 2023.docx

Handlingsplanen forutsetter god samhandling med administrasjon og
informasjon.

15/22

Videre arbeid:
Eirin følger opp arbeid i forskningsutvalget med Elin Bergene, og hvorfor det
ikke har vært noen møter.
BU renskriver handlingsplanen, mål om å ferdigstille ila mai.
Kom gjerne med innspill dersom noe er avglemt i vedlegget.
Ønsker at det orienteres om handlingsplanen på styremøtet, Eirin melder inn
sak når handlingsplanen er ferdig.
Mål om å sette opp tiltaksplan i møtet i september.
Helseplattformen v/Harald Langaas og Gina Strøm
Gina Strøm orienterte om Helseplattformen (generelt), stikkord:
Personvern i Helseplattformen, kommuner og fastlegers innspill, utsettelse av
Helseplattformen. Behov for tid til å finne ut hvordan dette vil bli, hvordan
skal det løses.
Harald Langaas orienterte om innføring av helseplattformen i
sykehusapotekene, og konsekvenser av utsettelsen for sykehusapotekene.
Orienterte om hvordan helseplattformen påvirker sykehusapotekene, og
svarte på spørsmål, f.eks.:
- Helseplattformen er i prinsippet et journalsystem.
- HelsaMi: Pasientversjonen til helseplattformen.
- Lukket legemiddelsløyfe – med økt scanning (scannes hele veien),
dette gjør at usikkerheten elimineres.
- Brukere må være gode ambassadører for Helseplattformen
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Vurderer å skrive et innlegg til media med utgangspunkt i sykehusapotekenes
brukerutvalg. Ønske om at Dag Hårstad orienteres om innholdet i et slikt
medieinnlegg før det publiseres.

16/22

Brukerutvalget tar saken til orientering.
Videre oppbygging av klinisk farmasi v/Harald Langaas
Det ble orientert om videre opptrappingsplan etter 2022. Skal vi bygge opp
videre, eller er vi på det nivået vi skal være?
Målet er å gjennomføre møter med alle de tre sykehusforetakene før
sommeren. Skal bidra på en måte som gir sykehusene mest mulig
pasientsikkerhet mtp. ressursene som puttes inn, skal da definere:
-

Mål for tjenesten
Hvilke oppgaver skal de gjennomføre
Hvilke avdelinger skal de jobbe på?

Brukerutvalget tar saken til orientering.

17/22

Tilbakemelding fra brukerutvalget:
- BU enige i viktigheten av å ha nok kliniske farmasøyter.
- Brukerutvalget støtter arbeidet med å fastsette mål, ser frem til å få
mer informasjon om virkning av klinisk farmasi.
- Ønsker rådgiver klinisk farmasi kommer med innlegg på neste møte
(og presenterer tall på effekten av klinisk farmasi) sammen med en
farmasøyt som kan fortelle litt om arbeidshverdagen.
Diskusjon av kurs: «Digital grunnopplæring på systemnivå» v/Alf Magne Bye
På forrige møte ble alle oppfordret til å ta kurset Klikk her for å starte kurset.
Det ble satt av tid til å diskutere kurset, og refleksjonsoppgaver ble
gjennomgått i fellesskap.
Se på moduler som ikke ble gjennomgått på egenhånd.

18/22

Tilbakemelding
Ønsker mulighet for at kurset kan tas på papir, kan brukes som oppslagsverk.
Ønsker i hovedregelen ikke forslag om vedtak på forhånd, dette kan sette
begrensninger på diskusjonen.
Eirin har sendt begrunnelse for hvorfor sykehusapotekene foreløpig ikke
deltar i helsefellesskap på nytt.
Informasjon om brukerutvalget på nett v/Alf Magne Bye
BU ble bedt om å lese gjennom forslag (vedlagt) i forkant av møtet.
Forslaget ble lagt ut på nettside (ikke publisert) og dette ble diskutert, Marie
Katrine Grønli Lund deltok for å bistå.
Informasjon om
brukerutvalget for Sykehusapotekene i Midt.docx
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Videre arbeid:
- Publiserer versjonen som vist i møtet, justert for innspill.
- BU oppfordres til å justere intro (Alf Magne)
- Mulighet for å komme med innspill på nettsiden etter at den er
publisert.
Nettapotek og klikk-og-hent v/Eirin Steinshamn og Morten Moa
Det ble orientert om klikk og hent og fremdrift her.
klikk og hent mai
2022_bu.pptx.pdf

Det ble orientert om nettapotek, inkludert gjennomføring av brukerintervjuer
som ble gjort tidligere.
Tilbakemeldinger:
- Chat/video: Må være levende menneske bak chatbot.
- Hvordan vil brukermedvirkning sikres?
Prosjektet ønsker brukermedvirkning, men formen på dette er ikke
avklart enda.

20/22

Saken om nettapotek er unntatt offentlighet i sin helhet.
Orientering om økonomi + litt om økonomistyringen v/Jan Erik Leirtrø
Se presentasjon.
Sak 20-22 Orientering om økonomi.pptx

21/22

Orientering v/Jan Erik Leirtrø og Alf Magne Bye
Styresaker v/Jan Erik
Orienteringssaker v/Alf Magne
- Nettverksmøte BU, Alf Magne orienterer om aktuelle saker fra BU
- Orientert om møteplan for 2022
- Sak om nytt sykehusapotek: Utsettes til neste møte
- Representanter oppfordres til å melde inn saker som de er opptatt av
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