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Protokoll fra møte (59) i Brukerutvalget 31.5.2018 kl 10.00-15.00 

Sted: Abels gate 9, Trondheim, møterom Respekt 
 
Deltok Navn Organisasjon Forfall 
Fra BU Gina Evelyn Strøm, leder FFO/NAAF  
x Asbjørn Hellem, nestleder FFO/LHL  
x Anton Iversen FFO/Diabetesforbundet  
x Solveig Bøhmer Strøm Kreftforeningen  
 Kirsten Helen Paasche FFO/Mental Helse x 
x Alf Magne Bye FFO/Parkinsonforbundet  
x Bjørn Pettersen Bratvik, vara FFO/NAAF  
Fra administrasjonen Hans Christian Alstad Sykehusapotekene i Midt-Norge  
Sak 12/18 Lisbeth Frøyen Sykehusapotekene i Midt-Norge  
Sak 14/18 (skype) Kristin Brekken Sjukehusapoteket i Molde  
Sak 14/18 (strategi) Kristin Nyheim Sykehusapotekene i Midt-Norge  
 Bjørg Aaberg, referent Sykehusapotekene i Midt-Norge  
Sak 13/18 3 sykepleiestudenter/veileder NTNU  
    

PROTOKOLL   
 

Nr. Sak 

10/18 Godkjenning av møteinnkalling og saksliste og godkjenning av referat fra møte 

28.2.2018  

Leder Gina Strøm ønsket velkommen til møtet. 
 

Vedtak: 

Møteinnkalling og saksliste godkjennes. Referat fra møte i Brukerutvalget 28.2.2018 
godkjennes med innarbeidelse av kommentarer som fremkom i møtet. 
 

11/18 Revidering av strategiplan for Brukerutvalget 

Gjennomgang av gjeldende strategiplan og handlingsplan for Brukerutvalget, sist 
revidert i 2016. Strategiplanen skal revideres til å gjelde for perioden 2018-2019.  
 
Brukerutvalget påpekte at endoser vil kunne bidra til økt pasientsikkerhet, kvalitet 
og økonomi/penger spart, og vil ta med et punkt om dette i revidert 
strategiplan/handlingsplan.   
 
Vedtak:  
Strategien endres i tråd med diskusjon i møtet. Strategi/handlingsplan for 
Brukerutvalget for 2018-2019 ferdigstilles når strategi for Sykehusapotekene i Midt-
Norge HF er ferdig utarbeidet. Revidering av strategiplanen tas opp igjen i neste 
møte i Brukerutvalget. 
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12/18 Orientering om pågående dataprosjekter 

v/Hans Christian Alstad 
- Orientering om RBD v/Lisbeth Frøyen 
- Generelt om K2 v/Hans Christian Alstad 
 
Hans Christian Alstad orienterte kort om K2 med nasjonale prosjekter, om DIFA, 
Reseptur- og butikkdataløsning – brukergrensesnittet og KD, veien videre med SAP. 
Presentasjonen vedlegges referatet. 
 
FarmaPro, eid av Apotekforeningen, er fagsystem i apotekene, og systemet skal 
fases ut i 2020. Det jobbes med å utarbeide ny reseptur- og butikkdataløsning (RBD) 
for sykehusapotekforetakene. Kravspesifikasjon for RBD var klar høsten 2017. Våren 
2018 jobbes det med kvalifisering og utvelgelse. I mars-juni 2018 jobbes det med 
gjennomgang av tilbud, med involvering av regionale ressurser.  
 
Hans Christian sa at prosjektet vil åpne for innspill fra Brukerutvalget, som forslag til 
konkrete ting å teste design av ny RBD-løsning på, om hva som bør fungere/ 
hensyntas ut fra brukernes ståsted.  
Brukerutvalget understreket viktigheten av at nye datasystemer må bygge opp 
under økt pasientsikkerhet og informasjonssikkerhet.  
 

Vedtak: Brukerutvalget tar informasjonen til orientering 
 

13/18 

kl. 13.00 

Presentasjon av Bacheloroppgaver v/sykepleiestudenter fra NTNU (1 time) 

Gina ønsket studenter og veileder velkommen.  
3 sykepleiestudenter, Marie, Marte og Torill presenterte Bachelor-oppgavene sine. I 
tillegg deltok veileder Ola Bratås. 
 
Bacheloroppgavene er skrevet etter forslag til tema fra Brukerutvalget. Fall er et 
vanlig helseproblem hos eldre. LM-bruk kan være en årsak til fall, særlig polyfarmasi. 
Ønskelig med mer informasjon om eldre og legemidler i sykepleie-utdanningen.  
 
Tema for oppgavene 
1 v/Torill: LM-relaterte fall og strukturert LM-gjennomgang hos eldre på sykehjem 
2/v Marie: Pasientsikkerhet ved LM-bruk i sykehjem 
3/v Marte: Riktig LM-bruk i hjemmetjenesten 
 
Gina ba om å få oppgavene tilsendt, for distribusjon til BU. Oppgavene er ikke 
sensurert ennå av NTNU. Alf Magne Bye ytret ønske om å benytte oppgavene i 
opplæringsøyemed i Parkinsonforbundet.  
 
 
Vedtak: Brukerutvalget tar informasjonen til orientering 
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14/18 Informasjonssaker v/Gina Strøm m.fl. 
•  Brukermedvirkning nytt sykehus i Møre og Romsdal   

 Apoteker i Molde, Kristin Brekken, deltok i møtet per skype 
Brukerutvalget sendte i mars brev til adm.dir. Dag Hårstad, der de etterspør 
brukermedvirkning i sykehusapoteket i SNR. Brukerutvalget er opptatt av at det 
blir et brukervennlig og lett tilgjengelig apotek ved det nye sykehuset for alle 
pasientgrupper.  
Kristin Brekken viste frem skisser av det planlagte apoteket i SNR, der det tenkes 
fremtidsrettet i utformingen. Publikumsdelen av apoteket vil få en sentral 
plassering i forhold til pasientstrøm, i hus 2, plan 3. 
Sykehusavdelingen/produksjonen og kliniske farmasøyter får plassering i hus 2 
plan 1.  Apoteket får totalt ca 500 m2 til disposisjon for sin virksomhet i SNR.  
Åpningstider i det nye apoteket er ikke besluttet, og vil være en dialog med 
sykehuset. Sykehusapotekene i Molde og Kristiansund vil bli slått sammen til ett 
apotek i det nye sykehuset i SNR.  
Brukerutvalget spilte inn at det er viktig med diskresjon, med god skjerming 
mellom resepturene. Informasjonsskjerm, samt mulighet til å søke informasjon 
selv for kunder, kan bidra til redusert papirbruk. 

 
• Strategisamling og styremøte 12. – 14. mars. Gina og Asbjørn deltok på 

strategisamlingen. Kristin Nyheim presenterte status på utarbeidelse av ny 
strategi for Sykehusapotekene i Midt-Norge, presentasjonen sendes ut til 
medlemmene i Brukerutvalget. 

 
• Fellesmøte RBU 12. april. Felles møte for leder, nestleder og sekretær i 

Brukerutvalgene i Helse Midt-Norge. Gina, Asbjørn og Bjørg deltok. Denne 
gangen var det BU i Sykehusapotekene i Midt-Norge som var vertskap for møtet, 
i Abels gate 9. Referat fra møtet 12.4. sendes ut til medlemmene i 
Brukerutvalget. Neste fellesmøte for BU er 5.11. hos Helse Midt-Norge RHF i 
Stjørdal. 

 
• Felles styresamling HMN 26. – 27. april. Gina deltok (Asbjørn meldte forfall). Fikk 

orientering om Helseplattformen, m.m. 
 
• Styremøte 14. mai. Møtet behandlet bl.a. strategi, langtidsbudsjett. Gina og 

Anton deltok i styremøtet. 
       
 

Vedtak: Brukerutvalget tar informasjonen til orientering 
 

15/18 Eventuelt 

Deltakelse i styremøte 
Ekstraordinært telefonstyremøte 3.6. Gina Strøm og Solveig Bøhmer Strøm deltar 
Ekstraordinært styremøte 18.6. Gina Strøm og Asbjørn Hellem deltar  
Ordinært styremøte 12.9.18. Gina Strøm og Alf Magne Bye deltar  
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15/18 Eventuelt, forts.  

Anton Iversen representerer BU i møter vedr SNR 
Brukerutvalget vedtok at Anton Iversen skal representere Brukerutvalget i møter 
som angår SNR, nytt sykehus/apotek i Nordmøre og Romsdal, på Hjelset. Anton har 
blitt invitert av prosjektet i SNR til å delta i møter der, og har opplevd dette som 
positivt.  
 
Fullmakt fra AD til BU for å godkjenne eller opprette brukerrepresentanter 
Brukerutvalget vil innhente fullmakt fra Adm.dir. Dag Hårstad for å få tillatelse til å 
kunne godkjenne og/eller opprette brukerrepresentanter i prosjekter i 
Sykehusapotekene i Midt-Norge.  
 
På god vei hjem og eventuelle forskningsprosjekter 
Status på God vei hjem avklares med fagdirektør Martin Grotnes, samt om det pågår 
eller er planlagt forskningsprosjekter der det er aktuelt med deltakelse fra 
Brukerutvalget eller annen brukerrepresentasjon. 
 
Klinisk farmasi 
Solveig informerte om tilbakemelding fra Kreftforeningen, der en pasient 
rapporterte om å være godt fornøyd med å ha fått snakket med klinisk farmasøyt. 
Det er p.t 37 kliniske farmasøyter i drift i Sykehusapotekene i Midt-Norge. Bjørn 
gjorde oppmerksom på Ut og Inn, samhandlingsreform på St. Olavs hospital. 
 
Neste møte i Brukerutvalget: 26.9.18  
Avklare eventuell endring i dato tett inn til styremøte 12.9. eller 17.10, da BU ønsker 
at AD presenterer styresakene i BU-møtet. 
 

 
Trondheim, 31.5.2018 
 

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  

 
 


