Protokoll fra møte (58) i Brukerutvalget 28.2.2018 kl 10.00-15.00
Sted: Abels gate 9, Trondheim, møterom Respekt
Deltok
Fra BU
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Fra administrasjonen

Navn
Gina Evelyn Strøm, leder
Asbjørn Hellem, nestleder
Anton Iversen
Solveig Bøhmer Strøm
Kirsten Helen Paasche
Alf Magne Bye
Bjørn Pettersen Bratvik, vara
Ann Kristin Aune, vara
Frode Lyse, vara
Guri Mette Grande, vara
Arne Farstad, vara
Bjørg Langeid, vara
Martin Grotnes
Bjørg Aaberg, referent

Organisasjon
FFO/NAAF
FFO/LHL
FFO/Diabetesforbundet
Kreftforeningen
FFO/Mental Helse
FFO/Parkinsonforbundet
FFO/NAAF
FFO/Landsforeningen for trafikkskadde
FFO/Mental Helse
FFO/Diabetesforbundet
FFO/Afasiforeningen
FFO/Norsk Revmatikerforbund
Sykehusapotekene i Midt-Norge
Sykehusapotekene i Midt-Norge

Forfall

x

PROTOKOLL
Nr.
01/18

Sak
Godkjenning av møteinnkalling og saksliste og godkjenning av referat fra møte
28.11.2017
Leder Gina Strøm ønsket velkommen til møtet.
Vedtak:
Møteinnkalling og saksliste godkjennes. Referat fra møte i Brukerutvalget 28.11.27
godkjennes.

02/18

Hvordan har brukerutvalget 2016-2017 jobbet?
Leder Gina Strøm informerte om saker Brukerutvalget har jobbet med, bl.a. fokus på
klinisk farmasi. 4 sykepleiestudenter skrev i 2017 Baheloroppgaver definert av BU.
Utkast til Årlig melding 2017 oppdateres med kommentarer som fremkom i møtet.
Vedtak:
Årlig melding 2017 godkjennes. Presenteres som sak i styremøte 14.3.2018.

03/18

Presentasjon av Brukerutvalget
Det nye Brukerutvalget for 2018-2019 konstituerte seg selv. Vararepresentantene
var innkalt til det første møtet i nytt brukerutvalg, og vil ellers bli innkalt når den de
er personlig vara for ikke møter. Møtedeltakerne presenterte seg selv og
brukerorganisasjonene de representerer.
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Nr.
04/18

Sak
Orientering om Sykehusapotekene i Midt-Norge
Fagdirektør Martin Grotnes orienterte om Sykehusapotekene i Midt-Norge og svarte
på spørsmål fra brukerutvalget. Han informerte bl.a. om eier- og styringsstruktur for
sykehusapotek, hovedoppgaver og hvilke yrkesgrupper som er ansatt i
sykehusapotekene. Sykehusapotekene er opptatt av riktig legemiddelbruk, og søker
å sikre dette både via legemiddelforsyning og klinisk farmasi i sykehusene.
Om hvorfor sykehusapotekene trenger brukermedvirkning sa han at bu skal
o bidra til at Sykehusapotekene i Midt-Norge drives slik at pasientenes evne til
mestring av egen legemiddelbehandling styrkes
o brukerrepresentantenes erfaring er likeverdig med helsefaglig og
administrativ kompetanse og er relevant på alle nivå i helsetjenesten
o Sykehusapotekene i Midt-Norge skal legge til rette for brukermedvirkning
I tillegg til å delta i bu-møter og styremøter skal representanter fra bu involveres i
o brukerundersøkelser/tester
o relevante prosjekter og ombygginger
Presentasjonen vedlegges protokollen.
Vedtak: Brukerutvalget tar informasjonen til orientering

05/18

Strategi- og handlingsplan for brukerutvalget
Gjeldende strategiplan ble sist redigert i september 2016. Strategiplanen må
revideres, sett opp mot mandat for bu og retningslinjer for brukermedvirkning.
Vedtak: Revidering av Strategiplan for brukerutvalget settes på sakslisten i neste
møte.

06/18

Hvordan ønsker brukerutvalget å arbeide?
Møtedatoer 2018:
31. mai - IKT-direktør Hans Christian Alstad.
Presentasjon av Baheloroppgaver i sykepleie
26. september - HR-direktør Beate Moksnes
21. november – økonomidirektør Jan Erik Leirtrø
Fellesmøte for brukerutvalgene i Midt-Norge
12. april – BU i Sykehusapotekene i Midt-Norge er vertskap
I tillegg avholdes ved behov skype-/telefonmøter for å diskutere aktuelle saker.
Vararepresentantene får tilsendt kopi av møteprotokollene fra møter i
Brukerutvalget for å kunne holde seg oppdatert om Brukerutvalgets arbeid.
Bjørn Bratvik informerte om at BU på St. Olavs gjennomfører en årlig evaluering av
eget arbeid i BU, ser på hvordan de jobber, hva de vil jobbe med og hvordan BU har
fungert.
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Nr.
07/18

Sak
Saker til styremøter
2 representanter fra Brukerutvalget inviteres til å delta i styremøtene.
o Sakslisten til styremøte 14.3.18 ble gjennomgått i møtet.
Nytt styre for Sykehusapotekene i Midt-Norge (eieroppnevnte styremedlemmer) vil
bli valgt i foretaksmøte 5.3.2018.
Innkalling og saksunderlag til styremøtene finner dere på Styreweb. Der finner dere
også Oppdragsdokument for Sykehusapotekene i Midt-Norge og protokoller fra
foretaksmøter.

08/18

Vedtak:
I styremøtene møter, i tillegg til leder, følgende:
12.-13. mars styreseminar Asbjørn Hellem
14. mars Asbjørn Hellem
16. mai Anton Iversen
12. september Alf Magne Bye
16. oktober (møte flyttet fra 17. oktober) Kirsten Helen Paasche
17. desember Solveig Bøhmer Strøm
Diverse praktisk
Taushetserklæring for medlemmer og varamedlemmer i BU ble underskrevet i
møtet. Det ble gitt informasjon om reiseregning og møtegodtgjørelse.
Vedtak: Brukerutvalget tar informasjonen til orientering.

09/18

Eventuelt
Generisk bytte
Ønskes som tema i bu-møte. Vurderinger m.m., hvor økonomisk nyttig er dette?
Brukermedvirkning nytt sykehus i Møre og Romsdal
BU v/Gina og Anton skriver brev til ledelsen i Sykehusapotekene for å etterspørre
brukermedvirkning ifm nytt sykehus SNR.
Møte vedr. Bacheloroppgaver i sykepleie
o 26.2. ble det avholdt møte på Øya Helsehus ifm med Baheloroppgaver i
sykepleie i 2018. Gina, Solveig og Ingvild Klevan deltok.
Fellesmøte for brukerutvalgene i Midt-Norge
o 12.4. er BU i Sykehusapotekene vertskap for leder, nestleder og sekretær fra
de øvrige brukerutvalgene i Midt-Norge. Gina, Asbjørn og Bjørg deltar.
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Trondheim, 28.2.2018
Navn
Gina Evelyn Strøm, leder
Asbjørn Hellem, nestleder
Anton Iversen
Solveig Bøhmer Strøm
Kirsten Helen Paasche
Alf Magne Bye
Bjørn Pettersen Bratvik, vara
Ann Kristin Aune, vara
Frode Lyse, vara
Guri Mette Grande, vara
Arne Farstad, vara
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Signatur

