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Instruks for Brukerutvalget i Sykehusapotek Nord HF 

 

 
Sammensetning: 

 

Brukerutvalget består av representanter valgt fra brukerutvalgene i de fire sykehusforetakene 

samt det regionale brukerutvalget i Helse Nord. Direktør og en apoteker eller avdelingsleder fra 

Sykehusapotek Nord HF har møteplikt og tale- og forslagsrett, men ikke stemmerett.  

 

1 medlem fra Brukerutvalget ved Helgelandssykehuset 

1 medlem fra Brukerutvalget ved Nordlandssykehuset 

1 medlem fra Brukerutvalget ved Universitetssykehuset Nord-Norge 

1 medlem fra Brukerutvalget i Helse Finnmark. 

 

Brukerutvalget konstituerer seg selv ved å velge leder og nestleder. 

 

Møteplikt, tale og forslagsrett: 

Administrerende direktør i Sykehusapotek Nord 

1 apoteker eller avdelingsleder fra Sykehusapotek Nord 

 

Det velges en stedsfortreder for direktøren blant apotekere / avdelingslederne i Sykehusapotek 

Nord. 

 

Fagsjef i Sykehusapotek Nord er sekretær for utvalget. 

 

Utvalget møtes ved behov, men fortrinnsvis 4 ganger i året. 

 

Representasjon i styret: 

Leder i brukerutvalget har observasjonsstatus med møte og talerett i styret til Sykehusapotek 

Nord HF. 
 

Valgperiode: 

2 år, velges i løpet av 2. kvartal. 
 

 

Mandat 
Brukerutvalget skal være: 

 Et etablert samarbeidsforum mellom helseforetaket og brukerorganisasjonene 

 Et rådgivende organ slik at brukerkompetansen benyttes som et grunnlag for 

tjenesteutforming og gjennomføring 

 Et forum for systematisk tilbakemelding fra brukere om erfaring med apotektjenestene 

 

 

Hovedmål 

 Bidra til at sykehusapotekene utvikler sitt produkt i tråd med det brukerne etterspør 

 Være pådriver i prosessen for å identifisere behov hos helseforetakene 

 Opprette kommunikasjon med andre brukerutvalg for gjensidig informasjonsutveksling 
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Arbeidsutvalget 

 

1. Arbeidsutvalget i Brukerutvalget til Sykehusapotek Nord HF består av leder og nestleder i 

       Brukerutvalget.   

 

2. Arbeidsutvalget skal forberede saker til møtene i Brukerutvalget.  

   

3. Arbeidsutvalget skal lage saksliste til møtene i Brukerutvalget. 

 

4. Brukerutvalget kan pålegge Arbeidsutvalget oppgaver mellom møtene i Brukerutvalget. 

 

5. Forslag som Arbeidsutvalget utarbeider, sendes de andre medlemmene i Brukerutvalget til 

      og behandles på påfølgende møte, dersom ikke annet er avtalt. 

 

6. Arbeidsutvalget årsrapport, denne oversendes styret innen det andre styremøte påfølgende år. 
 
 
 

Honorering 

I henhold til vedtak i foretaksmøte 2. mai 2018: 

 

Honorering av arbeidsutvalget 

a. Årlig godtgjørelse for brukerutvalgets leder kr. 23.800,-  

b. Årlig godtgjørelse for brukerutvalgets nestleder kr. 17.450,-  

 

Møtehonorar 

a. Fysiske møter, uansett varighet: kr. 1.780,-  

b. Telefonmøter/videomøter over 2,5 timer, ifølge oppsatt møtetid: kr. 1.780,-  

c. Telefonmøter/videomøter inntil 2,5 timer, ifølge oppsatt møtetid: kr. 890,- 

 

Rapportering 

 

Referat fra møtene oversendes lederteam og styret i Sykehusapotek Nord samt de øvrige 

brukerutvalgene i Helse Nord til orientering 

 


