
 

 

 

 

Oslo universitetssykehus HF 
 

Protokoll 
 

Møtenavn: Programstyremøte  

Til: Styrets medlemmer 

Dato dok.: 10. mars 2020 

Dato møte: 10. mars 2020 kl 08.00 – 09.00 
på Rikshospitaltet  

Offentlighet:  

Referent: Cecilie Børge-Ask  

 
 

 

Tilstede: Sigbjørn Smeland, Inger Heiberg, Ellen Tønsager, Andreas Matussek, Tove 
Nakken, Øyvind Skraastad, Geir Teigstad, Cathrine Hoelstad, Anne Marit Wang Førland, 
Christer Ofigsbø-Leite, Paulina B Due-Tønnessen, Morten Tandberg Eriksen   
 
Forfall:  
Ørjan Angel Sandvik  
 

Sak 05/2020 Referat – Protokoll fra møte 11.februar 2020  
 
Godkjent. 
 
Tilleggsopplysning: Det er diskrepans rundt drøfting av mandatene. TV oppfatter ikke at dette 
er i tråd med sykehusets føringer.  Det ble gjort oppmerksom på at Programledelsen er kjent 
med innsigelsene, men at denne diskusjonen ligger utenfor Programmet. 

 

Sak 06/2020 Utkast til mandat for Farmasitun  
 
Anne Grønstad (OUS) og Anett Bjørnhovdet (SA) presenterer – se vedlegg.  
Det er tenkt en delleveranse før sommeren som i hovedsak omhandler bygg og infrastruktur, samt 
mer dokumentasjon av konseptet slik det delvis foreligger i andre land. Farmasitun er ikke pt 
innført på andre sykehus, Anne Grønstad og Anett Bjørnhovdet vil derfor frem mot sommeren 
gjøre et arbeid for å samle erfaringer fra andre liknende prosjekter.  
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Målet er i neste omgang å starte opp en pilot ved nyttår 2020/21. Piloten vil bli et nytt prosjekt 
som kan iverksettes der det allerede er sengeområder eller medisinrom i dag. Logistikk er viktig 
for farmasitun slik at nærhet til avdelinger/seksjoner vil være avgjørende.  
 
Innspill:  
Bør det være et eget programstyre for prosjekter som omfatter flere av sykehusene i Nye OUS ?.  
Viktig å se på poliklinikkområdene, ikke bare sengeposter.  
Fagsykepleiere vil være nyttig å ha med i arbeidsgrupper.  
Hva med brukerrepresentant i referansegruppen? 
Hvordan vil farmasitunene bemannes? . 
Tenke helhet og pasientflyt når prosjektet planlegges. 
 
Programstyret ønsker en rapport etter påske om hvordan arbeidet er tenkt organisert og hvilke 
personer som ønskes tatt med i de ulike gruppene.  
 
Forslag til vedtak: Det etableres et prosjektstyre og det leveres en rapport etter påske om 
hvordan arbeidet er tenkt organisert og hvilke personer de ønsker tatt med i de ulike gruppene.  
Vedtak: Vedtatt.  

   
 

Sak 07/2020  Presentasjon av status av prosjekt for ytterligere samling ved 
RAD v/ Stein Kaasa 

 
Prosjektet er ikke kommet i gang da det har vært utfordrende å samle gruppen. Det er ønskelig at 
klinikkledere og tillitsvalgte er tydelige på prioriteringen av dette prosjektet. Det er planlagt et 
oppstartsmøte den 19.mars. TV i programstyret vil bidra til at TV blir oppnevnt til 
prosjektgruppen.  
Innspill om at det kan være en ide å organisere arbeidet i mindre grupper for så å samle trådene i 
en referansegruppe (likt organisering av prosjektet «Konkretisering av fagfordeling Aker og 
RH»). 
.  

 
 

Sak 08/2020 Endring av neste møtedato 
 
Møte den 7.april utgår grunnet påske slik at neste møte blir 5.mai. Det innkalles til møte tidligere  
ved behov.  
 
 
Sak 09/2020 Evt. 
 
Det har kommet på plass ytterligere en brukerrepresentant. Lars Bestum vil delta i Programstyre 
RAD fra neste møte.  

 
 
 
 
 
 
 

   
   

 


