
Sammendrag (13 respondenter) 

Hvilke elementer på samlingen 12/6 føltes nyttig for deg og ditt team? 

Aure kommune deler sine erfaringer 8  

Vidar Hagerup sitt innlegg om pasientsikkerhet 12  

Gruppearbeid på tvers av teamene 11  

Farmasøyt Merete Sjåvik sitt innlegg om hva farmasøyt kan bidra med i 

legemiddelgjennomgang 

7  

Sammendrag fra statusrapporter og målinger i Extranett ved Linda Nygård 9  

Å arbeide i eget team med fremdriftsplan og målsetting 5  

Å se andre team sine postere 4  

 

Har du andre kommentarer til programmet og gjennomføring av dagen? 

Sitter igjen med gode tanker om at det er et viktig arbeid vi driver med i LMG og at gode med. lister 

fra kommunen kan være til stor hjelp på sykehus o.l. Lurer på å få min enhetsleder til å godta at vi får 

sende med. lister til farmasøyt i vanskelige tilfeller med tanke på interaksjoner. Er ute etter pris nå. 

Ble insperet til å snakke med alle om viktigheten av å bære med. opplysninger på seg. OK. Var veldig 

kjekt å jobbe i grupper på tvers av team, at vi var satt sammen med andre som vi i utg.punktet ikke 

kjenner. Meget nyttig at teamene ble splittet og fikk dele erfaringer. En flott og inspirerende dag!! 

Litt lite luft i lokalet bare... En alle tiders superflott dag. Tusen takk!!!  

Hva har du savnet/kunne vært bedre med samlingen? 

At gruppa hadde klart å sette seg ned å jobbe med mål/ tiltak der og da. Det ble nødvendig med 

snarlig ettermøte. Det var dårlig planlagt ift. det tekniske med lyd, spesielt ved fremvisning av film. 

Dette har skjedd på begge samlingene, dere bør sjekke lyden på forhånd før alle kommer til samling! 

Det var også veldig dårlig luft i lokalet, noe som var veldig ubehagelig og jeg fikk hodepine av dette. 

Kunne passet på pausene bedre, at ikke foreleserne bruker tid av pausen, for pause trenger man! ? 

Litt flere korte pauser for å få litt luft. Det burde vært pålagt at legene deltok!! De MÅ være med oss 

hvis vi skal få etablert dette i hverdagen.  

Har du ønsker/ forslag til programmet for neste samling? 

Vert ein lang dag for oss som har lang reiseveg, ein fordel om ein er ferdig til kl 15. Har et stort ønske 

omat alle gruppene gjør fremsteg og at flere deltar med sine erfaringer. 


