Reseberättelse från SFNM´s vårmöte i Tällberg 2007
När Sten Carlsson frågade mig om jag kunde tänka mig att berätta om vår läkemedelsberedning i Skövde,
tackade jag genast JA. Vilket förtroende att få medverka under vårmötet! Efter mycket funderande, över
upplägget av presentationen, beslutade jag mig för att använda egna bilder från vår avdelning, med så lite text på
som möjligt. Med mycket darr på rösten berättade jag sedan om hur vår läkemedelsberedning är organiserad och
hur det går till i den dagliga verksamheten. Nervöst och pirrigt, men samtidigt jätteroligt! Det här gör jag gärna
flera gånger.
Reflexioner från mötet:
Det blev en härlig ”Familjeträff” i ett Tält mitt i ett ”Vykort”.
Skvaller: Har du hört? Stefan har sett 2 Björnar på väg hit, häftigt!
Lea har glömt sin handväska på tåget, hur ska det gå?
Kan hon få tillbaka den utan att något saknas?
Den kom tillbaka – vilken tur – med hela innehållet kvar.
Väder: Sol och regn och vindbyar som nästan lyfte tältet.
Mat och fika; Bildspel med musik, vilken tur att jag fick komma hit.
Diskussion: Hur ska vår utbildning för SSK/BMA se ut? Kan vi enas om en gemensam för
alla ? Det är frågan. Ofta diskuterad , men ännu ingen lösning.
Mycket att lyssna på: Om skelett och PET och strålande djur, och dessutom oesophagus,
lungor, hjärta och njurar. Intressanta, lärorika och roliga föredrag, ingen
risk att somna här inte.
Tidigt uppe sent i säng.
Nya och gamla vänner att utbyta erfarenheter med. Det är alltid lika stimulerande.
Hur gör ni? Så gör vi! Kan det göras bättre?
Mera mat och fika! Ingen behöver svälta, mycket smått och gått med något som passar alla.
Mera sång och musik med Spelemän från bygden. Helt underbara! Viktor; vilken röst!
För den nyfikna fanns det många olika saker att beskåda. PET-buss och helikopter, företagsutställningar och
posters, dessutom ett galleri för den konstintresserade och ett SPA för den som behövde mjukas upp.
Åter hemma i vardagen med många intryck och nya kunskaper att dela med mig av till mina arbetskamrater.
Varmt TACK för ett härligt vårmöte i underbar natur och ett mycket bra arrangemang.
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