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Hva kan apoteket tilby? 

• God tilgjengelighet 

• Brukeren kan selv velge hvilket apotek hun/han ønsker å bruke 

• Lang åpningstid på hverdager, samt lørdagsåpent          
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• Brukeren kan komme når som helst i åpningstiden 

• I apoteket jobber autorisert helsepersonell 

• Farmasøyter står for utdeling av medikamentet/medikamentene 



Hva kan apoteket tilby? 

• Farmasøyten vurderer evt. ruspåvirkning og hvordan håndtere 
den 

• Apotekpersonalet kan observere kjøp av sprøyter og gi 
bekymringsmelding til ruskonsulenten eller legen 

• Interaksjoner mellom legemidler kan avdekkes. 

• Tilleggsmedisiner inkl. evt. B preparater kan pakkes i multidose til 
den enkelte. Disse doseposene kan deles ut hver dag eller for en 
periode 

• Vi påser at legemidlet inntas på riktig måte 

• Legen bestemmer utleveringsregimet og apoteket lar seg ikke 
manipulere  på dette 



Hva kan apoteket tilby? 

• Apoteket har god kontakt med fastlegene 

• Apoteket samarbeider med hjemmetjenesten i forbindelse med 
doseutdeling hjemme f.eks i helgene eller ved sykdom 

• Apoteket samarbeider med rusteamet i kommunen og har 
fellesmøter hvor problemer/utfordringer  tas opp 

• Godt samarbeid og god kommunikajon mellom de involverte 
instansene er viktig 

• LARkundene behandles som alle andre kunder i apoteket 

• De er prioritert i køen 1 time hver morgen. Køprioritet ellers er 
det bare hjemmetjenesten som har. 
 



Hva kan apoteket tilby? 

• Apotek 1 Asker har ca. 40 LARbrukere. 
Vi blir godt kjent med dem og de med oss 

• De fleste oppfører seg helt greit 

• Dersom de er utagerende og oppfører seg dårlig, må de bytte 
apotek hvor de kan få en ny sjanse 

• Doseendringer, som gjøres ganske ofte, utføres raskt 

• Brukere blir ”plutselig” skrevet ut fra sykehus eller fengsel og da 
kan apoteket klargjøre doser raskt og løse situasjonen 

• Apoteket omdaterer eller annulerer doser som ikke er hentet  og 
sparer derved kostnader og miljø. 
 



Avsluttende kommentar 

• Normale omgivelser har en gunstig effekt på folk 

  

• Dersom du defineres som spesiell, oppfører du 
deg deretter 


