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Fire like eller
fire i serie?

Minneord ved
Liv Askerud Olsens
bortgang
Liv Askerud Olsen døde 23. juli i år.
Hun ble født 3. april 1956, og var
ferdig cand.pharm. fra Universitetet
i Oslo i 1980.
Som student var hun et forbilde for sine studiekamerater; pliktoppfyllende og strukturert. Og
hun delte gladelig av sine kunnskaper med sine
medstudenter. Særlig vi som jobbet sammen
med Liv i gruppearbeid nøt godt av hennes innsikt og gode samarbeidsevner.
Liv satte med sitt blide og rolige vesen preg på
mange apotek i drammensdistriktet. Hun startet
som provisor ved Bragernes apotek, deretter
Holmestrand apotek hvor hun også var bestyrer.
Etter å ha tatt diplomstudiet i apotekfarmasi ble
hun apoteker på Apotek 1 Lier og Apotek 1
Liertoppen. Liv var en periode også leder i
Buskerud krets av Norges Farmaceutiske
Forening.
Hun trivdes godt med faglige utfordringer og
undervisning, og ønsket etter hvert å jobbe i et
større farmasifaglig miljø. Dette førte henne til
Sykehusapoteket Drammen i 2008, hvor hun
jobbet med revisjoner, tilsyn og undervisning
ved kommunale institusjoner i Buskerud, ved
siden av skranke og resepturarbeid. Sykehusapoteket Drammen skulle bli hennes siste
arbeidsplass.
Liv var glad i å oppsøke naturen, og gå lange
turer både sommer og vinter. Sykdommen satte
dessverre en stopper for hennes plan om å
bestige Kilimanjaro sist høst.

Dette er som regel ikke farlig, men upraktisk og irriterende.
Hvis du får en blanding av slike pakninger fra grossisten,
så må du myse på hver enkelt for å få dem på riktig plass
eller hylle.
Det bør være mulig å se forskjellen på en meters hold.
Hvis eskene har lik størrelse bør antallet angis tydelig.

Liv var faglig dyktig, svært opptatt av jobben sin
og spesielt ansvarsbevisst. Da hun ble syk, var
det hennes ønske å jobbe så mye hun orket og
kunne. Nesten helt til det siste var hun på plass,
ikke lenger i utadrettet virksomhet, men stilte
opp som støtteapparat for sine kollegaer. Det var
lett å bli glad i Liv, og vi kommer til å savne hennes gode smil og vennlig vesen i apoteket vårt.
Våre tanker går til de nærmeste som mistet Liv
så altfor tidlig.
Liv Auberg Czynski, Kari Lise Norli Bjodland
og Ingun Gjerde på vegne av kollegaer i
Sykehusapotekene HF

Tips og forslag til denne spalten sendes per
e-post til: stein@lyftingsmo.no
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