Sygehusapoteket

Her er vi

Sygehusapoteket understøtter sikre og effektive medicineringsforløb for nordjyske patienter.
Vi er en faglig kompetent samarbejdspartner, der arbejder med fremstilling og
forsyning af lægemidler, data og farmaceutiske serviceydelser. Det er vigtigt for
os, at vi hele tiden udvikler vores produkter og ydelser, og at disse er økonomisk
fordelagtige og lever op til gældende kvalitetskrav.
Vi har fokus på løsninger, der går på tværs af sektorer, og bidrager til hospitalernes forandringsproces hen imod behandling i eget hjem.
Vi er en arbejdsplads med en høj faglighed, fokus på uddannelse og udvikling
og på hver dag at gøre en forskel for de nordjyske patienter. Vi tager vores arbejdsmiljø alvorligt og arbejder efter vores personalepolitiske værdier: Indflydelse, Tillid, Ordentlighed og Professionalisme (ITOP).

Vores ledelse
•
•
•
•
•

Vi taler om og skaber tydelige rammer for at opnå synlige mål
Vi forpligter os til at være nærværende og opsøgende for en åben respektfuld
dialog
Vi giver frihed til, at medarbejderne kan udvise initiativ og påtage sig et selvstændigt ansvar i og omkring opgaveløsningen i de givne rammer og regler
Vi inddrager medarbejdere til at komme med input og på den måde være en del
af beslutningsprocesser, herunder drage nytte af tværgående arbejdsgrupper
Vi kommunikerer åbent, konstruktivt og ærligt

Hvad forventer vi af hinanden?
Vores mål er at sammensætte det stærkeste hold, som formår at fokusere på
faglighed, kvalitet og socialt fællesskab.
Uanset funktion og afdeling skaber vi et effektivt samarbejde, så patienten får
den bedst mulige behandling.
Vi har fokus på personlig udvikling og går ikke på kompromis med faglighed og
uddannelse, fordi vores arbejde skal være værdifuldt og gøre en forskel både for
hospitalet og os selv.
Vi glemmer aldrig, at vi er her for patientens skyld. Derfor går faglighed og kvalitet hånd i hånd med service, fleksibilitet og præcise beslutninger. Det måler vi
os selv på, og det ønsker vi også, at vores patienter og samarbejdspartnere gør.
•
•
•
•
•
•
•
•

Vi er til for kunden
Vi leverer med høj kvalitet og til tiden
Vi er bevidste om vores mål og arbejder i samme retning
Vi gør os umage hver dag
Vi behandler hinanden med respekt
Vi sætter pris på vores forskelligheder
Vi sætter os ind i hinandens arbejde, og vi fejrer vores succeser
Vi er nærværende, omsorgsfulde og har plads til humor

Vi er 200 kolleger, som hver dag arbejder for de nordjyske
patienter. Vi er farmaceuter, farmakonomer, ingeniører,
laboranter, lægemiddelakademikere, maskinmestre, produktionsteknologer, produktionsmedarbejdere, portører,
specialister ……. og måske også dig.

”Det
betyder
rigtig meget for
mig, at få ros af
en kollega”
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”Det
gør mig glad
at hjælpe andre…
vi hjælper både vores
kunder og hinanden,
på tværs af
afdelingerne”

”Det
er vigtigt at
blive værdsat for
det, man gør, så føler
man, at man gør en
forskel.”

