PåPakningen
Vnr 00 00 01

PåPakningen
– ny spalte i NFT
«PåPakningen» er en ny spalte i
NFT, hvor Stein Lyftingsmo (ansatt
ved Sykehusapoteket Elverum)
setter søkelyset på problematiske
legemiddeletiketter og -pakninger. De aktuelle firmaene som berøres av en PåPakning vil også få
tilsendt en kopi, lover Lyftingsmo.
Slik håper han at de problemene
som tas opp her etter hvert vil
forsvinne / få en løsning …
Det er en viss fare for at injeksjoner og uregistrerte pakninger vil
bli overrepresentert i spalten,
mener sykehusfarmasøyten. Dette
kan imidlertid leserne påvirke ved
å sende tips og kommentarer
direkte til Lyftingsmo.

Metadon
For det første er det vanskelig (umulig
med gjenskinn) å lese hvor mange ml det
er i hver flaske. For det andre er det
ingen brukersituasjoner (langt, langt
under en prosent) hvor antall milliliter er
interessant. Det er milligrammene som

Stein Lyftingsmo
www.lyftingsmo.no

teller. Hvem tar 5x34 på strak arm?
Vi skal kunne stå 1 meter fra hylla og
se forskjell på flaskene, og vi bør slippe å
måtte regne ut dosen.
Eterfabrikken har satt i gang arbeid
med nye etiketter. Jeg venter spent.

Forslag sendes per e-post til:
stein@lyftingsmo.no
(Spalten vil i tillegg være tilgjengelig på forfatterens hjemmeside:
www.lyftingsmo.no)
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Nytt masterstudium i biomedisin
120 studiepoeng, heltid over 2 år

Høgskolen i Oslo, Avdeling for helsefag, starter et masterstudium i biomedisin høsten 2007.
Studiet gir en fordypning i biomedisinske fagområder med hovedvekt på biomedisinsk analyse. Genomisk og proteomisk analyse i humanmedisin er sentrale
temaer. Valgbare moduler er farmakogenetikk og statistikk, kvalitetskontroll og kvalitetssikring i medisinske laboratorier. Studiet kvalifiserer til oppgaver innen
biomedisinsk forskning, utvikling, rådgivning og undervisning ved bl.a. sykehus, forsknings- og undervisningsinstitusjoner og i industrirettet virksomhet.
Studiet kan også kvalifisere for opptak til doktorgradsstudier.
Grunnlag for opptak er fullført og bestått bachelor- eller cand. mag. grad innen medisinske eller naturvitenskapelige fagområder, gjerne i bioingeniørfag eller
farmasi. Gjennomsnittskarakteren for de eksamener som inngår i det faglige grunnlaget må være C / 2,7 eller bedre.
Det gis også anledning til å søke enkeltmoduler i masterløpet.
Mer informasjon om masterstudiet, enkeltmoduler samt søknadsskjema finner du på våre nettsider: http://www.hio.no/content/view/full/46693
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