Leserbrev

En verdiløs
bachelorgrad?
Selv om det er en gledelig nyhet at det nå er mulig for reseptarer/bachelorer i farmasi å ta mastergrad i farmasi også ved
Universitetet i Oslo, er det oppsiktsvekkende at dette er en mastergrad som skal ta tre og et halvt år. Dermed vil en student som
begynte med en bachelorgrad i farmasi ha studert i seks og et
halvt år, noe som er en stor økonomisk og personlig belastning
for de aller fleste. Det er også spesielt at de som har en helt ny
utdanning på tre år skal gjennom akkurat det samme som de
som har studert i to og et halvt år, uavhengig av hva de ulike studieplanene har inneholdt. Hvor lenge man eventuelt har jobbet
som farmasøyt og hva slags erfaring man har, spiller ingen rolle
for de fagene man må gjennom.
Begrunnelsen for denne ekstremt tidkrevende mastergraden
er at de faglige forskjellene mellom utdanningene i farmasi på
høgskolenivå og universitetsnivå er så forskjellige at studenter
ikke kan bygge direkte på sin bachelorgrad. Hvem har ansvaret
for at det har blitt slik? På en utenforstående virker det som om
samarbeidet mellom utdanningene har vært svært dårlig.
Poenget med det nye systemet er vel at mastergrader skal bygge
på bachelorgraden, og at det skal være mulig å ta en mastergrad
på ca. to år når man har tatt en bachelorgrad. Slik fungerer det
i alle fall på de aller fleste studier i Norge, noe som er likt over
store deler av verden.
Hvis man har studert farmasi ved en høgskole i Norge, møter
man en helt annen virkelighet. Da må man begynne fra begynnelsen igjen, med helt grunnleggende fag, og bruke uholdbart
lang tid på mastergraden. Det er vel lite sannsynlig at lønnsnivået man vil ligge på etter endt mastergrad er tilstrekkelig til å kompensere for bruken av tid og tapte inntekter. Det ser heller ikke
ut til at det er muligheter for å ta mastergraden som deltidsstudent, noe som ofte er den eneste muligheten for voksne studenter med ansvar for flere enn bare seg selv. Mulighetene til å
inkludere fag som økonomi og andre fag knyttet til bedriftsledelse i sin mastergrad ser ut til å være små. Slike fag ville være
av stor interesse for de som ønsker å bruke sin mastergrad til å
søke lederstillinger i for eksempel apotekbransjen.
Disse momentene bidrar til at farmasibransjen i Norge kan
regne med å gå glipp av mange gode mastere i farmasi som
kunne ha bidratt med mye positivt. Når en bachelor/reseptar
ønsker å studere videre, er det som regel motivert av genuin
interesse for faget. Og genuint interesserte og entusiastiske mennesker er nettopp det farmasien i Norge trenger.
Bachelorgraden i farmasi er slik den foreligger i dag kun en
bachelorgrad i ordet, som ikke har noen faktisk verdi i utdanningssystemet. I beste fall er den en annenrangs utdanning.
Anne Margrethe Aldin Thune, cand.mag., UiB 2000,
bachelor i farmasi, HiO 2005
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Aloxi
Denne pakningen har sluppet gjennom EUs sentrale
godkjenningsordning, og i medlemslandene har ingen
vært våkne nok til å stoppe den. Styrkeangivelsen er – i
dårlig tysk tradisjon – ikke en del av produktnavnet, men
bortgjemt i liten skrift. En advokat kan helt sikkert påvise
at pakningen ikke bryter merkingsreglene, men selv en
erfaren farmasøyt bruker mange sekunder på å finne ut
hvor mye pakningen inneholder.
Det er to måter å angi styrke for ampuller, enten
mengde per ml eller per ampulle. Norden har en veldig
sterk tradisjon for den første, mens mengde per ampulle
dominerer i USA og mange land i Europa. Merkingsreglene krever bare at styrke angis og er ikke spesifikk på
måten. Utviklingen går i retning mengde per ampulle, men
på flernasjonale pakninger bør begge deler angis. Styrken
bør angis som en del av (rett under) produktnavnet.
Tallene kan gjerne ha større skrift enn benevningen:

Aloxi
250mikrogram/5ml
50mikrogram/ml
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Tips og forslag til denne spalten sendes per e-post til:
stein@lyftingsmo.no

NORSK FARMACEUTISK TIDSSKRIFT 4/2007

