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Arbeidsplasser
• Reportasjer fra forskjellige typer arbeidsplasser hvor farmasøyter er representert
Fagstoff
• Referee-godkjente originalartikler. Ta opp og faglige kommentere aktuelle legemiddelspørsmål (fagredaktørkommentarer)
• NFT bør være mer et fagtidsskrift, i likhet med legeforeningens
tidsskrift. Artiklene kan ha varierende faglig tyngde.
• Mer fagartikler og gjerne review og oppdateringer om et emne
(temanummer), som man ser i blant annet britiske PJ
• Medisinske/kliniske vinklinger, ledelse og strategiperspektiver
på overordnet nivå
• Mer om farmasøytiske tjenester (tilsyn, rådgivning)
• Mer stoff relevant for sykehusfarmasi
• «Matnyttig» interaksjonsproblematikk
• Regulatoriske aspekter
Industri
• Generelt stoff fra industrien. Det er lite interessant stoff for oss
som arbeider i industrien. Generelt er NFF for lite engasjert i
industrifarmasøyter.
Internasjonalt
• Farmasiforbindelser med utlandet, særlig med u-land
NFF
• Mer utdypende stoff som kan øke forståelsen av tarifforhandlinger slik at man kan tolke resultatet som godt eller dårlig utfra egne
forutsetninger. Blir for mange urealistiske tall som en egentlig ikke
vet hva betyr i kroner og øre.

PåPakningen
Vnr 00 00 04
Stein Lyftingsmo
www.lyftingsmo.no

Tegretol retard
200mg 50
45x70x85mm
63x75x85mm
Ny og romsligere pakning. Her skal det tydeligvis
rasjonaliseres. Men kanskje er bare den ene av de to nye
maskinene på plass. Det var jo flaks at det ikke var
blisterflakene som ble større først.

Nyhets- og aktualitetsstoff
• Kommentarer til temaer som har vært oppe i andre medier som
TV og dagspresse
• Mer om relevante politiske saker som kommer opp, både
helsepolitiske, arbeidslivsrelaterte og handels- og næringslivsrelaterte
Regelverk
• Det skrives ikke noe om legemiddelrelaterte forskrifter og regelverk. Det skrives også lite om Europa (EU) som vårt regelverk er
basert på
Utdanning/forskning
• Ev. at studentene kanskje kunne hatt en egen spalte? Hadde
vært spennende å se hva som rører seg ved de ulike studiestedene
• Mer fra Apoforsk
VIDT SPEKTER AV KOMMENTARER
Det er dessuten mange som har besvart spørsmålet «Har du kommentarer eller synspunkter?». NFT får både ris og ros, som seg
hør og bør. Mange synes at tidsskriftet har utviklet seg positivt de
senere årene og er jevnt over fornøyde. Andre synes bladet er
kjedelig. Noen mener bladet er for tynt, andre for tykt. Mange vil
ha mer apotekstoff, andre vil ha mindre. Noen vil ha mer fagforeningsstoff, andre igjen mindre. Enkelte mener at reseptarene
profileres for lite, andre savner stoff om og med industriansatte.
Tidsskriftet bør bli bedre til å dekke stoff som berører pensjonister,
synes enkelte. Atter andre mener at NFF-lederen og redaktøren er
for negativt innstilt til apotekkjedene og har en konservativ holdning. Noen ønsker seg mest fokus på legemidler, andre ønsker
seg vitser og kryssord. Kort sagt, et mangfold av meninger!
Alle foto: Stein Lyftingsmo

NFT vil rette en stor takk til alle som har deltatt i leserundersøkelsen! (Se ellers «Redaktøren har ordet» på side 5 for ytterligere redaksjonell kommentar.)
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Tips og forslag til denne spalten sendes per e-post til:
stein@lyftingsmo.no
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