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Hvilken styrke?
Kombinasjonspreparater mangler ofte styrkeangivelse.
Ord som Forte, Mite, Minor, Major, Comp, sterk og mild er
like unøyaktige som teskje og spiseskje. Moses og Jesus
var ikke like milde.
Vi trenger ikke denne arven fra gammel tid, hvor
laugene tviholdt på kunnskapen.
Styrken må kunne leses uten briller, som en del av
preparatnavnet. Det er ikke nok at det står i innholdsdeklarasjonen. Gamle og kjente preparater vil alltid være
nye for noen.

Ny styrke.
Er det stoff A, stoff B
eller både A og B
som er forskjellig?

Paralgin Major 800/60

Paralgin Forte 400/30

Paralgin Minor 200/15

østen har bydd på selsom lesing i NFT. Leder i Farmaceutisk
Forening,Anne Markestad, har stått for underholdningen:
Under overskriften «Kunnskapens makt» går hun løs på
Apotekforeningen i NFT nr. 9/2007. Hun skriver: «For meg er det
absurd at apotekeierne møter statens tiltak for å redusere sine
legemiddelutgifter med trusler om redusert faglig virksomhet i
apotek». «Truslene» referer til Apotekforeningens bekymring over
at stadig synkende inntjening på reseptpliktige legemidler kan
ramme apotekenes faglige virksomhet på det samme området.
Hun nærmest raljerer over at «apotekbransjen kompenserer med
mer fokus på handelsvarer og å holde høye priser på reseptfrie
legemidler». En stadig sterkere, men dessverre nødvendig, subsidiering av resepturen fra handelsvaresalg bekymrer åpenbart
ikke det grann.
I nr. 10/2007 har hun vært på tur for å bli lur. Kanskje er det håp
likevel? Blant annet har hun lært at «legemiddelavansens bidrag til
den totale inntjeningen i apotekene er stadig synkende i de
fleste vestlige land. Fokus på salg av andre varer enn legemidler
er økende». Og som resultat: «En australsk farmasøyt sukket over
å måtte selge babyklær når hun egentlig ville drive med pasientrådgivning.» Og sånn vil vel ikke Anne Markestad ha det i norske
apotek?
Men at det skal være en sammenheng mellom inntekter og
utgifter gjelder åpenbart ikke for oss i norske apotek. I et leserbrev i siste tidsskrift utdyper hun synspunktene: «Jeg har ingen
tro på at økte marginer på legemidler på lang sikt vil komme de
ansatte til gode i form av økte lønninger, bedre bemanning, økt
faglig oppdatering osv. ...» Fortsettelsen blir da helt logisk: «av den
grunn ser jeg ingen grunn til å bruke energi på det arbeidet.»
Fagforeninger flest jobber for medlemmenes interesser. De har
forstått at skal de ha medlemmer med vilje og evne til å betale
kontingent, må bedriftene de jobber i ha et økonomisk
fundament. Derfor opplever vi gang på gang fagforeninger på
barrikadene, enten for å forsvare enkeltbedrifter i fare eller når
endring av rammevilkår blir en trussel mot bransjen.
Men ikke NFF, for Anne Markestad ønsker ikke å bruke energi
på slikt. «Farmasøyter kan tross alt finne andre arbeidsplasser enn
kjedeapotek», som hun kjekt skriver i nr. 9/2007. (I farten
glemmer hun kanskje at apotekavansen er den samme også for
sykehusapotek og privateide apotek?)
Hva skal vi som er glad i apotekfarmasien med Norges
Farmaceutiske Forening da?

H

Erling Mjelva,
apoteker, Vitusapotek Røros

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