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PåPakningen er en spalte som skal forsøke å bedre merkingen av
legemidler. Spalten inneholder ris, ros, kuriositeter og folkeopplysning.
Stein Lyftingsmo er sykehusfarmasøyt på Elverum. Han er internasjonalt engasjert i merking av legemidler og driver egen nettside
om dette.

Svelges rått
På sykehjem og intensivavdelinger er det vanlig problemstilling
om tabletter kan knuses. I felleskatalogteksten for disse tre
preparatene står det at de skal svelges hele med væske. For
Certican står det presisert at tablettene ikke må knuses.
Hva er det som er så viktig at det står med uthevet skrift i
Felleskatalogen, men ikke i det hele tatt på pakningen (hvor
pasienten faktisk kunne sett det)?

Nyheter på www.farmatid.no

Aktuelt Smått og godt

Desember:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vil forfalskningene til livs
Stor tillit til apoteket
Nødprevensjon i butikk fra nyttår
Apoteket starter virksomhet i Norge
B-preparater på avveie
Flere legemidler i butikk fra 2009
Overforbruk kan fremdrive hodepine
Mindre smertestillende med jordmor
ved roret
Merck satser på biologiske kopier
Størst omsetning for Pfizer
– Gjennombrudd for unik norsk
vaksineforskning
Trenger bedre oppdatering
Generetika like bra som originale
hjertemedisiner
Heroin på resept i Danmark
Sanofi-aventis ansatte må slutte
Angrepilleboom etter julebord

Arava
Sanofi-aventis opplyser at det går fint å knuse tabletten bare det
inntas med rikelig væske for å være sikker på at alt skylles ned.
Adalat
Bayer forteller at anbefalingen skyldes at tabletten er lysømfintlig.
Certican
Novartis informerer at tabletten er
så hard at det har lett for å sprette biter på golvet om man forsøker
å knuse den.
Teksten i Felleskatalogen er feil.
Disse tablettene trenger ikke svelges hele i det hele tatt. Det er jo
stikkpiller som skal tas med buksa
nede.

UNIVERSITETET I OSLO
Farmasøytisk institutt

Videreutdanning for reseptarer ved
Universitetet i Oslo
Farmasøytisk institutt tilbyr et eget studieløp for reseptarer som
ønsker å bli Master i farmasi. Reseptarene studerer i 3,5 år der
de siste tre semestrene er forbeholdt en masteroppgave med
tilhørende teoretisk pensum.
Opptak forutsetter fullført 2,5-årig reseptarutdanning eller
bestått bachelorgrad i farmasi innen studiestart. Det kreves et
karaktersnitt på C/2,7 eller bedre fra reseptarutdanningen for
å bli tatt opp til studiet. Det gis tilleggspoeng for arbeidserfaring som reseptar.
Mer informasjon: studieinfo@farmasi.uio.no eller tlf.: 22 85 70 01
Søknadsskjema og utfyllende informasjon om masterstudiet
finner du på våre nettsider:
www.farmasi.uio.no/studier/reseptar.html

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