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Minneord ved Anne
Marie Horns bortgang

PåPakningen
Vnr 00 00 23
Stein Lyftingsmo
www.lyftingsmo.no

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.

Cardio og

barn

Et rødt hjerte på en pakning med acetylsalisylsyre 100 mg
tabletter. Mange i helsevesenet «gjenkjenner» at disse
tablettene forebygger blodpropp.
Men når det røde hjertet dukker opp på en pakning
med «Baby»-aspirin, ja da formidler det helt andre
signaler. Hjertet viser at målgruppen for pakningen er
hjertebarna våre. Men det mer enn antyder også at det
ikke kan være farlig eller betenkelig å gi acetylsalisylsyre
til babyer.
Små barn (spesielt barn < 4 år) er mer følsomme for
salisylater enn større barn og voksne, fordi de har
dårligere evne til å bufre sure substanser og dårligere
metabolisme- og eliminasjonskapasitet for salisylater.
Heldigvis er ikke denne pakningen alminnelig tilgjengelig i Norge.

Tips og forslag til denne spalten sendes per
e-post til: stein@lyftingsmo.no
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Anne Marie Horn døde 30. januar etter en tids
sykdom, 62 år gammel.
Da Anne Marie Horn i 1991 kom som avdelingsdirektør til det daværende Helsedirektoratet, nå Statens helsetilsyn, hadde hun
allerede en imponerende yrkesbakgrunn i sentrale posisjoner som farmasøyt. Vi kjente henne
fra hun var legemiddelinspektør i direktoratet en
periode midt på 80-tallet, og satte stor pris på å
få henne som avdelingsleder. Hun markerte seg
med sin faglige bakgrunn, engasjement i lederoppgaven og med sine personlige egenskaper,
og fikk viktige arbeidsoppgaver innen flere av
direktoratets sentrale arbeidsfelt.
Hun ledet avdelingen ryddig og tydelig, og fikk
frem det beste i medarbeiderne. Det var en
periode med store endringer i norsk legemiddelpolitikk og i det europeiske legemiddelsamarbeidet. Avdelingen under Anne Marie Horns ledelse
sto på for å videreføre viktige fortrinn i vår apotekog legemiddellovgivning, under trykket fra nye
internasjonale samarbeidsmønstre. Hun deltok
med tyngde i vårt arbeid i Verdens helseorganisasjon, WHO. Avdelingens ansvar for blodbankene og for helseberedskapsarbeidet var
også oppgaver hun ivaretok og løste med glans.
Som medlem i etatens toppledergruppe var
hun tydelig, aktiv, godt forberedt, med konstruktive bidrag. Også i ledergruppen bidro hun til et
godt miljø og samarbeidsklima, med fokus på
helhetssyn og intern samordning.
Anne Marie Horn ble bedt om å lede en intern
reorganisering av direktoratet, en oppgave hun
løste på en overbevisende måte i samarbeid med
medarbeiderne, deres organisasjoner og
ledelsen.
Anne Marie Horn kombinerte på en enestående måte bred og imponerende yrkesinnsats
med et rikt personlig liv, først og fremst med familien, men også med en stor vennekrets. I
Helsetilsynet følte vi oss privilegerte som fikk nyte
godt av hennes arbeidsinnsats over en årrekke.
Mest av alt minnes vi med glede og takknemlighet den varme, positive, humørfylte, lojale og
rettskafne personen hun var. Vi vet at savnet er
stort for de nærmeste, men vi er mange som
savner henne, samtidig som vi er takknemlige for
samarbeid og vennskap.
På vegne av tidligere kolleger i Statens helsetilsyn
Anne Alvik
Marit Andrew
Lars Hanssen
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