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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.

Degenererte
smeltetabletter
Tabletter på den ene siden og smeltetabletter på den
andre. De fleste hyller og medisinskap har dårlig plass,
slik at endepanelet er viktig.
Legemiddelverket har godkjent feilaktig og sentral
informasjon på pakningen. Man bør kreve at Ratiopharm
i stedet gjør kompromiss på designmalen sin. Ved å snu
trykket på endepanelet 90 grader, vil det være plass til
korrekte betegnelser.
Tre språk krever plass og kompromisser. Hvis det ikke
er mulig å få frem de viktige tingene på flere språk, så
kan man ikke løse dette ved å lyve om de viktige tingene.
Dette synes jeg er et avvik som må korrigeres.

Stipendier til farmasøytisk
videre- og etterutdanning i 2009
Stortinget har for inneværende år bevilget midler til farmasøytisk
videre- og etterutdanning. Stipendier kan gis til videre- og etterutdanning som er relevant for farmasøyters yrkesutøvelse.
Stipendiene kan også dekke utgifter til kurs, konferanser, seminarer o.l. Aktiviteten må finne sted inneværende år. Det kan også
gis støtte til å arrangere kurs. Det gis ikke støtte til finansiering av
ordinære studier.
Søknad om stipendium må inneholde opplysninger om søkerens
utdanning og praksis. Det må opplyses hva som er tema, omfang
og tidsrom for videre-/etterutdanningen. Det må opplyses om
eventuelle andre stipendier / annen støtte som er mottatt til formålet herunder om arbeidsgiver dekker noen utgifter i forbindelse
med videre- og etterutdanningen.
Søknaden må inneholde opplysning om hvilken bankkonto det
eventuelle stipendiet ønskes overført til.
Søkere som mottar stipendium må sende oversikt over anvendelse
av de tildelte midlene snarest mulig etter gjennomføring, og senest
innen 31. desember 2009.
Søknad sendes Helsedirektoratet, avdeling medisinsk utstyr og
legemidler, postboks 7000 St. Olavs plass, 0130 Oslo, innen
1. september 2009.
Mer informasjon finnes på www.helsedir.no/Legemidler/utlysninger.

Alkohol er fortsatt i særstilling
I 2008 ble det utført cirka 10 000 rusmiddelanalyser av bilførere
mistenkt for påvirket kjøring. I mer enn 90 prosent av alle blodprøvene fant Folkehelseinstituttet ett eller flere rusgivende
legemidler, narkotiske stoffer eller rusmidler. I tillegg til alkohol
er det høy forekomst av cannabis, beroligende medikamenter
og amfetamin i prøvene. Alkohol ble påvist hos 7000 bilførere,
melder Folkehelseinstituttet.

Betydelige prisforskjeller på
reseptfrie medisiner

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

NORSK FARMACEUTISK TIDSSKRIFT 6/2009

En prisundersøkelse Statens legemiddelverk har gjennomført
fra høsten 2008 omfatter et utvalg på 45 utsalgssteder i Osloområdet. Apotek, dagligvarebutikker, kiosker og bensinstasjoner ble besøkt og prisen på flere viktige, reseptfrie
legemidler sjekket.
Undersøkelsen viser at det kan være betydelige prisforskjeller. For de tre mest solgte pakningene er forskjellen mellom det
dyreste og det rimeligste utsalgsstedet på rundt 60 prosent,
skriver legemiddelverket.no
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