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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.

Dose heller enn
konsentrasjon
Vi har en altfor sterk skandinavisk tradisjon med å angi
styrke som konsentrasjon. Selv når legemidlet er dosert på
en slik måte at det bare er i spesial-spesialtilfeller at en har
behov for å vite milligram per milliliter.
Jeg har hatt mange telefoner og rettet opp mange
resepter på Ventoline inhalasjon.
1mg/ml, men 2,5mg per dose.
Og jeg har stoppet noen bestillinger og ekspedisjoner av
fem ganger for sterk Konakion Novum til fødeavdelingen.
Og selv etter at Vareregistersentralen endret til mengde
per sprøyte for Klexane og Fragmin, så er konsentrasjonen
så fremhevet på pakninger og i Felleskatalogen, at det ofte
forskrives og registreres feil.
Men misforstå meg rett – mg/ml er viktig for å kunne
kalkulere doser når det er aktuelt.

FUG Norge har gleden av å invitere alle interesserte til
åpent møte med tema:

Farmasøytisk hjelpearbeid
– hva er status?
Tid: 18. februar 2010 kl. 18.00 – 21.00
Sted: Hotell Scandic Edderkoppen, St. Olavs Plass 1, Oslo
Med innlegg fra:
• Karita Bekkemellem, LMI
• Margrethe Sunde, Apotek 1
• Karen Marie Ulshagen, UiO
• Unni Hjelmaas, Roche
• Anne Sveaass, FUG Norge
Etter møtet vil det være mulighet til å fortsette diskusjonen
på Café Tekehtopa.
Påmelding innen 8. februar til post@fugnorge.no.
Velkommen!

Nytt fra NFF

Tips til valgkomiteen?
På RS-møtet 2010 i november skal det velges nytt
Sentralstyre. To sentralstyremedlemmer er på valg.
Valgkomiteen vil begynne sitt arbeid i mars med å finne
egnede kandidater. Kretsene, seksjonene og foraene vil i
denne anledning bli bedt om å komme med forslag til
egnede kandidater til vervene.
Som et ekstra bidrag til valgkomiteens arbeid, oppfordrer
vi også foreningens enkeltmedlemmer om å komme med
begrunnede forslag til kandidater til de valgbare styreplassene.
Forslag rettes til valgkomiteen innen slutten av mars.
Kontakt valgkomiteen ved Frank Jørgensen på tlf. arb.:
55 97 53 44 og e-post: frank.jorgensen@apotekenevest.no.

Møtereferater kun på nett

Tips og forslag til denne spalten sendes per
e-post til: stein@lyftingsmo.no
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Fra februar 2010 vil alle referater fra medlemsmøter i kretser
og seksjoner/fora publiseres kun på NFFs hjemmeside,
farmaceutene.no. Innkallinger til medlemsmøter vil fortsatt
publiseres i NFT i tillegg til på nettet.
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