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Meld deg på vårt
nyhetsbrev!
www.farmaceutene.no
– holder deg oppdatert

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.

Ugrenerisk
Acetylsalisylsyre
Bendroflumetiazid
Medroksyprogesteron

Deksklorfeniramin
Isosorbidmononitrat
Levotyroksinnatrium

Generiske navn hadde vi lenge før vi fikk generika. Et akademisk påfunn som den gang ikke var tenkt som varenavn.
Nyere navn kan være kortere, men kan gi like mye
tungekrøll.
Eculizumab
Raltegravir

Hvem mener du bør bli
Årets farmasøyt?

Metylaminolevulinat
Tenofovirdisoproksil

Ingen produsenter lager pakninger uten produsentens navn
og logo på forsiden. Likevel insisterer myndighetene på
at firmanavnet trykkes som del av produktnavnet når det
generiske navnet brukes.
Så både produsenter og forskrivere synes det er enklere og
kortere med fantasinavn.

Vi minner om at Norges Farmaceutiske Forening gjerne
mottar forslag til hvem du mener bør utmerkes med
tittelen «Årets farmasøyt 2011». Fristen for innsending
av forslag er 1. oktober.
Utmerkelsen er ment å være et ledd i arbeidet med profilering og
yrkesrolleutvikling og gis hvert år til en yrkesaktiv farmasøyt som på
en spesiell måte har bidratt til å forsterke, utvikle eller befeste
farmasiens og farmasøytenes rolle i samfunnet, og som gjennom
sin yrkesutøvelse står som et forbilde for andre farmasøyter.
Tidligere mottakere av hedersbevisningen er:
Kirsten K. Viktil (1998)
Merete Klausen (1999)
Guttorm Folkedal (2000 – post mortem)
Angela Kristensen (2001)
Frank Jørgensen (2002)
Kjersti Bakken (2003)
Arvid Kronstad (2004)
Ingrid Grønlie (2005)
Espen Molden (2006)
Ellen Kristoffersen (2007)
Anne Waal Amundsen (2008)
Vigdis Frost Lied (2009)
Astrid Gilje Hageler (2010)
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Unntak som bekrefter regelen.

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