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PåPakningen
Vnr 00 00 48
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.

Bokser skal ha
runde tall

Mer tallterging fra Roche.
Copegus kommer i bokser med 56, 112 og 168 tabletter.
At kalenderpakninger kommer ut med odde størrelser kan
jeg forstå. Blisterbrettene går jo på hele uker, så det blir
alltid et tall høyt opp i den vanskelige 7-gangen.
Anbefalt dosering for Copegus er 4, 5 eller 6 tabletter
daglig i 24 eller 48 uker.
Hvorfor putter dere slike antall i bokser? Er 100 for enkelt?

Tips og forslag til denne spalten sendes per
e-post til: stein@lyftingsmo.no
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Nytt fra
FUG
Per T. Lund, avtroppende adm. dir. i Sykehusapotekene HF, har blitt utfordret av Elisabeth
Hunter til å bidra til FUG Norges arbeid.
Hunter har foreløpig vervet hele ledergruppen
i Boots, og er i gang med å planlegge flere
aktiviteter til støtte for FUG.
— Hva synes du om arbeidet til
FUG Norge?
— Jeg blir imponert og har stor
respekt for alt frivillig arbeid som
utføres i Norge i ulike humanitære
organisasjoner. At også travle
farmasøyter yter det lille ekstra i
FUG Norge, gjør meg litt ekstra
stolt på vegne av vår lille fagprofeImponert: Per T. Lund
sjon.
har stor respekt for FUGs
— Er du FUG-medlem?
arbeid.
— Nei, jeg har valgt å være
medlem av andre organisasjoner.
— Hva har du gjort i din egen bedrift for å profilere
FUG etter at du fikk utfordringen?
— Sykehusapotekene HF ga FUG Norge 120 000 kroner i støtte julen 2008 som et alternativ til felles julegave til
de ansatte. Jeg håper og tror at våre ansatte selv ser verdien av FUGs arbeid, men er overbevist om at litt «markedsføringsstøtte» kan være til hjelp for foreningen. Sykehusapotekene HF vil mer en gjerne videreformidle informasjon
om foreningen gjennom våre interne informasjonskanaler. I
tillegg vil vi fremover sørge for at FUG vil bli invitert til større
samlinger hos oss, som f.eks. våre fagdager. Så det er bare
å ta kontakt med oss.
— Hva ble resultatet?
— Resultatene må vi skape sammen!
— Hva synes du at FUG skal fokusere på fremover?
— Jeg har full tillit til at styret i FUG Norge har bedre forutsetninger enn meg til å mene mye om det.
— Hva gjør din bedrift for u-land i dag?
— Sykehusapotekene HF er en offentlig virksomhet med
klare eieroppdrag i Norge. Jeg vil imidlertid trekke frem at
vi er forpliktet til å miljøsertifisere virksomheten vår. Det
innebærer at det fremover vil bli stilt etiske krav til legemidlene vi distribuerer og bruker i helseregionen, noe som kan
omfatte produksjonsvirksomhet i u-land.
— Hvilken leder innen farmasien/helse ønsker du å
utfordre?
— Jeg er spent på hva Norges største apotekkjede tenker om FUG – og gir stafettpinnen videre til adm. dir. Lars
Birkeland i Apokjeden.
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