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Pro-Epanutin
– enhet til forvirring

rådgivere beskriver hun på følgende måte:
— Det var kjempefint. Olsen var forekommende, saklig,
hyggelig og støttende, alt på en gang. Da det toppet seg på
slutten var Olsen sterk og klar, også da det ble tøffe tak med
styreformannen. Hun var rett og slett super, sånn skal man
være som jurist.
RESULTATET
Juridisk rådgiver Elisabeth Olsen forklarer hvorfor man er
fornøyd med utfallet av saken, selv om advarselen ikke er
strøket.
— Det er ikke mulig å tvinge arbeidsgiver til å stryke en
advarsel – uten å prøve den rettslig – hvis de ikke selv vil det.
Uansett hvor urimelig den måtte være. Dermed ble det
avgjørende å sørge for at advarselen mistet sin verdi.
— Dette gjorde vi ved å imøtegå advarselen, ved å lage et
tillegg med argumentasjon som skal ligge ved advarselen.
Advarsler er, for arbeidsgiver, verdifull dokumentasjon i en
oppsigelsessak. Det er derfor viktig at urettmessige
advarsler imøtegås og dermed pulveriseres, sier Olsen.
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Da Parke Davis (nå inkludert i
Pfizer) i sin tid lanserte ProEpanutin, valgte de å benytte
fenytoinnatriumekvivalenter,
FNE, som enhet. Dette medfører stor risiko for doseringsfeil. 75 mg fosfenytoindinatrium
angis som ‘50 mg FE/FNE’.
Utrolig: Bruke en egen enhet
når fosfenytoindinatrium lett
kan måles i milligram.
Uforståelig: FNE refererer til
substansen som skal konkurreres vekk, og som snart er glemt.
Uheldig, men mer forståelig: Betegnelsen er ulik i forskjellige land. Det er ikke så lett å huske på at det finnes en verden utenfor USA. Der er enheten PE.
Institute for Safe Medication Practices, ISMP, i USA har ved
flere anledninger påpekt faren ved denne styrkeangivelsen.
Jeg har selv mange ganger måttet rettlede helsepersonell
om dosering av Pro-Epanutin.
Pfizer sin argumentasjon for ikke å endre, er at det er godkjent av legemiddelmyndighetene. Juridisk holder det
kanskje. Men ...
Tips og forslag til denne spalten sendes per
e-post til: stein@lyftingsmo.no
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