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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.

Nebcina
Denne pakningen hadde jeg i tankene da jeg startet denne
spalten for snart fem år siden. Den var ikke forskriftsmessig
da, og den har ikke blitt endret.
Det generiske navnet mangler på forsiden. En kan finne
tobramycin i innholdsdeklarasjonen, men det skal angis i
sammenheng med produktnavnet.

Sjukehusapoteka Vest HF er eit av 5 helseføretak innan Helse Vest RHF. Føretak driv 4
sjukehusapotek tilknytta Haukeland universitetssjukehus, Stavanger Universitetssjukehus,
Haugesund sjukehus og Førde Sentralsjukehus.

Til Sjukehusapoteket i Bergen søkjer me:

2 rådgivande farmasøytar
i 100% faste stillingar ved Seksjon kommune, i Avdeling for
Farmasøytiske tenester
Tilsette i Seksjon kommune jobbar overfor kommunehelsetenesta med
legemiddelrevisjonar, undervisning, farmasøytisk rådgiving og
legemiddelgjennomgangar på pasientnivå.
Avdeling for Farmasøytiske tenester har to seksjonar, Seksjon kommune
og Seksjon klinikk. Farmasøytane i avdelinga bidreg med farmasøytiske
tenester ved mange nivå av helseteneste innan Helse Bergen sitt
geografiske område.
For meir informasjon om Sjukehusapoteket i Bergen og stillinga sjå :
www.sjukehusapoteka-vest.no eller kontakt seksjonsleiar Annlaug Mo
Norheim, mobil 90 19 29 96.
Tiltreding: Etter nærmare avtale, gjerne snarleg
Elektronisk søknadsskjema på vår websida.
Søknadsfrist: 31. januar 2012

Generisk bytte er kommet. Generisk forskriving kommer.
Tross noen ulemper, så finnes det ingen vei tilbake. I hvert fall
ikke på sykehus. Nebcina er tobramycin, og det skal være
synlig.
Apotek 1 er Norges største apotekkjede med over 260
apotek i alle landets fylker, noe som utgjør en markedsandel på ca. 40 %. Hos oss jobber 3000 dedikerte medarbeidere, hvorav ca. 1000 farmasøyter, og vi er med
dette stolte av å også være landets største
farmasøytiske arbeidsgiver. Vår ambisjon er å alltid ha
en høy grad av kundevennlighet og gi kunden den aller
beste fagkompetansen på markedet.

Selv om ingen har klaget før, så gjør jeg altså det nå.

APOTEK 1 SANDANE SØKER
APOTEKER
Apotek 1 Sandane har ledig stilling som apoteker.
Vi har et trivelig arbeidsmiljø, og dyktige og serviceinnstilte ansatte.
Arbeidsoppgaver: Ved daglig ledelse av apoteket følger faglig
ansvar, administrativt ansvar og ansvar for personalet.
Ønsker du mer informasjon om stillingen, ta gjerne kontakt med
regionsleder Hans Olav Monsen-Neteland på mobil: 976 77 259
eller e-post: hans.neteland@apotek1.no
Tiltredelse: Etter avtale

Søknadsfrist 6. februar 2012
Søknad med CV kan registreres i vårt Jobbsenter eller sendes
pr. e-post til jobb@apotek1.no

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