Nytt om navn

Fra Roche til Lytix
Unni Hjelmaas slutter som administrerende direktør i
Roche Norge for å bli daglig leder i Lytix Biopharma AS.
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TEKST: Kai Hovden

nni Hjelmaas har, ifølge Legemiddelindustrien (LMI), vært
ansatt i legemiddelselskapet
Roche Norge A/S siden 1990 – fra
2003 som administrerende direktør
i selskapet. Hjelmaas er cand.pharm. fra Universitetet i Oslo, og
har tilleggsutdanning fra BI. Fra
2009 har hun vært styreleder i LMI.
— Jeg har alltid hatt lyst til en
dag å jobbe for et norsk, forskningsbasert
legemiddelfirma.
Mye hardt arbeid gjenstår før det
første legemidlet fra Lytix Biopharma kan gjøres tilgjengelig for
pasienter både på det norske og
internasjonale markedet. Jeg
mener absolutt at Lytix Biopharma har alle forutsetninger for
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å lykkes. Kompetente medarbeidere, samarbeid med fremragende forskningsmiljøer, god støtte
fra Forskningsrådet og Innovasjon Norge og ikke minst tilgang
til langsiktig kapital. Dette er
viktige suksessfaktorer innen
legemiddelutvikling. Lytix Biopharma har gjort hjemmeleksen
sin. Jeg er stolt av å jobbe i en
bransje som redder liv hver
eneste dag, og er heldig som nå
får denne spennende muligheten,
sier Unni Hjelmaas til LMI.
Hjelmaas tiltrer 1. april 2012.
Hun etterfølger Gunnar Sælid,
som går over i en nyopprettet
stilling som seniorrådgiver.



Paulsrud forlater NMD
Etter mer enn elleve år i NMD-systemet har Kjell Paulsrud
valgt å si opp stillingen som administrerende direktør.
Paulsruds vei går videre til konsernsjefsstolen i Barnas Hus
Nordic, hvor han vil ha ansvar for selskapets virksomhet i
Norge og Sverige.
TEKST: Kai Hovden

— Etter mer enn 11 år med
mange ulike oppgaver i selskapet
har det dukket opp en mulighet
som, i tillegg til å være en spennende retail-jobb i en ny bransje for
meg, også innebærer eierskap i
Barnas Hus. Kombinasjonen av
disse elementene var så spennende at jeg har takket ja til denne
muligheten, forteller Paulsrud.
Direktøren oppsummerer tiden
i Norsk Medisinaldepot på følgende måte:
— Jeg har hatt en fantastisk tid
i NMD og er takknemlig for de
mulighetene NMD og Celesio har
gitt meg gjennom denne perioden. Jeg er overbevist om at alle
de flinke kollegene jeg har i NMD
vil utvikle Vitusapotek og NMD
videre. NMD er et solid kollektiv,
og det er vår styrke og ett av våre
konkurransefortrinn.
NMDs styreformann, Arne
Øverby, skulle gjerne hatt
Paulsrud med videre.
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— Kjell har vært en meget
sentral person i den positive
utviklingen av vårt selskap. Han
overtok daglig lederansvaret for
Vitusapotek i 2004 og som
administrerende direktør for NMD
AS i 2007. Vi har hatt kontinuerlig
positiv
lønnsomhetsutvikling
under Kjells lederskap. NMD har i
dag solide økonomiske resultater.
Både Vitusapotek og Ditt Apotek
er blant de beste og fremste
merkevarer i Norsk Kundebarometer. Kjell kan være meget
fornøyd og stolt over den jobben
han har gjort i NMD. Vi beklager
at han slutter, men ønsker ham
samtidig til lykke med nye utfordringer. Barnas Hus Nordic har
gjort en meget god rekruttering.
Vi setter umiddelbart i gang
prosessen med å ansette Kjells
etterfølger. Han vil avslutte sitt
arbeid hos oss i løpet av våren
etter nærmere avtale.

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.

Selexid
For Selexid er 400 mg x 3 angitt som vanlig dose. Ved
alvorlige infeksjoner er anbefalt dose 1 g x 3. Selexid tørrstoff
til injeksjon 400 mg har ikke vært å skaffe siden mars 2008.
Vi har måttet bruke uregistrert pakning med styrke 1 g. Dette
innebærer deldoser med søl ved opptrekk, og kasting av
overskudd.
I januar 2009 hadde jeg
flere telefoner med produsenten Leo. Jeg fikk
opplyst at det var søkt om
registrering i Norge. Pakningen på 1 g er registrert
i Danmark. Jeg skrev epost til både Leo og
Legemiddelverket og tok
opp registreringssituasjonen og det miljømessige
problemet. Jeg har ikke
fått svar.
Jeg vet ikke om det er
byråkrati eller økonomi
som hindrer oss fra å få
preparatet på markedet og
i Felleskatalogen. Men det
er også et tredje problem.
Pakningen og pakningsvedlegget angir at tørrstoffet skal
løses i 4,4 eller 9,4 ml sterilt vann. Men det står ingenting der
(eller i den danske felleskatalogen, www.medicin.dk) om
hvordan man måler av en dose på 400 mg.
Det er nesten bare farmasøyter som vet hva fortrengningsfaktor er. Antakelig skal det settes 2 ml, men det er stor risiko
for at det blir 12 % mindre.

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


NORSK FARMACEUTISK TIDSSKRIFT 3/2012

