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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.

Metex
Metotrexat er et cytostatikum som ikke bare
brukes mot kreft, men
også ved reumatisme
og ved graviditet utenfor
livmoren.
Metotrexat
oppløsning er kjemisk
stabil, og injiseres i
nokså små volumer. Det
er gledelig ut fra håndteringsrisikoen at metotrexat nå er tilgjengelig i
ferdigfylte sprøyter.
Men det er vanskelig å
forstå at mengden per
milliliter fremheves så
sterkt. Av erfaring vet
jeg at dette skaper forvirring og risiko. Det er
mengden per sprøyte
som er viktig. Brukerne
må selvsagt kunne finne
konsentrasjonen angitt,
men ikke slik at det forstyrrer den mest relevante styrkeangivelsen.
Men det er også en
praktisk fallgruve. Metex
kan ifølge felleskatalogtekst, pakningsvedlegg og pakning gis
både intravenøst, intramuskulært og subkutant. Men det er en
subkutan kanyle som er
faststøpt på sprøyta.

Tips og forslag til denne spalten sendes per
e-post til: stein@lyftingsmo.no
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REISEBREV FRA MALI
Gunhild og Margrete fra FUGs studentgruppe (UiO) har skrevet reisebrev fra vinterens Mali-utreise. Her er et lite utdrag:
«Allerede på vei fra flyplassen til huset vi skulle bo i var vi to
førstegangs-Afrika-reisere enige om at vi hadde opplevd nok til
at vi kunne reise hjem igjen. Bamako er byen som tydeligvis
aldri er stille, mengder av selgere og folk overalt, dyr i gatene,
støv, støy, varme og musikk. Etter å ha handlet inn en del
medisinsk utstyr og legemidler de første dagene, dro vi og tre
fra samarbeidsgruppen i Mali på tur til Madina der prosjektet
ble involvert i fjor. (...) Utover dagen ble vi med sykepleieren på
senteret på hjemmebesøk ut til en enda fattigere landsby 7 km
innover en humpete og øde skogsvei. Sykepleieren skulle dit for
å behandle en kvinne med alvorlige brannskader nedover
begge beina. Kvinnen hadde malaria falciparum og hadde av
den grunn falt ned i ett ildsted. Som så mange andre hadde hun
ikke hatt råd til malariabehandling ved helsesenteret, verdt et
par norske kroner. Hun hadde derfor benyttet seg av
tradisjonelle medisinplanter, med liten effekt mot så alvorlig
malaria. Synet av sykepleieren som la på rene kompresser på
de alvorlige skadene med utstyr vi hadde brakt samme dag, ble
et veldig sterkt møte for oss med hvor utrolig viktig dette
prosjektet er. Kvinnen fikk også smertestillende og antibiotika
for å unngå infeksjoner. Uten involvering fra FUG og Pharma
Aide Mali året før ville kvinnen trolig aldri fått noen medisinsk
behandling.»
GENERALFORSAMLING
Generalforsamlingen ble avholdt 28. mars og 18 FUGmedlemmer møtte opp i Apotekforeningens lokaler denne
onsdagskvelden. Budsjettet for 2012 ble enstemmig vedtatt,
inkludert tre forhåndsstemmer. Anne Sveaass var ikke på valg i
år, og fortsetter som leder. Styremedlem Ravinder Singh, første
varamedlem Berit Smestad Paulsen og studentrepresentant
Gunhild Hoås går nå ut av styret. De har alle vært en verdifull
ressurs i og for styret, og FUG takker for flott innsats! Følgende
nye personer er valgt inn i styret:
• Styremedlem: Leif Rune Skymoen (daglig leder for Lilly
Norge AS)
• Styremedlem: Kjersti Aarskog (Senior Category Manager
RX i NMD)
• Varamedlem: Gunn-Therese Sørland (sykehusfarmasøyt ved
Haukeland universitetssjukehus)
• Studentrepresentant: Margrethe Kasbo (farmasistudent UiO)
• Vara for studentrepresentant: Awfa Al-shamkawy (farmasistudent UiT)
NY STUDENTGRUPPE I TROMSØ
Følg den nye engasjerte studentgruppen i Tromsø på Facebook!

Les mer på www.fugnorge.no.
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