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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.

Dråper i havet
SISTE PÅPAKNINGEN
Dette er siste utgave av PåPakningen. Det har pågått i fem
hele år, lenger enn selv jeg kunne tenkt på forhånd.
«Motorsagfarmasøyten» har hatt det moro med å skrive
PåPakningen. Takk til NFT for god spalteplass, og takk for
mange tips og positive tilbakemeldinger.
Jeg har lagt vekt på ikke å gjenta meg selv for mye. Jeg tror
PåPakningen kan være nyttig pensum for de som har ansvar
for utforming av legemiddelpakninger. Jeg kunne hatt flere
oppslag om forvekslingsfare, jeg har fått flere tips om det. Men
jeg har valgt å begrense meg til typeeksempler.
Mange lurer på om PåPakningen har gitt resultater. Det er
ikke lett å svare på. Tilbakemeldinger fra apotekfolk avslører
et sterkt ønske om at PåPakningen skal gi effekt. Og
responsen fra industrien har gitt meg inntrykk av at de har
respekt for PåPakningen.
Når jeg bruker overskriften «dråper i havet», så tenker jeg
ikke på bitte små drypp i en stor uendelighet. Jeg håper mer
i retning av vaksinering eller smitte. At disse dryppene kan ha
gjort at farmasi-Norge er blitt mer oppmerksom på alle
småtingene som ødelegger (eller kan forbedre) pakningen.
Stein Lyftingsmo

RELIS retter
I forbindelse med RELIS-artikkelen «Samtidig behandling
med acetylsalisylsyre og dabigatran», i NFT nr. 3/2012, vil
RELIS opplyse følgende:
Produsenten har i etterkant av artikkelen kontaktet RELIS
og ønsker å presisere at dabigatran kan brukes sammen
med ASA eller andre platehemmere på lik linje med
warfarin, og at det finnes tilgjengelig data på kombinasjonen
dabigatran og ASA.
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Systematiske oversikter i
Cochrane Library
Cochrane Library er en sentral kilde for oppsummert
forskning om behandlinger og forebyggende tiltak.
Her finnes også et omfattende register for randomiserte kontrollerte studier.
TEKST: Åse Sofie Skjerdal og Irene Wiik Langengen,
Helsebiblioteket

Bak Cochrane-databasen står Cochrane Collaboration, et
internasjonalt «not for profit»-nettverk som består av ca. 50
faggrupper. Navnet har nettverket fått etter den britiske helsetjenesteforskeren Archie Cochrane.
Cochrane Library består av flere delbaser, der Cochrane
Reviews regnes som en av de viktigste. Vi skal gå nærmere inn på
denne delen, som inneholder systematiske oversikter i fulltekst.
Systematiske oversikter
Hensikten med systematiske oversikter er å gi et så balansert bilde
som mulig av hva forskning har vist på et bestemt område. En god
oversikt skal blant annet inneholde beskrivelser av søkestrategien
og kriteriene for inklusjon og eksklusjon av primærstudier.
En systematisk oversikt bygger på et litteratursøk der man
«støvsuger» verden for forskning om problemstillingen. Deretter
kvalitetsvurderes hele materialet, og de gode og sammenliknbare
studiene går inn i en samlet analyse.
Systematiske oversikter sier derfor mer enn enkeltstudier og
oversiktsartikler, og de kan bidra med ny viten.
Cochrane Reviews
De 52 faggruppene, de såkalte «Cochrane review groups», innhenter, bearbeider, oppdaterer og publiserer systematiske oversikter som viser effekten av medisinske tiltak innenfor ulike emner.
En betydelig del av de systematiske oversiktene i Cochrane
Reviews handler om legemidler. Her er noen eksempler fra 2012:
• Trastuzumab ved tidlig brystcancer
• Nikotinreseptor-agonister ved røykavvenning
• NSAIDs og analgetika ved cystisk fibrose-relatert artritt
De systematiske oversiktene i Cochrane presenteres på en
oversiktlig måte, og det er enkelt å finne fulltekst, korte sammendrag, «Author’s conclusions» og «Plain language summary».
Gode søketips finnes i nettkurset «Kunnskapsbasert praksis»
(http://kunnskapsbasertpraksis.no/litteraturs%c3%b8k/kildevalg/).
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Helsebiblioteket
(http://www.helsebiblioteket.no/) under «Databaser» eller
«Oppsummert forskning».
Redaksjonen tar gjerne imot ønsker om nyttige kilder eller ny funksjonalitet som kan legges inn i Helsebiblioteket.no. Kontakt oss på redaksjonen@helsebiblioteket.no.
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