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.
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Jeg har fått reaksjoner på siste PåPakning i 2009 hvor jeg
ønsker dose fremfor konsentrasjon for legemidler i
bruksferdige doser. Roche (Konakion 10mg/ml 5x0,2ml)
forteller at EU sine merkingsregler tillater mengde per
ampulle eller sprøyte, men at våre nasjonale retningslinjer for merking krever mg/ml. Min mening er at her er
norske retningslinjer overmodne for fornying.
Men Legemiddelverket insisterer også på mg/ml i det
nye FEST-vareregisteret. Jeg vet ingen land som har
regulert hvordan navnefeltet skal være i legemiddelregistre – og her er Legemiddelverket amatører ennå. Det
hjelper ikke å utvide navnefeltet fra 30 til 45 tegn, hvis
man ikke behersker bruken av tegnene.
Jeg har i mange år samarbeidet med Vareregistersentralen for å forbedre dosebetegnelsen for slike preparater. Sammenlikn FarmaPro og reseptdelen i
Doculive:
Fragmin inj 18000IE/spr 5x0,72 ml
FRAGMIN 25000 IE anti-XA/ml Injeksj 5 x 0,72ml
Ferdigfylt sprøyt
Neupogen inj 0,48mg/spr 5x0,5 mlspr
NEUPOGEN 48 mill E Injeksjons-/infu 5 x 0,5ml
Ferdigfylt sprøyt
Det er farlig for pasientene hvis det ikke er enkelt for
forskrivere og apotekpersonale å velge riktig preparat på
dataskjermen!!
Tips og forslag til denne spalten sendes per e-post til: stein@lyftingsmo.no
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Forskrivnings- og ekspedisjonsstøtte, FEST, er spesifisert og
utviklet i samarbeid med blant andre leger og apotek som en del
av eReseptprogrammet. Generelt ønsker sykehusene styrke presentert per volumenhet eller vektenhet, da det gir mulighet for å
beregne akkumulert dose for en pasient. Brukerne har således
vært med på å bestemme innholdet.
I tillegg påvirkes innholdet av hvilke data som er tilgjengelige. I
preparatomtalen skal etter forskriften legemidlets navn angis etterfulgt av styrke og legemiddelform. Definisjon av legemidlets styrke
er innhold av virkestoff, angitt kvantitativt per doseringsenhet, volumenhet eller vektenhet, alt etter doseringsform (Legemiddelforskriften § 3-26). I Legemiddelverkets fagsystem for legemiddelinformasjon, som er kilde til FEST, angis styrke i henhold til preparatomtalen.
Feltet det vises til er satt sammen av informasjon fra flere felt i
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FEST, og det er ingen begrensning i antall tegn på disse feltene i
FEST. Eventuelle begrensninger ligger eventuelt i systemet som
bruker FEST-data.
Legemiddelverket arbeider kontinuerlig med forbedringer i FEST,
og vi ser fordelen av å kunne beskrive styrke per doseringsenhet.
Vi takker for innspillet og tar det med til vurdering i senere versjoner av FEST.
Martha Schei Hynne,
førstekonsulent,
Statens legemiddelverk

Red.anm.: Stein Lyftingsmo, forfatter av spalten PåPakningen,
har selv oppfordret NFT til å ta kontakt med Legemiddelverket for
tilsvar i samme utgave.
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