mellom bruk av triptaner i andre og/eller tredje trimester og økt
risiko for blødninger under fødselen (3).
Studien har noen viktige begrensninger knyttet til bruk av data
fra Reseptregisteret; reseptfrie legemidler er ikke inkludert i
studien og vi antar at legemidler som er hentet ut fra apotek, er
inntatt, noe som ikke alltid er tilfellet.
KONKLUSJON
Denne studien støtter tidligere studier som viser at triptanbruk i
første trimester ikke øker risikoen for medfødte misdannelser.
Migrenesykdommen som sådan kan se ut til å øke risikoen for
negative svangerskapsutfall noe. Pasienter med migrene bør
følges tett opp og tilbys adekvat behandling også under svangerskapet.

PåPakningen
Vnr 00 00 37
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.

Takk til Stiftelsen til fremme for apotekfarmasi for økonomisk støtte
til å utføre studien.
REFERANSER
1. Chen TC, Leviton A. Headache recurrence in pregnant women with
migraine. Headache, 1994; 34:107–10.
2. Källén B, Lygner PE. Delivery outcome in women who used drugs for
migraine during pregnancy with special reference to sumatriptan.
Headache, 2001; 41:4:351–6.
3. Nezvalová-Henriksen K, Spigset O, Nordeng H. Triptan Exposure
During Pregnancy and the Risk of Major Congenital Malformations and
Adverse Pregnancy Outcomes: Results From The Norwegian Mother and
Child Cohort Study. Headache, 2010. Doi: 10.1111/j.15264610.2010.01619.x.

Hvem mener du bør bli
Årets farmasøyt?
Vi minner om at Norges Farmaceutiske Forening gjerne
mottar forslag til hvem du mener bør utmerkes med
tittelen «Årets farmasøyt 2010». Fristen for innsending
av forslag er 1. oktober.

Vorteseier
Braille, eller blindeskrift, på legemiddelpakninger er en utrolig seier.
Ifølge Norges Blindeforbund er mer enn 1000 nordmenn
helt blinde. Hver tiende person over 70 år er praktisk blinde
på grunn av aldersrelatert macula degenerasjon, AMD. De
fleste som lærer seg blindeskrift har vært blinde fra barnsben av. Og evnen til å skjelne pakninger og tabletter er
allerede ganske stor blant disse som er lesere av blindeskrift.
Blindeskriften er det desidert dyreste informasjonselementet på legemiddelpakningen. Egne maskiner må til for
å lage disse utstående prikkene. Så i forhold til hvor mye
ekstra nytte det får, er kostnadene astronomiske. Disse
pengene får man vanskelig brukt andre steder, så derfor
foreslår jeg ikke å fjerne det.
De som har klart å få dette gjennomført på alle
legemiddelpakninger i Europa har vært utrolig dyktige.

Utmerkelsen er ment å være et ledd i arbeidet med profilering
og yrkesrolleutvikling og gis hvert år til en yrkesaktiv farmasøyt
som på en spesiell måte har bidratt til å forsterke, utvikle eller
befeste farmasiens og farmasøytenes rolle i samfunnet, og som
gjennom sin yrkesutøvelse står som et forbilde for andre
farmasøyter.
Tidligere mottakere av hedersbevisningen er:
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