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Bekymret stortingspolitiker

Utenlandske
nettlegetjenester
skaper utrygghet
Snarveien til autorisasjon

Innskjerping av helsekrav

Ett års NAV-kurs gir grunnlag
for å søke autorisasjon som
apotektekniker.

Bilsjåfører som bruker benzo
diazepiner må vurdere om de
fortsatt kan beholde førerkortet.

s. 20
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Pasientoppfølging i apotek
Medisinstart øker etterlevelsen
av forskrevet behandling blant
statinbrukere.

s. 16
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På pasient
sikkerheten løs

Snarveien til
autorisasjon
Ett års NAV-kurs gir den samme
kompetansen innen programfagene som
treårig videregående utdanning. Side 20

Stortingspolitikere er bekymret for sikkerheten
til norske pasienter som benytter utenlandske
nettlegetjenester. De advarer også om at det
norske apoteksamarbeidet med nettlegene setter
apotekbransjen i vanry. Side 10
Sveinung Stensland. Foto: Stortinget

Innskjerping av
helsekrav til førerkort

Pasientoppfølging i
apotek gir resultater

Sjåfører som bruker benzodiazepiner
i store doser, eller som bruker slike
legemidler fast flere ganger daglig, må
enten slutte, eller gå over til et annet
legemiddel hvis de fortsatt skal kunne
kjøre bil etter 1. oktober. Side 22

Foreløpige resultater fra medisinstart-studien viser at tjenesten
«Medisinstart» øker etterlevelsen
av forskrevet behandling med fem
prosentpoeng og hele ti prosentpoeng
blant statinbrukere. Side 16

Kurs- og aktiviteter
i 2017
Apotekteknikker
Lillian Østgaard.
Foto: Kristin Rosmo
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Kurstilbudet for 2017 består av
grunnopplæring som er delt opp i
trinnene 1 til 3, i tillegg arrangeres det
fordypningskurs og høgskolekurs som
samlet kan gi 60 studiepoeng. Side 28

Forbundsleder

Viktigheten av et sterkt
Farmasiforbund
I en tid med et strammere arbeidsmarked og stadig høyere krav til den
enkelte arbeidstaker, opplever jeg viktigheten av å være et sterkt forbund i
Parat. Dette i form av et forbund som kan gi det enkelte medlem bistand
og hjelp når man trenger det i de utfordringer og omstillinger som
medlemmene opplever på apotekene.

Farmasiforbundet har dyktige hovedtillitsvalgte som bistår den enkelte i lønns- og
arbeidsforhold i ulike kjeder og helseforetak. Oversikt over hovedtillitsvalgte i
din kjede eller ditt sykehusapotek finner
du på farmasiforbundet.no. Det er også
mulig å ringe Parat direkte.
Farmasiforbundet ble en del av Parat i
2014, ut i fra et ønske og et stort behov
for å bidra til at forbundet fikk tilgang
på en mer profesjonell kompetanse innen
forhandlinger om lønns- og arbeidsforhold. I tillegg ønsket vi å sikre god
juridisk kompetanse i situasjoner der våre
medlemmer har behov for det. I dag har
dette medført at Farmasiforbundets tillitsvalgte har kunnet konsentrere seg mer om
utdanning, yrket og bransjen. Vi har også
frigjort tid slik at vi kan påvirke sentrale
politikere og markedsaktører med innspill
der beslutningene tas, og der beslutninger
har betydning for oss apotekteknikere
innen yrkesspørsmål, på kompetanseområder og i spørsmål knyttet til utdanning.
Farmasiforbundet er en sterk og stor
yrkesorganisasjon i Parat. Vi har en egen
tariffavtale og store tilgjengelige ressurser.

Det er samtidig Parat som er part i
tariffavtalen og står for opplæring av våre
tillitsvalgte i Farmasiforbundet.
Det er ikke vanskelig å stå alene i oppgangstider, verre er det når problemer
oppstår og man står alene overfor en
motpart med vesentlig mer ressurser
enn hva du selv har tilgjengelig.
Derfor er det viktig at vi apotekteknikere står sammen i et
forbund som Farmasiforbundet
med Parat i ryggen. Dette gir
oss den tyngden og slagkraften vi trenger i et arbeidsliv
som stadig er i endring.
I et stadig mer uforutsigbart arbeidsliv er et
organisert arbeidsliv,
tilhørighet til forbundet
og yrkesstolthet til faget
viktigere enn noen gang
tidligere.

Petit

Viagra – jeg?
På pulten min på kontoret har jeg liggende en pakke Viagra. Det er det første man ser når
man kommer inn på kontoret mitt, og det fører til en del interessante samtaler med mine
kollegaer.
henvendelser fra hele verden. Jeg tror han er en
maskin. En pc som er plassert et eller annet
sted i utlandet, og som svarer automatisk
ja så lenge skjemaet er noenlunde greit
utfylt.

Jeg skynder meg å si at den er bestilt i forbindelse
med en sak i Farmasiliv.
Men jeg klarer liksom ikke å legge den vekk
heller, fordi jeg synes det er interessant å se
reaksjonene fra dem som kommer inn.
Jeg har full forståelse for at noen
trenger Viagra, altså, og skal ikke
latterliggjøre det på noen som helst
måte. Jeg er bare ikke kommet dit selv
ennå.
Det er måten jeg bestilte det på, som
er interessant. Det tok kun noen få
minutter på nett for å få legeerklæring og
resept. Legen som satt i den andre enden,
svarte sporenstreks på min «søknad». Det
samme gjorde han for min kollega som gjorde
en tilsvarende øvelse. Artikkelen om den tvilsomme
praksisen kan du lese i denne og forrige utgave av Farmasiliv.

En ting er at denne praksisen er
etisk betenkelig og kanskje ulovlig
– og veldig dyr (tusen kroner for
konsultasjon via nett), et annet
spørsmål er om dette er en utvikling
vi ønsker. At flere og flere av våre mest
private behov skal ivaretas av maskiner.
Du som jobber i apotek, er heldigvis ikke
en maskin. Tro det eller ei, men jeg vil heller
se deg inn i øynene og bestille «pinlige» legemidler
enn å bli ekspedert av en server som står i en kjeller et
eller annet sted i verden.

Det er mulig at denne legen eksisterer på ordentlig, men jeg
tror ikke på at han sitter parat døgnet rundt for å svare på
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Dette produktet er trykket etter svært strenge miljøkrav og er
svanemerket, CO2-nøytralt og 100 prosent resirkulerbart.

BLOKKERER 92 %
AV DENTINKANALENE
ETTER BARE 6 SKYLLINGER in vitro*1
Alkoholfrie Listerine® Professional Sensitivity
Therapy,et munnskyll til bruk to ganger daglig,
bygger på kaliumoksalat-krystallteknologi:
•
•
•

Kaliumoksalat bindes til kalsium i spyttet, og
krystaller dannes.
Krystallene lagres dypt inne i eksponerte
dentinkanaler.
Krystallene bygges opp ved hver skylling, noe
som gir en dyp, stabil og heldekkende
forsegling av dentinkanaler.

Listerine® Professional Sensitivity Therapy kan
brukes separat for langvarig beskyttelse,2,3
eller i kombinasjon med tannkrem mot
sensitive tenner.
Profesjonell munnpleie hjemme

Dette produktet skal ikke anbefales til pasienter med kjent nyresykdom, nyrestein eller malabsorpsjonssyndrom, eller til
pasienter som har et høyt inntak av vitamin C (1000 mg eller mer per døgn).
1) Sharma D et al, ‘A novel potassium oxalate-containing tooth desensitizing mouthrinse: A comparative in vitro study’
Journal of Dentistry Vol 41 S4 2013 Pg S18-S27 2. Ved bruk 2 ganger daglig. 3. Relief of hypersensitivity DOF 4 – 2012,
Combination Tubule Occlusion, DOF 2 – 2012. *Basert på % hydraulisk konduktansreduksjon. NO/LI/13-0070a(1)
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Gratis HVP-vaksine
Fra 1. november får alle kvinner
født i 1991 eller senere tilbud om
gratis HVP-vaksine. Nesten alle
tilfeller av livmorhalskreft skyldes
et virus som heter humant papillomavirus (HPV), og som smitter
ved seksuell aktivitet. De fleste som
smittes, vet ikke at de har hatt en
infeksjon fordi den vanligvis ikke
gir symptomer.
I en norsk undersøkelse hadde
omtrent 45 prosent av kvinner i
21-årsalderen en pågående HPVinfeksjon. En infeksjon som øker
risikoen for at både kvinner og
menn får andre former for kreft.
Prosjektet varer i to år, og vaksinen
gis tre ganger i løpet av seks til tolv
måneder. @NTB

Økt kunnskap om hjerneslag
En ny kampanje skal få nordmenn til å
bli mer oppmerksomme på symptomer på
hjerneslag.
«Har du problemer med å prate tydelig, smile eller løfte hendene over
hodet? Ring 113», lyder budskapet fra
Helsedirektoratet i kampanjen
som ble lansert i slutten av
oktober.
– Hvert sekund teller ved
hjerneslag. Ikke vær redd
for å ringe 113 om du

er i tvil. Det er deres jobb å vurdere slike
henvendelser. Ring heller 113 en gang for
mye enn for lite, sier helsedirektør Bjørn
Guldvog.

Hvert år rammes rundt 12 000 nordmenn
av hjerneslag. Erfaringer fra Norge og
utlandet er at pasienten får forsinket
behandling fordi personen selv eller
pårørende ikke kjenner igjen symptomene
og venter for lenge med å kontakte helsetjenesten. @NTB

Tranebærkapsler hjelper
ikke mot urinveisplager
Et gammelt, folkelig råd mot urinveisinfeksjon har ingen effekt. Amerikanske forskere
har testet ut effekten av tranebærkapsler på
beboerne på pleiehjem. Gjennom flere tiår har
forskningen gitt motstridende svar på om tranebær
kan hindre den svært vanlige infeksjonen, som spesielt
plager mange kvinner.
En ny studie, offentliggjort i den amerikanske legeforeningens tidsskrift Journal
of the American Medical Association, gir ingen holdepunkter for at tranebærene
hjelper. @NTB

Jenter drikker like
mye som gutter
En ny britisk studie viser at jenter
og kvinner i alderen 16–25 år
drikker nesten like mye som
jevnaldrende gutter og menn.
Mønsteret er likt i Norge. I
studien, som er publisert i British
Medical Journal, har forskerne sett
på alkoholbruken blant kvinner
og menn i flere generasjoner de
siste hundre årene. Tendensen er
at hver ny generasjon kvinner har
nærmet seg konsumet til menn. @
NTB
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Barn puster
inn giftig luft
300 millioner barn i verden puster inn
giftig luft, ifølge en rapport fra FNs barneorganisasjon UNICEF.
– Luftforurensning er en vesentlig medvirkende årsak til at omkring 600 000
barn under fem år dør hvert år, og det
truer livet og framtiden til millioner hver
dag, sier UNICEF-direktør Anthony Lak
til nyhetsbyrået Ritzau. Den giftige luften
er spesielt farlig for barn, siden kroppen
deres ennå ikke er fullt utviklet. De
trekker også pusten raskere enn voksne
og puster inn større mengder luft sett i
forhold til vekten. @NTB

Flere nordmenn
rammes av
tarmkreft
Antallet kvinner som diagnostiseres
med tarmkreft, er høyere enn noensinne. 1400 menn og 1535 kvinner
fikk påvist tykktarmskreft i Norge
i fjor. Tykktarmskreft er den nest
vanligste kreftformen som rammer
norske kvinner. Brystkreft er fortsatt den vanligste kreftformen, med
3415 tilfeller i fjor. @NTB

Sex har ikke
forandret seg
men nødprevensjon har

•

ellaOne® er en reseptfri nødprevensjon som bør tas så raskt
som mulig og senest 120 timer (5 dager) etter ubeskyttet
samleie eller prevensjonssvikt.

•

ellaOne virker ved å hemme eller utsette eggløsning.

•

ellaOne er vist minst like effektiv som levonorgestrel tatt i
løpet av de første 72 timene etter ubeskyttet samleie. Ved
metaanalyse av data fra disse to randomiserte kontrollerte
studiene viser ellaOne en betydelig lavere risiko for graviditet
enn levonorgestrel (p=0,046).

ellaOne «HRA Pharma»
Postkoital antikonsepsjon.
ATC-nr.: G03A
D02
TABLETTER 30 mg: Hver tablett inneh.: Ulipristalacetat 30 mg,
laktosemonohydrat, hjelpestoffer.1 Indikasjoner: Nødprevensjon innen 120
timer (5 dager) etter ubeskyttet samleie eller prevensjonssvikt. Dosering:
Behandlingen består av 1 tablett som skal tas så raskt som mulig, men ikke
>120 timer (5 dager) etter ubeskyttet samleie eller prevensjonssvikt. Kan tas
når som helst i menstruasjonssyklusen. Ved oppkast <3 timer etter inntak, bør
ny tablett tas. Graviditet skal avkreftes før inntak ved forsinket menstruasjonen
eller graviditetssymptomer. Spesielle pasientgrupper: Alvorlig leversvikt: Bruk
frarådes pga. mangel på spesifikke studier. Barn og ungdom: Egnet for fertile
kvinner i alle aldre, også ungdommer. Ingen forskjell i sikkerhet eller effekt
sammenliknet med kvinner >18 år. Administrering: Kan tas med eller uten mat.
Kontraindikasjoner: Overfølsomhet for noen av innholdsstoffene. Graviditet.
Forsiktighetsregler: Skal bare brukes sporadisk. Må aldri erstatte vanlig
prevensjon. Kvinner bør rådes til å anvende fast prevensjon. Hindrer ikke graviditet
i alle tilfeller. Kan ikke avbryte eksisterende svangerskap. Ikke effektiv dersom
eggløsningen allerede har inntruffet. Gir ikke beskyttelse hvis man har samleie
igjen etter inntak. Kontraindiserer ikke fortsatt bruk av hormonprevensjon,
men kan redusere virkningen av den. Derfor kan hormonpreventiver startes
opp eller fortsettes med etter inntak av ellaOne. Men kvinner bør bruke
pålitelig barrieremetode inntil neste menstruasjon. Dersom menstruasjonen
er >7 dager forsinket eller unormal eller ved graviditetssymptomer, må det tas
graviditetstest. Muligheten for ektopisk svangerskap vurderes. Kontakt lege
ved graviditet etter bruk av ellaOne. Det foreligger ikke data om virkningen av
ellaOne tatt >120 timer (5 døgn) etter ubeskyttet samleie. Begrensede og ikke
entydige data tyder på at effekten kan reduseres med økende kroppsvekt/
BMI. Bør imidlertid tas så snart som mulig etter ubeskyttet samleie, uansett
kroppsvekt/BMI. Etter bruk kan menstruasjonsperiodene starte noen dager
tidligere/senere enn forventet. Ikke anbefalt ved alvorlig astma som ikke
kontrolleres tilstrekkelig med oralt glukokortikoid. Inneholder laktose, og bør
ikke tas ved sjelden arvelig galaktoseintoleranse, Lapp-laktasemangel eller av
glukose-galaktosemalabsorpsjon. Interaksjoner: Effekten av ulipristalacetat
reduseres ved samtidig bruk av CYP 3A4-induktorer (fenobarbital, fenytoin,
karbamazepin, rifampicin, ritonavir (langvarig bruk), efavirenz, fosfenytoin,
nevirapin, okskarbazepin, primidon, rifabutin og johannesurt (prikkperikum)).
Samtidig bruk anbefales ikke. Enzyminduksjon avtar langsomt og effekten av
ulipristalacetat kan reduseres 2-3 uker etter seponering av enzyminduktorer.
Esomeprazol reduserer Cmax, forsinker Tmax og øker AUC, men klinisk
relevans etter enkeltadministrering av ulipristalacetat er ukjent. Virkning av
prevensjon med kombinerte hormoner eller med kun progesteron kan bli
redusert. Samtidig bruk av ulipristalacetat og nødprevensjon som inneholder
levonorgestrel anbefales ikke. Graviditet, amming og fertilitet: Graviditet: Se
Kontraindikasjoner. Det er ikke sett teratogent potensial, men dyrestudier er
ikke tilstrekkelige med hensyn til reproduksjonstoksisitet. Begrensede data fra
mennesker tyder ikke på reproduksjonstoksisitet. Pasienter og helsepersonell
bes rapportere all eksponering for preparatet under svangerskap til innehaver
av markedsføringstillatelsen. Amming: Utskilles i morsmelk. Effekt på nyfødte/
spedbarn er ikke undersøkt. Risiko for barn som ammes kan ikke utelukkes.
Etter inntak av preparatet frarådes amming i én uke. I denne perioden anbefales
det å pumpe ut og kaste brystmelken for å stimulere melkeproduksjonen.
Fertilitet: Fertiliteten returnerer trolig raskt etter behandling. Kvinnene må
rådes til å bruke en pålitelig barrieremetode til alle senere samleier inntil neste
menstruasjon. Bivirkninger: Vanlige (≥1/100 til <1/10): Gastrointestinale: Kvalme,
abdominalsmerter/-ubehag, oppkast. Kjønnsorganer/bryst: Dysmenoré,
bekkensmerter, ømme bryster. Muskel-skjelettsystemet: Myalgi, ryggsmerte.
Nevrologiske: Hodepine, svimmelhet. Psykiske: Stemningsleieforstyrrelser.
Øvrige: Tretthet. Mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100): Gastrointestinale: Diaré,
munntørrhet, dyspepsi, flatulens. Hud: Akne, hudlesjoner, pruritus. Infeksiøse:
Influensa. Kjønnsorganer/bryst: Menoragi, skjedeutflod, menstruasjonslidelser,
metroragi, vaginitt, hetetokter, premenstruelt syndrom. Luftveier: Halstørrhet.
Nevrologiske: Somnolens, migrene. Psykiske: Emosjonelle lidelser, angst,
insomni, hyperaktivitet, libidoendringer. Stoffskifte/ernæring: Endret appetitt.
Øye: Synsforstyrrelser. Øvrige: Kuldegysninger, utilpasshet, feber. Sjeldne
(≥1/10 000 til <1/1000): Hud: Urticaria. Kjønnsorganer/bryst: Genital pruritus,
dyspareuni, ovarialcysteruptur, smerter i vulva/vagina, hypomenoré.
Nevrologiske: Tremor, svekket oppmerksomhet, smaksforstyrrelser, synkope,
parosmi, Psykiske: Desorientering. Øre: Vertigo. Øye: Unormale fornemmelser
i øyet, okulær hyperemi, fotofobi. Øvrige: Tørste. Overdosering/Forgiftning:
Begrenset erfaring med overdosering. Enkeltdoser på opptil 200 mg er
administrert til et begrenset antall personer og ingen alvorlige bivirkninger
er rapportert. Se Giftinformasjonens anbefalinger på www.felleskatalogen.
no Egenskaper: Klassifisering: Hormonpreparat til postkoital antikonsepsjon.
Aktiv syntetisk selektiv progesteronreseptormodulator som virker gjennom
høyaffinitetsbinding til progesteronreseptoren. Virkningsmekanisme: Antas
primært å hemme eller forsinke ovulasjon ved å undertrykke LH-stigningen. Hos
noen kvinner kan også follikkelrupturen forsinkes, selv når ulipristalacetat tas
like før eggløsning (LH har begynt å stige). Ulipristal gir lavere risiko for graviditet
enn levonorgestrel ved bruk som nødprevensjon 0-72 timer etter ubeskyttet
samleie. Gitt 48-120 timer etter ubeskyttet samleie gir ulipristal en graviditetsrate
på 2,1%. Absorpsjon: Raskt. Tmax (ca. 176 ng/ml) etter ca. 1 time. Fettrik frokost
resulterte i lavere Cmax, forsinket Tmax og høyere AUC sammenlignet med
fastende tilstand. Proteinbinding: >98%. Halveringstid: Ca. 32 timer etter inntak av
30 mg. Metabolisme: I lever, hovedsakelig av CYP 3A4. Utskillelse: Gjennomsnittlig
clearance ca. 77 liter/time. Pakninger og priser: 1 stk. (blister) kr*. Sist endret:
01.02.2015

Referanse:
Preparatomtale ellaOne, 24.03.15, p 4.2 og p 5.1. www.legemiddelverket.no
NO/ULP/0616/0002/11867
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Over 32 000 nye
krefttilfeller i
Norge i 2015
Kronprinsens forskningspris til astma- og
allergiforskere
Forskerne Håvard O. Skjerven og Jan Vilhelm Bakke er hedret med Kronprins
Haakons forskningspris for astma og allergi 2016. Skjerven får prisen for sitt
bidrag til å endre behandling av akutt bronkiolitt på verdensbasis. Han arbeider
for å etablere en stor studie for å undersøke antibiotikabruk til barn med akutt
lungebetennelse eller lignende tilstander.
Bakke er overlege i Arbeidstilsynet og har gjennom flere tiår fulgt nasjonal og
internasjonal forskning innen innemiljø og helserelaterte sykdommer og plager.
Han har bidratt med en rekke undersøkelser og rapporter til myndighetene
knyttet til innemiljø og helse. @NTB

I fjor fikk 32 592 nordmenn påvist kreft,
viser nye tall fra Kreftregisteret. Det
er om lag 1000 flere krefttilfeller enn i
2014. Økningen er forholdsvis likt fordelt
mellom kvinner og menn.
Hvert eneste år øker antallet nordmenn
som får påvist kreft. Økningen skyldes i
hovedsak at vi blir flere, og at befolkningen blir eldre, ikke først og fremst økt
risiko for å få kreft, ifølge Kreftregisteret.
De vanligste kreftformene som rammer
kvinner, er brystkreft, tykktarmskreft og
lungekreft.
Blant menn er de vanligste kreftformene
prostatakreft, lungekreft og tykktarmskreft. @NTB

Hepatitt B-vaksinen for barn

Antibiotika forårsaker
kroniske sykdommer
Utstrakt bruk av antibiotika fører ikke
bare til utvikling av multiresistente
bakterier. Den fører også til flere tilfeller
av allergier, astma, diabetes og fedme,
advarer ledende forsker.
– Jeg roper varsku. Hvis vi ikke tar grep,
så kommer utviklingen til å forverre seg
for våre barn og barnebarn og kommende
generasjoner, sier Martin Blaser til NRK.
Han er en av verdens ledende forskere på
feltet. Blaser anser faren for økt utvikling
av kroniske sykdommer for å være en
like stor trussel mot helsen vår som
antibiotikaresistens.
Overforbruk av antibiotika over generasjoner har utryddet en del av våre viktige
mage- og tarmbakterier. I tillegg forsterkes
trusselen av at flere barn fødes med keisersnitt. @NTB
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Den nye vaksinen vil bli tilbudt barn som er født fra og
med 1. november, opplyser Folkehelseinstituttet. Første
dose gis når barnet er tre måneder gammelt, så oppstart
av den nye vaksinen blir i begynnelsen av februar neste år.
Barnevaksinasjonsprogrammet innebærer vaksine ved tre, fem og
tolv måneders alder. Hepatitt B-komponenten vil inngå i en kombinasjonsvaksine, og den medfører dermed ikke flere stikk eller helsestasjonsbesøk. @NTB

Ønske om nytt organsenter
Venstre vil få bukt med ventelistene for å organtransplantasjon og foreslår at det opprettes et nytt
transplantasjonssenter. Ifølge tall fra Oslo universitetssykehus står 455 personer nå i kø for å få et nytt
organ, 89 prosent flere enn for åtte år siden.
I dag er det bare Rikshospitalet som utfører transplantasjoner, og Venstre mener dette er for sårbart.
Samtidig konkluderte en rapport til helseminister
Bent Høie (H) nylig med at kapasiteten på sykehuset ikke er et problem.
– Utfordringen er tilgang på organer, sier Høie. @
NTB

Homofile får ny
hiv-medisin
Den hiv-forebyggende medisinen
Truvada
skal tilbys
homofile
menn som
ikke har fast partner.
Medisinen gjør at man kan
ha ubeskyttet sex nesten uten fare for hiv,
og man kan i utgangspunktet droppe
kondom uten å bli smittet av viruset.
– Dette er en erkjennelse av at det foregår
ubeskyttet sex i denne gruppen som fører
til økt fare for hiv-smitte, og da må vi ta
dette inn over oss for å redusere problemet, sier helseminister Høie til P4.
Norge blir det eneste landet i Europa ved
siden av Frankrike som vil tilby dette til
en del av befolkningen. I afrikanske land
har man valgt å gi medisinen til jenter
siden de er mest utsatt.

Vintertid gir
depresjoner
Overgangen fra sommertid til
vintertid øker risikoen for å utvikle
depresjon. En ny, stor dansk registerstudie viser nå at antallet mennesker som får diagnosen depresjon
ved landets psykiatriske sykehus,
stiger med åtte prosent i måneden
etter overgang til vintertid.
– Det er alminnelig kjent at noen
mennesker får såkalt vinterdepresjon i løpet av vinteren, men at det
skjer et hopp i antallet depresjoner
etter overgang til vintertid, er ny
viten. Skiftet har simpelthen i seg
selv en innvirkning på risikoen for
depresjon, sier Søren D. Østergaard
ved Aarhus Universitetshospital, til
danske Dagens Medicin.
Kilde: Dagens Medisin

Erstatning etter forsinket kreftdiagnose
Til sammen 108 pasienter og pårørende har fått erstatning fordi de fikk forsinket
diagnose og feilbehandling av lungekreft i perioden 2012–2015.
– Feiltolkning av prøvesvar er den viktigste årsaken til medhold i lungekreftsakene,
sier direktør Rolf Gunnar Jørstad i Norsk pasientskadeerstatning (NPE) til NTB.
Feiltolkning utgjør en tredel av sakene som har fått medhold. Feilen har oppstått
ved tolkning av bilder og vevsprøver. Slike feil fører til at funn blir oversett eller
feiltolket. @NTB

Spedbarn bør
dele rom med
foreldrene
For å unngå krybbedød blant
spedbarn bør barna sove i samme
rom som foreldrene det første
året, ifølge American Academy of
Pediatrics (AAP). Krybbedød er
den vanligste årsaken til død blant
spedbarn. @NTB

Ny brystkreft
medisin
Ribociclib kombinert med
letrozol reduserer risikoen
for progresjon eller død
med 44 prosent, skriver
forskerne i fase 3-studien
MONALESSA-2, som er
publisert i New England Journal of
Medicine.
– Ribociclib er et nytt medikament
som kan forlenge effekten av hormonell behandling for kvinner med
brystkreft med spredning. Dermed
kan man utsette tidspunktet for når
det er nødvendig å gå over til cellegift, sier Wist til Dagens Medisin.
Kilde: Dagens Medisin

Sykehusapotekene Oslo består av de tre sykehusapotekene ved Rikshospitalet, Radiumhospitalet og Ullevål.
Sykehusapotekene Oslo har ca. 270 ansatte og omsetter for omtrent 1,2 milliarder kroner.

Vi har ledig to faste stillinger som apotekteknikere
Tilvirkningsavdelingen ved Sykehusapotekene i Oslo, Kreftsenteret Ullevål har 14 ansatte. Avdelingen produserer
cytostatika og antistoffer til pasienter på Oslo universitetssykehus. Avdelingen har også ansvaret for apotekstyrt
legemiddellager ved tre sengeposter. Besøk vår hjemmeside www.sykehusapotekene.no for mer informasjon og for å
søke på stillingen. Søknadsfrist: 11. desember 2016.
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Flux Tørr
Munn Rinse

Flux Tørr
Munn Gel

Nyhet!

Flux Drops

I Flux familien har vi produkter spesielt utviklet mot tørr munn,
Flux Dry Mouth. Serien består av en skyll, en gel og harde sugetabletter.
Produktene kan etter behov kombineres igjennom døgnets 24- timer.
Flux Tørr Munn Skyll og Gel fukter og smører slimhinnene når du føler deg
tørr i munnen. Produktene stimulerer spyttproduksjonen og har en mild
smak av jordbær/mint
Flux Drops er leskende sukkerfrie sugetabletter som har lang varighet,
med god smak av rabarbra og jordbær og nå kommer den også med ny
god smak av stikkelsbær!
Alle produktene inneholder fluor. Les gjerne mer på www.fluxfluor.no

Har du fluxet i dag?

Nettlegetjenester

På pasientsikkerheten løs
Stortingspolitikere er bekymret for sikkerheten til norske pasienter
som benytter utenlandske nettlegetjenester. De advarer også om at
det norske apoteksamarbeidet med nettlegene setter
apotekbransjen i vanry.
Tekst: Kristin Rosmo

Utviklingen med digitale lege- og apotektjenester har gjort det enkelt for nordmenn å bestille resepter og reseptpliktig
medisin via utenlandske nettleger uten å
ha noen direkte kontakt med legen.
– Lureri og en omgåelse av loven
Farmasiliv hadde en egen artikkel om
dette i utgave nummer fire i år. Når
slike nettleger skriver ut resepter som
overholder krav til EØS-resepter, er
de gyldige i Norge. Stortingspolitiker
Kjersti Toppe (Sp), som er lege og
medlem i Helse- og omsorgskomiteen, reagerer likevel legeetisk faglig
på denne typen legepraksis.
– Jeg synes det er tvilsomt å skrive
resepter basert på denne type
bestilling. Det framstår som lureri
og en måte å omgå reseptplikten.
Jeg tenker i utgangspunktet at
slike nettleger opererer på siden
av loven, sier hun.
Toppe er også kritisk til at et
norsk apotek samarbeider med
utenlandske nettleger om forsendelse av reseptpliktig medisin til det norske markedet.
Sveinung Stensland. Foto: Stortinget

Nytt apoteksamarbeid
Slik nettlegepraksis foregår blant annet
via nettlegene/nettapotekene euroclinix.
net og 121doc.net, som drives av det
engelske selskapet Hexpress Healthcare
Lttd. Nettsidene har norsk tekst. Etter
valg av behandling og utfylling av et
konsultasjonsskjema, som ifølge nettsidene godkjennes av engelske nettleger,
kan kunden selv velge om legemidlet skal
sendes rett hjem fra et norsk apotek, eller
om man ønsker å få tilsendt selve resepten. Resepten koster 1 000 kroner, utover
dette betaler kunden for legemiddelet og
frakt fra apoteket.
Frisk apotek i Oslo har siden oktober
2015 og fram til det ble nedlagt i oktober
i år samarbeidet med Hexpress om forsendelse av legemidler til de norske kundene.
I januar dukket Legemiddelverket opp på
et uanmeldt tilsyn, og avdekket en rekke
ulovlige og kritikkverdige forhold knyttet
til Hexpress-samarbeidet. Ifølge tilsynsrapporten skal Hexpress ha hevdet overfor
Frisk apotek at de har 10 000 pasienter i
Norge. Etter nedleggelsen av Frisk apotek
i høst, har Fyrstikktorget apotek i Oslo
overtatt rollen som Hexpress` samarbeidende apotek i Norge. Det bekrefter
apoteker Islam M. Yaseen.
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Nettlegetjenester

Nettapotek tilbyr konsultasjon og nettlege i én operasjon.

– Jeg har selv vært i England og sett hvordan Hexpress jobber, og er ikke bekymret
for kvaliteten i pasientkontakten. Jeg har
satt meg inn i Legemiddelverkets rapport
fra tilsynet ved Frisk apotek, og mener vi
har løst alt som ble påpekt der, sier han til
Farmasiliv.
Legemiddelverket har tidligere uttalt til
Farmasiliv at de erfarer at det i Norge,
og i en rekke andre land, ikke er god
praksis å drive nettkonsultasjon på den
måten man kan se flere britiske nettleger
gjør. De konkluderte likevel med at det
norske apoteksamarbeidet med Hexpress
var innenfor apotekloven etter lukking av
avvikene og opprydding i rollefordelingen
mellom lege- og apotekvirksomheten.
De påpeker imidlertid at et slikt samarbeid avviker fra de tradisjoner norske
apotek har for å fremme riktig og sikker
legemiddelbruk.
Setter apotekbransjen i vanry
Toppe har lite til overs for at norske
apotek har innledet samarbeid med den
engelske tilbyderen av resepter via et slikt
nettbasert legesystem.
12 - 2016

– Norske apotek bør holde seg for gode til
et slikt samarbeid, dette går rett på seriøsiteten til apotekene. Norske apotek bør
vektlegge faglighet og trygghet, og sette
sin ære i å kvalitetssikre reseptene slik at
rett medisin gis til rett tid og i riktig dose.
Jeg synes ikke apoteket bare kan se bort
fra hvordan resepten er skaffet. Når ett
apotek inngår et samarbeid med en slik
aktør, setter de hele bransjen i vanry, sier
Toppe til Farmasiliv.
Også stortingspolitiker Sveinung
Stensland (H), som er farmasøyt og
medlem av Helse- og omsorgskomiteen,
mener denne typen legepraksis er svært
uheldig for pasientsikkerheten, selv om
praksisen så vidt han vet ikke er direkte
ulovlig. Også han er skeptisk til at norske
apotek har valgt å inngå et samarbeid med
engelske nettleger og nettapotek.
– Apotekbransjen i Norge bør ta en diskusjon om dette er veien de vil gå. Apotek
nyter generelt svært høy troverdighet. Jeg
kjenner ikke til at de store apotekaktørene
har involvert seg i slik virksomhet, men selv
om bare ett apotek har et slikt samarbeid,
settes troverdigheten på spill, sier Stensland.

Kjersti Toppe. Foto: Stortinget

Kommunikasjonssjef i Apotekforeningen,
Jostein Soldal, merker seg at toppolitikere
mener apotekene nyter stor tillit, og at det
er viktig å ta vare på denne tilliten.
– Det er vi selvsagt enige i. Kundens tillit
er en av grunnsteinene for apotekene.
Dette forutsetter vi at alle våre medlemmer har tatt inn over seg, og at de følger
en faglig forsvarlig praksis som ivaretar
denne tilliten og seriøsiteten. Vi lytter til
de politiske signalene vi får. Samtidig er
det også opp til myndighetene å vurdere
om regelverket er godt nok, hvis de mener
at de ser en uforsvarlig praksis, sier han.
Innovatørene løper fra regulatorene
I sommer tok Apotekforeningen,
Norsk forening for allmennmedisin og
Allmennlegeforeningen et felles initiativ
til et møte med Helse- og omsorgsdepartementet for å diskutere utfordringer
og mulige regulatoriske grep knyttet til
digitale lege- og apotektjenester.
Helse- og omsorgsdepartementet opplyser
til Farmasiliv at de i høst har satt seg
nærmere inn i saken, og at møtet ble gjennomført 9. november. Apotekforeningen

Nettlegetjenester
skriver til Farmasiliv at de mener det nye
regelverket om netthandel med reseptpliktige legemidler er fornuftig, og at det
først og fremst er myndighetene som må
ta stilling til om det er hull i regelverket
som må tettes. De som forening stiller seg
til disposisjon hvis myndighetene trenger
innspill og råd.
Per Lund i Apotekforeningen blogget om
dette temaet i Dagens Medisin i oktober.
Der stilte han blant annet spørsmål om
hvordan man kan regulere at nordmenn
nett-konsulterer utenlandske leger, og får
utlevert legemidlene fra norske apotek,
eller får det tilsendt fra et norsk nettapotek. «Jeg har stor tro på at teknologi
kommer til å forenkle og forbedre livene
våre, enten vi er helsepersonell eller
pasient, i årene som kommer. Men jeg ser
også at bruken av ny teknologi kan by på
noen problemer, og at innovatørene løper
fra regulatorene», skriver Lund.
Langt utenfor faglig standard
Petter Brelin, leder for Norsk forening
for allmennmedisin (NFA) ønsket med
det gjennomførte felles møte-initiativet
overfor Helse- og omsorgsdepartementet
å være tydelig på at de som legeforening
bekymrer seg for situasjonen som har
oppstått.
– Vi kommer fort i en uansvarlig
situasjon, og det er vår oppgave å gjøre
legemiddelmyndighetene oppmerksom på
dette. Den nettbaserte legevirksomheten
som tilbys fra utlandet, er langt utenfor
god faglig standard. Tjenesten
virker automatisert, slik at
en resept blir generert etter
en utfylling av et skjema.
Skjemaet sies å være kontrollert av lege i England,
men så langt jeg vet,
Leder for Norsk forening
for allmennmedisin
(NFA) Petter Brelin.
Foto: NFA

genereres resepten uten noen reell kontakt
mellom lege og pasient. Dette er ikke en
medisinsk tjeneste, men en tilsnikelse for
salg av legemidler, sier NFA-lederen.
Brelid mener at norske myndigheter må
ta ansvar for å beskytte norske pasienter.
– Hvis norske myndigheter tillater
at befolkningen får kjøpe resepter og
legemidler på denne måten, ofres den
medisinske og farmasøytiske kontrollen på
markedstenkningens alter, poengterer han.
Benekter automatiserte tjenester
Advokat Ragnhild Camilla Pedersen hos
Advokatfirmaet Thommessen AS, som
representerer Hexpress i Norge, understreker at legene reguleres av britiske Care
Quality Commission og General Medical
Council.
– Hexpress overholder alle gjeldende lover
og faglige standarder, og tar sitt ansvar
alvorlig. Hexpress sine tjenester er ikke
automatiserte. Pasienter på nett gjennomgår grundige medisinske konsultasjoner og
vil kun motta resept dersom det finnes passende medisinsk behandling. Legene henviser pasienten til sin lokale lege dersom
det anses som nødvendig, sier hun.
Hexpress-respresentanten viser dessuten
til at både Legemiddelverket og helseminister Høie har bekreftet lovligheten av
det norske samarbeidet.
Vil uttrykke bekymring overfor
britiske myndigheter
Stortingspolitiker Toppe innser at norske
myndigheter ikke direkte kan lovregulere legepraksisen i England. Men
hun mener norske myndigheter
kan ta opp bekymringen rundt
slik legepraksis gjennom
etablerte samarbeidskanaler
mellom landene. Selv sendte
hun i høst et spørsmål til helseminister Bent Høie om hvilke
konkrete tiltak norske myndigheter vil iverksette
for å forhindre ikke
medisinskfaglig forsvarlig
behandling av
norske pasienter

gjennom nettkonsultasjoner, EØSresepter og nettapotek.
Bent Høye skriver i sitt svar til Kjersti
Toppe at han er enig i at det er viktig at
forskrivning av legemidler er basert på
reelle legekonsultasjoner og forsvarlig
praksis, og at pasientene sikres nødvendig
informasjon. Han skriver videre i sitt svar
at «Med utgangspunkt i erfaringer fra
samarbeidet mellom EuroClinix/Hexpress
Healthcare og norsk apotek vil derfor
norske myndigheter kontakte britiske
myndigheter og uttrykke bekymring for
forskrivningspraksisen til virksomheten og
be om å bli holdt orientert om innholdet i
og utøvelsen av tjenesten som tilbys».

Bekymringsfullt
Leder i Farmasiforbundet, Irene
Hope, mener at slik nettbasert
legevirksomhet tilnærmet er et
frislipp av diverse reseptpliktig
medisin.
– Jeg mener at det å krysse av
på et skjema, og kalle dette
en konsultasjon er helt feil.
Det er helt opp til den enkelte
hva man vil krysse av på
«konsultasjonsskjemaet», og jeg
stiller spørsmål ved om en lege
virkelig vurderer opplysningene
pasienten sender inn.
Hun mener at ingenting kan
erstatte et fysisk møte mellom
pasient og lege, og synes det er
rart at dette faktisk kan foregå
uten å bli ansett som ulovlig i
henhold til norsk lov.
– Jeg er veldig bekymret for
konsekvensene av at det er så
lett å bestille ulike reseptpliktige
legemidler uten å ha direkte
kontakt med verken lege eller
apotek. Legen bør i det minste
stille oppfølgingsspørsmål til
pasienten, slik at det blir en dialog,
sier Hope.
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En brusende NYHET ved tette
og surklete luftveier
Granon® en slimløsende brusetablett med sitronsmak
Granon® løser opp slim ved å gjøre det mer tyntflytende,
og dermed lettere å hoste opp.
Granon® er et reseptfritt legemiddel mot
kronisk bronkitt og selges kun på apotek.

O16005

Granon «Takeda»
ATC-nr.: R05C B01
C Mukolytikum.
T
BRUSETABLETTER 200 mg og 600 mg: Hver brusetablett inneh.: Acetylcystein 200 mg, resp. 600 mg, vannfri laktose 75 mg, resp. 70 mg, orbitol maks. 25 mg, resp. maks. 40 mg, mannitol, sakkarinnatrium, natrium 99 mg, resp.
139 mg, hjelpestoffer. Sitronsmak.Indikasjoner: 200 mg: Voksne, ungdom og barn ≥6 år: Slimløsende behandling ved akutte og kroniske bronkopulmonale sykdommer forbundet med svekket produksjon og transport av slim. 600
mg: Voksne: Slimløsende behandling ved akutte og kroniske bronkopulmonale sykdommer forbundet med svekket produksjon og transport av slim. Reseptfri bruk: Kronisk bronkitt hos voksne >18 år. Dosering: Voksne: Brusetabletter 200 mg: 1 brusetablett 2-3 ganger daglig. Brusetabletter 600 mg: ½ brusetablett 2 ganger daglig eller 1 brusetablett 1 gang daglig. Ungdom og barn ≥6 år: Brusetabletter 200 mg: 1 brusetablett 2 ganger daglig. Spesielle
pasientgrupper: Barn og ungdom: Brusetabletter 200 mg bør ikke brukes til barn <6 år. Brusetabletter 600 mg er ikke egnet til barn og ungdom og er kontraindisert hos barn <2 år. Administrering: Oppløses i 1/2-1 glass vann og
drikkes. Kan tas med eller uten mat. Brusetabletter 600 mg: Kan deles i like doser (delestrek). Kontraindikasjoner: Overfølsomhet for innholdsstoffene. Hemoptyse. Bruk hos barn <2 år. Forsiktighetsregler: Alvorlige hudreaksjoner
som Stevens-Johnsons syndrom og Lyells syndrom er rapportert svært sjeldent. Ved nye endringer i hud eller slimhinner bør lege kontaktes umiddelbart og behandlingen seponeres. Forsiktighet bør utvises ved bronkial astma og
ved ulcus i anamnesen. Forsiktighet må utvises ved histaminintoleranse. Langtidsbehandling bør unngås hos disse pasientene da acetylcystein påvirker histaminmetabolismen og kan gi symptomer på intoleranse. Acetylcystein
gir sannsynligvis frisetting av histamin og bivirkninger pga. dette, og særlig hos histaminfølsomme personer kan mindre hudutslett, kløe og urticaria forekomme, i sjeldne tilfeller også bronkospasmer. Spesiell forsiktighet må utvises
hos pasienter som er særlig følsomme overfor histamin, f.eks. atopikere eller astmatikere, og langtidsbehandling bør unngås. Inneholder laktose og bør ikke brukes ved galaktoseintoleranse, lapp-laktasemangel eller glukose-galaktosemalabsorpsjon. Inneholder sorbitol og bør ikke brukes ved hereditær fruktoseintoleranse. Inneholder 99 mg (200 mg) og 139 mg (600 mg) natrium, dette bør/skal vurderes ved kontrollert natriumdiett. Interaksjoner: Kombinasjon
med hostestillende midler kan gi kritisk oppsamling av slim pga. nedsatt hosterefleks. Det skal derfor gjennomføres en svært grundig diagnostisering ved denne kombinasjonsbehandlingen, og nytten bør vurderes nøye. Absorpsjon
av visse antibiotika, f.eks. cefaleksin og tetrasyklin (unntatt doksysyklin), synes å bli redusert dersom acetylcystein gis samtidig, og bør derfor tas med 1-2 timers mellomrom. Absorpsjon av amoksicillin, doksysyklin, erytromycin
og bacampicillin påvirkes ikke av acetylcystein. Rapporter om antibiotika-inaktivering forårsaket av acetylcystein eller andre slimløsende midler, er utelukkende basert på in vitro-forsøk. Av sikkerhetshensyn bør likevel peroral
antibiotika administreres separat og med et intervall på minst 2 timer. Uforlikeligheter in vitro er spesielt beskrevet for semisyntetiske penicilliner, tetrasykliner, cefalosporiner og aminoglykosider. Uforlikeligheter med amoksicillin,
doksysyklin, erytromycin, tiamfenikol eller cefuroksim er ikke rapportert. Ved samtidig bruk av glyserylnitrat (nitroglyserin) og acetylcystein er det rapportert økt vasodilaterende effekt og hemming av blodplateaggregasjonen. Klinisk
relevans er hittil ikke klarlagt. Graviditet, amming og fertilitet: Begrensede data på bruk hos gravide og ammende, bør derfor ikke brukes. Dyrestudier indikerer ingen teratogene effekter. Bivirkninger: Mindre vanlige (≥1/1000
til <1/100): Gastrointestinale: Stomatitt, magesmerter, halsbrann, oppkast, diaré, kvalme. Øre: Tinnitus. Øvrige: Hodepine, feber, allergiske reaksjoner (kløe, urticaria, utslett, bronkospasmer, angioødem, takykardi og hypotensjon.
Sjeldne (≥1/10 000 til <1/1000): Immunsystemet: Angioødem. Luftveier: dyspné, bronkospasmer (primært ved hyperaktive bronkier ved bronkialastma). Svært sjeldne (<1/10 000), ukjent: Øvrige: Anafylaktiske reaksjoner inkl. sjokk.
Overdosering/Forgiftning: Se Giftinformasjonens anbefalinger R05CB01 side. Egenskaper: Klassifisering: Ekspektorans som reduserer viskositeten av mukøst og purulent sekret. Virkningsmekanisme: Ennå ikke kjent, men antas
å ha sammenheng med fjerning av frie radikaler og evne til å styrke organismens antioksidantsystem, muligens gjennom metabolisme av N-acetylcystein til glutation. Absorpsjon: Raskt. Biotilgjengelighet er ca. 5%, spesielt pga.
utstrakt deacetylering av cystein i tarmen. Cystein inngår i dannelsen av glutation. Tmax: ½ time. Utskillelse: Langsom eliminasjon. Utskilles gjennom nyrene, hovedsakelig som metabolitter. Pakninger uten resept: Brusetabletter 200
mg: 25 brusetabletter er unntatt fra reseptplikt. Brusetabletter 600 mg: 10 brusetabletter er unntatt fra reseptplikt. Pakninger og priser: 25 stk.1 (tablettrør) 111481. 100 stk. 1 (tablettrør) 544926.
Sist endret: 20.11.2015

Medisinstart

Pasientoppfølging i
apotek gir resultater

Apotektekniker Lillian
Østgaard var aktivt med
på å rekruttere deltakere i
Medisinstartstudien. Foto:
Kristin Rosmo

Foreløpige resultater fra medisinstart-studien viser riktigere
medisinbruk hos pasienter som har fått oppfølging i apotek.
Studien viser at tjenesten «Medisinstart» øker etterlevelsen av
forskrevet behandling med fem prosentpoeng og hele ti
prosentpoeng blant statinbrukere.
Av: Kristin Rosmo

Medisinstart-studien er historiens største forskningsprosjekt i norske apotek, og vekker internasjonal interesse.
Studien har undersøkt om tjenesten Medisinstart økte
etterlevelsen av forskrevet behandling hos pasienter
som skulle starte ny behandling med blodfortynnende,
blodtrykksenkende og kolesterolsenkende legemidler.
Studien ble utført av Apokus på oppdrag fra og i samarbeid med Apotekforeningen.
Økt etterlevelse
I oktober presenterte Apotekforeningen og Apokus
de første resultatene, og foreløpig viser resultatet fra
studien at andelen pasienter som brukte medisinen
riktig 18 uker etter oppstart av ny medisin, var fem
prosentpoeng høyere hos dem som mottok tjenesten
Medisinstart, sammenlignet med kontrollgruppen.
Blant statinbrukerne var det ti prosentpoeng flere som
brukte legemidlene riktig etter 18 uker.
Manglende etterlevelse av forskrevet behandling med
legemidler er en utfordring, spesielt ved behandling
av kroniske sykdommer. Verdens Helseorganisasjon
(WHO) anslår at mellom 30 og 50 prosent av pasientene som blir behandlet for kroniske sykdommer, eller
ulike tilstander, ikke følger anbefalt behandling. Studier
fra utlandet viser at oppstartfasen ved behandling med
et nytt legemiddel er spesielt viktig for god etterlevelse.

16 - 2016

Utviklingsleder i Apokus og faglig ansvarlig for
forskningsprosjektet, Ragnar Hovland, er svært godt
fornøyd med resultatene så langt.
– Dette er signifikante funn basert på spørreskjema, og
viser med all tydelighet at tjenesten har effekt for denne
pasientgruppen. Men vi mangler fortsatt noen data fra
Reseptregisteret. De vil bli klare på nyåret, sier han.
Nå arbeider Apotekforeningen og Apokus med å få
resultatene publisert i internasjonale, vitenskapelige
tidsskrifter, og med å bruke resultatene i arbeidet
med å få på plass en etablert, offentlig finansiert
apotektjeneste.
Klar til tjeneste
Vitusapotek Solsiden i Trondheim deltok i gjennomføringen av studien, og studiefarmasøyt Isabell Ohlen
føler hun var med på noe viktig og riktig. Hun skryter
av opplegget, og følte at hun deltok i en godt forberedt
studie.
– Jeg føler at vi gjorde en stor forskjell for de pasientene
som fikk Medisinstart, særlig de som skulle starte på
behandling mot høyt kolesterol. Denne pasientgruppen
har ikke den samme opplevelsen av effekt som mange
andre og trenger en dypere forståelse for hvorfor de skal
ta medisinen. Jeg opplevde at de følte seg tryggere og
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Medisinstart
Medisinstart-studien har undersøkt om tjenesten
Medisinstart økte etterlevelsen av forskrevet
behandling. Illustrasjon: Apokus

at det er god samfunnsøkonomi å gjøre
det. Jeg venter i spenning på hva politikerne bestemmer seg for, og er klar til
innsats, sier farmasøyten ved Trondheims
vaktapotek.
Samfunnsnytte
Verken studiefarmasøyten ved
Vitusapotek Solsiden eller utviklingslederen i Apokus er overrasket over at det var
pasientgruppen som startet med statiner,
som fikk den største effekten av tjenesten
medisinstart.
– Vi vet at statiner er en legemiddelgruppe som har store utfordringer med
etterlevelse, og det er ikke overraskende at
de med størst problemer med etterlevelse
vil ha størst utbytte av tjenesten, sier
Hovland.
Resultatene så langt viser også at pasientene som mottok tjenesten, fikk færre
legemiddelrelaterte problemer og ble
mindre bekymret for legemiddelbruken.
Hovland sier tallmaterialet er for lite til
å kunne si noe signifikant om hvilken
pasientgruppe som fikk minst utbytte av
tjenesten blant dem som deltok i studien.

Definisjon av etterlevelse
I hvilken utstrekning pasientenes
adferd – i form av å ta medisiner,
følge diett eller gjennomføre
livsstilsendringer sammenfaller
med anbefalinger fra
helsepersonell. I begrepet ligger
det en felles forståelse mellom
pasient og helsepersonell.
Kilde: Apokus
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mer kompetente etter samtalene hos oss
på apoteket, sier hun.
Ohlen tror fast og bestemt på at apotekene kan bidra betydelig i arbeidet med
å bedre etterlevelsen i befolkningen, og
ser med forventning fram til at myndighetene skal beslutte om Medisinstart og
Inhalasjonsveiledning skal bli standardiserte, offentlig finansierte apotektjenester.
–Apotektjenesten Medisinstart vil opplagt
ha betydning for etterlevelsen ved oppstart av nye medisiner, og jeg er sikker på

Som en del av studien har Oslo
Economics gjennomført en samfunnsøkonomisk analyse av virkningene av
Medisinstart for pasienter, helsetjeneste
og samfunn. De har konkludert med at
den økte etterlevelsen ved Medisinstart er
samfunnsøkonomisk lønnsom, spesielt for
statiner.
De beste involverer hele apoteket
Før studien startet oppfordret Hovland
alle studiefarmasøytene som deltok til
å involvere alle på apoteket i studien,
og han viste til en tilsvarende studie fra
England som bekreftet at apotek som
lyktes i å involvere alle ansatte, tilbød
tjenesten på en bedre måte, og oppnådde
bedre faglige resultater.
– Apotekteknikerne er ofte de som først
møter de som kan ha behov for en slik

Medisinstart
tjeneste, og rekruttering av relevante
mottakere av tjenesten vil være en viktig
oppgave for yrkesgruppen. Underveis i
studien så jeg helt klart at de som hadde
involvert hele apotekpersonalet, hadde
klart å rekruttere flest deltakere til studien, sier Hovland.
Viktig rekrutteringsarbeid
Akkurat det gjorde de på Vitusapotek
Solsiden i Trondheim. Apotektekniker
Lillian Østgaard var aktivt med på å
rekruttere mulige deltakere i Medisinstartstudien, og synes hun stort sett fikk
veldig god respons fra de aktuelle
legemiddelbrukerne.
– Jeg syntes det var litt skummelt å spørre
i starten, men det var ikke så vanskelig
som jeg fryktet. Vi fikk dessuten opplæring i hvordan vi skulle legge det fram for
aktuelle deltakere i studien, sier Østgaard.
Hun tror mange i målgruppen i utgangspunktet tenker at å starte på en ny medisin ikke vil by på noen problemer. Men
det mangler ikke på dokumentasjon på
at legemiddelrelaterte problemer faktisk
oppstår.
– Mange ble glade for å få tilbud om
ekstra oppfølging og samtale med farmasøyt. Jeg mener at helsepersonell på
apotek virkelig kan bidra med noe for
å sikre riktigere legemiddelbruk blant
de som starter på nye medisiner, sier
Østgaard.
Pasienter vil ikke betale
Pasientene ble spurt om hvor fornøyd
de var med oppfølgingssamtalene i
Medisinstart, og resultatet viser en gjennomsnittsscore på 5,3 på en skala fra 1–6.
– Pasientene var faktisk mer fornøyde enn
det farmasøytene som har svart på spørreskjemaet trodde at de var, sier Hovland.
Spørreskjemaet pasientene har svart på,
baserer seg på hvordan de faktisk har opplevd tjenesten. Det betyr blant annet at
svarene er gitt med tanke på at tjenesten
er gratis. Tidligere undersøkelser viser at
det er svært liten privat betalingsvillighet
for en slik tjeneste.
– Det betyr nok at om dette skal bli et

Utviklingsleder i Apokus, Ragnar Hovland, poengterer at apotekteknikerne ofte er de som først møter
de som kan ha behov for en slik tjeneste som Medisinstart. Foto: Apokus

standardisert tilbud fra apotekene, må
tjenesten bli offentlig finansiert, sier
Hovland.
Politisk interesse for tjenester i
apotek
Helsepolitikerne signaliserte i
Legemiddelmeldingen at de ønsker en
bedre utnyttelse av apotek som lavterskeltilbud, og farmasøytenes kompetanse
for å sikre riktigere bruk av legemidler.
Helse- og omsorgsdepartementet opplyser
at de vil vurdere om oppstartsveiledning kan være en egnet tjeneste dersom
Apotekforeningens forskningsprosjekt
Medisinstart viser gode resultater.
Departementet ga tidligere i høst
Helsedirektoratet i oppdrag å vurdere
prøveordningen med standardisert inhalasjonsveiledning, samt å vurdere oppstartsveiledning som metode.
Utredningen om oppstartsveiledning,
i form av Medisinstart, skal inneholde
en vurdering og anbefaling av hvorvidt
tjenesten bør innføres, eventuelt et forslag
til praktisk gjennomføring, organisering,
i tillegg til økonomiske og administrative
konsekvenser. Utredning og anbefaling
skal oversendes Helse- og omsorgsdepartementet innen 1. mai 2017.

Medisinstart-studien
Den gjennomførte studien er en
randomisert kontrollert studie (RCT),
og er godkjent av både Regional
komité for medisinsk og helsefaglig
forskningsetikk (REK) og Datatilsynet.
67 apotek gjennomførte studien i
perioden oktober 2014 til juni 2015.
Studien omfattet nye brukere av
blodfortynnende, blodtrykksenkende
og kolesterolsenkende legemidler
1 480 pasienter med en
gjennomsnittsalder på 62 år
deltok, og ble likt fordelt mellom
en intervensjonsgruppe, og en
kontrollgruppe som mottok helt vanlig
oppfølging i apotek
Intervensjonsgruppen fikk en
utvidet oppfølging i form av to
samtaler med farmasøyt
Foreløpige resultater dokumenterer
at tjenesten Medisinstart øker
etterlevelsen av forskrevet behandling
med fem prosentpoeng 18 uker etter
oppstart
Blant statinbrukere var det ti
prosentpoeng flere som brukte
legemidlene riktig etter 18 uker
Kilde: Apotekforeningen og Apokus
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NAV-kurs

Snarveien til autorisasjon
Ett års NAV-kurs gir den samme kompetansen innen programfagene
som treårig videregående utdanning. Realkompetansen må være
på plass i forkant, men er den det, kan eleven søke autorisasjon
etter ett års kurs med gjennomført eksamen.
Av: Lise Harstad

NAV Hordaland er ett av flere NAVkontor som de siste årene har tilbudt
arbeidsmarkedsopplæringskurs som apotektekniker. Tilbudet er i utgangspunktet
rettet mot arbeidsledige over 19 år som
ønsker å komme i arbeid innen apotek.
Farmasiforbundet er bekymret
Leder i Farmasiforbundet Irene Hope
mener det er bekymringsfullt at en treårig
utdanning på videregående skole blir
publisert av NAV som et ettårig kurs.
– Vi mener dette er en ufullstendig opplæring. Dette kan ikke kalles kurs, det blir
helt feil benevnelse på en fagutdanning,
sier Hope.
Hun mener det er altfor lett å få godkjent
realkompetanse slik at du kan hoppe
rett inn i en utdanning tilsvarende tredje
klasse på videregående skole.
– Det krever mye mer kunnskap fra første
20 - 2016

og andre året på videregående enn det en
generell realkompetanse kan gi, sier Hope.
Kan sammenlignes med den treårige
utdanningen
Ifølge avdelingsleder i NAVmarkedstjenester i Hordaland, Kenneth
Sagevik, kan tilbudet de gir sammenlignes
med den treårige videregående utdanningen, men på bare litt kortere tid.
– Det vi gjør, er å tilby et ettårig kurs med
kun programfagene. Forutsetningen for å
kunne ta dette kurset, er at du allerede har
realkompetansen på plass, sier Sagevik.
Det er Åsane videregående skole som
er ansvarlig for kursene og står for selve
undervisningen. Sagevik påpeker viktigheten av at det er en videregående skole som
er ansvarlig for hele utdanningen, og at
skolen må ha eksamensrett, slik at elevene
kan ta de nødvendige eksamenene og få

sine standpunktkarakterer.
– Vi startet opp med dette tilbudet
allerede i 2008 og er meget godt fornøyd
med tilbudet. Vi er glad for at de kan
tilby dette til dem som er arbeidsledige,
slik at de kan få seg en utdannelse og deretter komme seg ut i arbeid, sier han.
Sagevik sier kurset er anbudsbasert.
– I vår region er det kun Åsane videregående skole som har kunnet tilby dette
NAV-kurset, sier han.
Stor pågang
Farmasøyt og spesialrådgiver Ingvild
Forbord Fiksdal som jobber ved voksenopplæringsavdelingen ved Åsane
videregående skole, har undervist ved
apotekteknikerutdanningen i flere år.
Hun er opptatt av at også voksne har rett
til gratis videregående opplæring, og det
er slett ikke alle som er klar over at de har
den retten.
– Pågangen til disse kursene er stor, og
det er søkere med både ulik bakgrunn og
alder som søker, sier Fiksdal.
Hun bekrefter at de har hatt dette tilbudet i mange år. Fiksdal er en av dem
som avgjør hvem som får plass på disse
kursene, og sier kommunikasjon og

NAV-kurs

språkforståelse er en viktig egenskap for å
kunne bli apotektekniker.
Alle voksenopplæringskurs er i utgangspunktet for dem over 25 år. Siden disse
kursene er oppdragsvirksomhet betalt av
NAV, er krav om voksenrett i henhold til
loven ikke like relevant, og tilbys ifølge
Fiksdal derfor også til yngre elever som
ikke har fullført og bestått tidligere.
Innsøking starter ifølge Fiksdal med
samtale mellom søker og saksbehandler i
NAV. Forutsetningen er at søkerne må ha
tilsvarende videregående Helse- og oppvekstfag og helst andre klasse på videregående, eller tilsvarende realkompetanse.
– Realkompetansen til den enkelte blir
vurdert ved vårt voksenopplæringssenter. Etter at opplæringen er fullført
og bestått, utsteder skolen et vitnemål.
Vitnemål gir rett til å søke autorisasjon.
Realkompetanse er summen av den kunnskapen man har samlet gjennom arbeid,
fritid og utdanning, sier Fiksdal.
Mer motiverte elever
Fiksdal sier det er viktig å skille mellom
voksenopplæringen og elever i vanlig videregående opplæring med ungdomsrett.
– Voksenopplæringen har et annet regelverk vi må forholde oss til. Elevene ved

dette ettårige NAV-kurset er gjerne mer
motivert, noe som henger sammen med at
de fleste er godt voksne. Elevene ved dette
kurset har litt færre timer per uke, men
desto mer selvstudium. De følger tredje
klasses læreplan, og alle prøver og eksamener gjennomføres parallelt med ordinært
studium, sier Fiksdal.
Alle elevene som deltar på dette kurset,
har 39 uker med undervisning, noe som
ifølge Fiksdal tilsvarer 675 timer. I tillegg
skal de ha minimum fire ukers praksis ved
apotek.
– Mange av elevene får gjerne tilbud om
videre jobb allerede i praksisperioden, da
disse elevene er svært populære. Mye av
grunnen til det er nok at mange av dem er
voksne og har en utdanning og arbeidserfaring fra før, sier Fiksdal.
Åsane videregående skole tilbyr voksenopplæring i de fleste yrkesfag. Innen
oppdragsvirksomheten drives per i
dag opplæring i tre fag: Helsesekretær,
Tannhelsesekretær og Apotekteknikk.
Gratis tilbud
Kurset er et gratis tilbud til arbeidsledige
i Hordaland, det eneste elevene må betale
for, er søknaden om autorisasjon.

Autorisasjon søkes etter endt opplæring og med bakgrunn i bestått
eksamen og godkjent vitnemål. Det
må søkes om autorisasjon og lisens via
Helsedirektoratet, og man kan ikke bruke
yrkestittelen uten å være autorisert.

Fakta om Åsane
videregående skole
• Har tilbudt denne type kurs
siden oppstarten i 2008.
• Maks 15 elever på hvert kurs
for voksne.
• Kurset går over ett år og følger
skoleåret fra august til juni, noe
som tilsvarer 39 uker med 675
timer undervisning. I tillegg må
elevene gjennom minimum fire
ukers utplassering.
• Kurset er gratis for deltakerne.
• Det kan søkes om autorisasjon
etter bestått eksamen.
• NAV betalte i 2015 1,1 millioner
for dette kurstilbudet.
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Førerkort og medisinering

Innskjerping av
helsekrav til førerkort
Sjåfører som bruker benzodiazepiner i store doser, eller som bruker
slike legemidler fast flere ganger daglig, må enten slutte, eller gå
over til et annet legemiddel hvis de fortsatt skal kunne kjøre bil
etter 1. oktober. Det stilles samtidig strengere krav til legene, som
må vurdere nedsatte kognitive funksjoner.
Av: Kristin Rosmo

Alle som skal søke om førerkort, må fylle
ut en egenerklæring om helse på trafikkstasjonen. Hvis man har en sykdom eller
tilstand som kan virke inn på kjøreevnen,
må man i tillegg få helseattest fra lege. De
helsekravene som skal vurderes av lege er
nå revidert, og nytt regelverk trådte i kraft
1. oktober 2016.
Tydeligere regelverk
Divisjonsdirektør Svein Lie i
Helsedirektoratet sier målet med de nye
helsekravene er god trafikksikkerhet og lik
behandling for folk i hele landet.
Bakgrunnen for at regelverket er endret,
er ny medisinsk kunnskap om ulike tilstander og deres effekt på trafikksikkerheten. Regelverket har også blitt tydeligere.
– Det blir nå enklere for legene og førerkortsøkerne å se hvilke krav som gjelder.
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Det blir mindre rom for skjønn, og
dermed mer lik behandling, sier Lie.
For mange blir prosessen enklere enn før,
og de fleste vil kunne få helseattest hos
fastlegen sin.
– Tidligere har mange måttet søke dispensasjon hos fylkesmannen, og årlig har det
kommet om lag 18 000 slike søknader.
Denne søknadsbunken vil nå bli kraftig
redusert, sier han.
Strengere krav ved bruk av
benzodiazepiner
Det vil nå bli vanskeligere å opprettholde
førerretten for sjåfører som bruker
beroligende midler i gruppen benzodiazepiner i store doser, eller som bruker
slike legemidler fast flere ganger daglig.
Førerkortforskriftens kapittel 14 presiserer
at helsekravene ikke er oppfylt dersom

legemidler brukes i et omfang og på en
måte som fører til helsesvekkelse med økt
trafikksikkerhetsrisiko.
I forskriftens paragraf 36 er det listet opp
hvilke legemidler dette gjelder, og i hvilke
doser de enkelte legemidlene kan tas uten
at inntaket berører helsekravene. Listen
er ikke uttømmende, og ved all bruk av
midler som kan påvirke kjøreevnen, gjelder kravene om at bruken ikke må føre til
økt trafikksikkerhetsrisiko.
– Den største endringen på legemiddelområdet er at sjåfører som bruker
beroligende midler i gruppen benzodiazepiner i store doser, eller som bruker
slike legemidler fast flere ganger daglig,
enten må slutte, eller gå over til et annet
legemiddel hvis de fortsatt skal kunne
kjøre bil, sier Lie.

Førerkort og medisinering

Divisjonsdirektør i Helsedirektoratet Svein Lie. Foto: Rebecca Revneberg

De legemidlene som er listet opp i
forskriften, er legemidler ved LARbehandling, benzodiazepiner og benzodiazepinlignende legemidler, opioider
ved kronisk og kortvarig smertebehandling, antihistaminer som sovemiddel
og antipsykotika, antiepileptika og
antidepressiva.
Ved bruk av to legemidler, reduseres
angitt døgndose med 50 prosent.
Helsekravet er ikke oppfylt ved bruk
av tre eller flere legemidler opplistet i
forskriften.
Flere pasientgrupper rammes
Også for diabetikere blir regelverket noe
strengere ved at kravet til oppfølging av
de som har hatt anfall av alvorlig hypoglykemi (lavt blodsukker) skjerpes. I tillegg
vil nå definerte krav til lungefunksjon

være avgjørende for om helsekravene til
førerrett er oppfylt for sjåfører med kols.
Personer med søvnapné eller narkolepsi
vil også bli berørt av det nye regelverket.
Nesten hvert femte dødsfall i trafikken
skyldes at sjåføren har falt i søvn, og
det vil nå bli et krav at pasienter med
søvnapné eller narkolepsi må vurderes av
spesialist for å avgjøre om de oppfyller
helsekravene.
Videre skal legene nå på en mer enhetlig
måte undersøke evnen som søkere som
av ulike årsaker kan ha nedsatte kognitive
funksjoner, har til å tenke og reagere i
trafikken. Kravet til undersøkelse av slike
kognitive funksjoner gjelder for eksempel
de med mulig begynnende demens.

Helsekrav til førerkort
Nytt regelverket trådte i kraft 1.
oktober 2016
En ny førerkortveileder som beskriver
hvilke helsekrav som må oppfylles, er
utarbeidet av Helsedirektoratet (se:
helsedirektoratet.no/retningslinjer/
forerkortveilederen)
Sjåfører som bruker beroligende
midler i gruppen benzodiazepiner
i store doser, eller som bruker slike
legemidler fast flere ganger daglig,
må enten slutte å kjøre bil, eller gå
over til et annet legemiddel, dersom
de i dag ønsker å fortsette å kjøre bil.
Kilde: Helsedirektoratet

Strengere regler for bilkjørere etter 1. oktober.
Foto: Kristin Rosmo
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Annonse

HALSBRANN OG
SURE OPPSTØT
BEHØVER IKKE VÆRE
ET PROBLEM
– Reduflux lindrer innen ett minutt og virker opptil fire timer,
sier Åsa Marit Vig, produktspesialist i Omega Pharma.

Hele 26 % av den norske befolkning
lider av halsbrann1. Det er flest menn og
gravide som rammes.
– Det er en ganske høy andel og halsbrann
er ubehagelig og til tider en smertefull
lidelse. Da er det godt det finnes produkter
som både lindrer raskt og har langvarig
effekt, slik som Reduflux, sier Åsa Marit Vig.
– Reduflux inneholder et ekstrakt av
brune alger, et såkalt alginat, som legger
seg som en skumbarriere over mageinnholdet. Vi bruker en spesiell ekstraksjonsmetode, noe som gjør at alginatet
blir av veldig høy kvalitet. Dette gjør at
barrieren dannes raskere og blir tykkere,
og dermed gir en veldig god beskyttelse
som varer lenge. I tillegg har den en frisk
peppermyntesmak som virker lindrende i
spiserøret etter bare ett minutt.
Hun understreker at produktet er
skånsomt. – Både barn fra tolv år og

voksne, i tillegg til gravide, og ammende,
kan bruke Reduflux. Ti prosent av
befolkningen har kraftig og gjentagende
halsbrann. Da er det vanlig å bruke
syrehemmende produkter hvor full effekt
oppnås etter 1-2 dager. I påvente av
effekten kan Reduflux fint brukes.

VANLIGE ÅRSAKER TIL HALSBRANN
Drikker: Alkohol, juice, kaffe, te og andre
koffeinholdige drikkevarer.
Matvarer: Sjokolade, sitrusfrukter, stekt
eller fet mat, tomater, rå løk og sterkt
krydret mat.
Livsstil: Røyking, enkelte treningsformer
eller kroppsstillinger – som å bøye seg
eller ligge like etter et måltid – en
hektisk livsstil, tettsittende klær rundt
livet, overvekt, fedme og graviditet.
Annet: Enkelte legemidler, som for
eksempel antibiotika.

«Reduflux virker innen ett minutt og

har langvarig effekt i opptil 4 timer»

Åsa Marit Vig, Produktspesialist i Omega Pharma
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Fakta om
Reduflux

Naturlige virkestoffer

Virkestoffet i Reduflux er et
ekstrakt av brune alger, som
legger en skumbarriere over
mageinnholdet.
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HALBRANN VED GRAVIDITET
Mange gravide får halsbrann. Årsaken
kan være at lukkemuskelen i overgangen
mellom spiserør og magesekk blir
slappere og dermed kommer magesyren
opp i spiserøret. Ved å ta Reduflux dannes
en beskyttende barriere over mageinnholdet og magsyren hindres dermed
å komme opp i spiserøret.
FLERE FORDELER
Hvorfor bør du velge Reduflux?
– Undersøkelser har vist at Reduflux kan
gi hele to ganger raskere lindring enn
tilsvarende alginater, og rask lindring er
veldig viktig for de som sliter med dette.
72% sier i en undersøkelse at de foretrekker
smaken på vårt produkt. I tillegg har den en
langvarig effekt. PPI-brukere kan fint også
bruke Reduflux i påvente av full effekt fra
produktet, sier Åsa Marit Vig. Les mer om
Benegast på benegast.no.
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Rask og langvarig effekt

Gir opptil 2 ganger raskere
lindring av halsbrann og sure
oppstøt enn andre tilsvarende
alginater på markedet2.
Lindrer innen ett minutt og
lindrer symptomene i opptil
fire timer2.

Frisk smak av peppermynte,
finnes som tyggetabletter
eller i praktiske væskeposer
Kan brukes av barn over tolv
år og voksne, samt gravide og
ammende. Kjøpes på apotek.

1. Kundeundersøkelse mage/tarm, NEPA, des/jan 2013
(927 deltagere)
2. Randomized, controlled, single-blind, three-way crossover
clinical investigation to evaluate the safety and efficacy of
Reduflux™ in postprandial heartburn, A&R, Berlin 2013.
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Profil

Strikkersken i Mo i Rana
I Mo i Rana ligger apotekene like tett som garnnøstene i Linn
Alterås´strikkekurv, og hver eneste kunde betyr like mye for henne
som hver eneste maske som strikkes på fritiden.
Av: Kristin Rosmo

Det er nok av apotek å velge i for folket
i Mo i Rana. Nord-Norges tredje største
by, med vel 26 000 innbyggere, har intet
mindre enn seks apotek. Rett innenfor
en av hovedinngangene til kjøpesenteret
Amfi Meyer ligger ett av dem, Ditt
Apotek Meyer, der apotektekniker Linn
Alterås er i full aktivitet.
– Jeg elsker å jobbe i selvvalget og å hjelpe
kunder. Det er moro og krevende, og
omfatter både solskinnshistorier og alvor.
Jeg kjenner etterhvert mange av kundene
ganske godt, og må innrømme at det kan
gå hardt inn på meg når jeg innimellom
ser at faste kunder rammes av sykdom.

Selv om det er tett mellom apotekene i
sentrum, er behovet for medisinutsalg
ute i distriktene høyst levende. Til ett
av landets rundt 1 000 medisinutsalg er
det Alterås som har ansvaret for å supplere med varer. Medisinutsalget ligger i
Hemnesberget, fire mil sørvest for Mo i
Rana. Mens hun snakker med Farmasiliv,
pakkes en eske med medisiner som skal
sendes med bussen dit.
– Å rekke bussen kan av og til by på
tidspress, men vi har gjort et bevisst valg
om å være en forlenget arm i form av et
medisinutsalg for våre kunder som bor
langt unna apoteket.
– Hva mener du om den muligheten
mange nordmenn benytter seg av med å
kjøpe resepter eller bestille medisiner via
engelske nettleger?
– Jeg synes det er skremmende at det skal
være så enkelt å få tak i legemidler uten
å være i kontakt med verken lege eller
apotek direkte. Dersom de bruker andre
medisiner i tillegg, kan de gå glipp av
verdifull informasjon om kombinasjonen
av legemidlene, og det kan i verste fall få
fatale konsekvenser.
– Det ryktes at det er et stabilt personale
her på Ditt Apotek Meyer. Hvor lenge har
du arbeidet her?
– Ryktet stemmer bra. Det er et svært
godt arbeidsmiljø, og mange trives veldig
godt med å jobbe her. Selv har jeg vært
her i elleve år allerede, og for tiden arbeider jeg også én dag i uken ved filialen på
Ytteren.
– Hva er det som er så spesielt med
arbeidsmiljøet her?
Linn Alterås. Foto: Kristin Rosmo
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– Vi har dyktige og stabile ledere ved
apoteket, som også er eiere. Det er nå 15
år siden de tre eierne startet opp dette
apoteket, og ti år siden de etablerte filialen Ditt apotek Ytteren. Apotekene drives
godt, og vi ansatte blir satset på gjennom
kompetanseheving og sosiale tiltak. Nå
i september feiret vi disse runde tallene
med en blåtur til Stockholm. Det var en
fantastisk helg, med mye felles moro.
Det er ikke første gangen de har vært på
tur – slike turer er en årlig foreteelse for
de ansatte, og da besøkes like gjerne en
øy i den vakre skjærgården på Helgeland,
som en by langt unna.
– Hvordan skal dere «stå han av»
framover?
– Vi skal fortsette å se alle kundene, og
gi dem god service og yte det lille ekstra.
Her på apoteket er hver eneste kunde like
viktig som hver eneste maske i strikketøyet hjemme, konkluderer Alterås.

Navn: Linn Alterås
Alder: 31
Bosted: Hauknes, seks kilometer
sør for Mo i Rana
Familie: (Ny)gift med Jøran og har
barna Dagny Sofie (5) og Celina (6)
Interesser: Interesser: Strikking,
camping og familie
Utdanning: Apotektekniker fra
Mosjøen videregående skole (2004)
Arbeidssted: Ditt apotek Meyer,
Mo i Rana
Ansvarsområder: Medisinutsalg

PARAT UNG

Det er ifølge regjeringen mangel på mellom 8 000 og 9 000 lærlingeplasser i Norge hvert år.

Yrkesfag, læreplasser
og lærlinger
I 2015 var det ifølge SSB registrert i overkant av 200 000 elever i videregående opplæring i Norge.
61 prosent av elevene tok et studieforberedende utdanningsprogram, der studiespesialisering alene
utgjorde 52 prosent.
Av Espen Grovassbakk, automatiker/elektrikerlærling og nestleder i Parat UNG

Tallene fra Statistisk sentralbyrå (SSB)
viser at 80 000 elever var en del av
et yrkesfaglig utdanningsløp for et år
siden. Fordelingen blant kjønnene
bygger fremdeles opp under de
mange fordommene om at «bygg- og
anleggsteknikk er for menn» og «helseog oppvekstfag er for kvinner». Hele
94 prosent av elevene ved bygg- og
anleggsteknikk er menn, mens 85 prosent
av elevene ved helse- og oppvekstfag er
kvinner.
Læreplasser
I 2015 var det registrert 41 895 lærlinger
og lærekandidater på landsbasis, men det
er ifølge regjeringen allikevel mangel på
mellom 8 000 og 9 000 lærlingeplasser

her i landet hvert år. Mangel på
kvalifiserte lærlinger kan føre til at
arbeidslivet ikke får dekket behovet for
faglært arbeidskraft. Beregninger utført av
SSB knyttet til behovet for arbeidskraft
frem mot 2030, tyder på at etterspørselen
etter arbeidskraft med fagutdanning vil
vokse raskere enn tilbudet.
Hvorfor velge yrkesfag?
NHO vil at flere bedrifter skal ta inn
lærlinger og ønsker at flere tar fagbrev.
Organisasjonen lister selv opp ti grunner
til å velge yrkesfag, med argumenter
som: lønnet utdanning, attraktivitet
i det norske arbeidsmarkedet, 170
forskjellige yrkesretninger og mulighet for
videreutdanning.

Grunnen til at jeg er fagarbeider innen
elektrofag, er ganske enkel: for syv år
siden var jeg ubeskrivelig skolelei. I ettertid ser jeg at det kun er tilfeldigheter som
avgjorde min foreløpige karriere. Valget
om karrierevei for en 15 – 16 åring kan
være vanskelig, lite gjennomtenkt og
basert på tilfeldigheter, men derfor er det
viktig at vi i fremtiden setter av ressurser
og tid til å opplyse og informere dagens
ungdomsskoleelever om hvilke muligheter
som faktisk finnes.
Parat UNG vil oppfordre alle arbeids
givere som har mulighet, til å bli en
lærebedrift. I tillegg vil vi oppfordre
alle kommende videregåendeelever til å
vurdere yrkesfag.
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KURS

Kurskalender
for 2017
Kurstilbudet for 2017 er i store trekk en videreføring av kursene som ble arrangert i 2016.
Grunnopplæringen er delt opp i trinnene 1 til 3, i tillegg arrangeres det fordypningskurs og
høgskolekurs som samlet kan gi 60 studiepoeng.
Grunnopplæring
Trinn1 og 2 avholdes regionalt, for å
bli kjent og bygge nettverk med andre i
din region. I region vest er det i 2017 en
endring, ved at region vest har ett trinn2
i april sammen med region øst og sør, og
så et eget kurs for region vest i september.
Noen av trinn2-kursene i region øst
og sør, er tilpasset kommunesektoren
og vi anbefaler at tillitsvalgte fra dette
tariffområdet melder seg på disse.
Trinn3 avholdes på østlandsområdet og
følger avtaleverket, kursene er derfor
tilpasset de ulike sektorene. Vi har delt
opp trinn3-kursene i følgende sektorer:
Statlig sektor, privat sektor og spekter
(1–9) og KS, Virke-Huk og spekter
helse. Er du usikker på hvilken sektor
du tilhører, kan du gå inn på våre
hjemmesider og finne dette på «min side»
og «min tariffavtale».
Fordypningskurs
Dette er kurs tilrettelagt for at tillitsvalgte
skal få økt kompetanse innenfor de
områdene som er viktige i vervet som
tillitsvalgt på sin arbeidsplass. De
aller fleste fordypningskursene krever
gjennomført grunnopplæring i Parat, eller
tilsvarende forkunnskaper.
Parat har mottatt ønsker fra tillitsvalgte
i statlig sektor som etterlyser
forhandlingskurs. Dette vil derfor bli satt
opp i regionene etter behov, og vi ber
tillitsvalgte ta kontakt med sitt nærmeste
regionskontor.
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På mange av Parats kurs er det svært stor
søknad og flere deltakere vil måtte bli satt
på venteliste, men det er allikevel håp
om å komme med på kurset, da vi før
kursstart kan motta avmeldinger.
Selv om påmeldingsfristen på kurset har
gått ut, så send oss allikevel en e-post,
det hender det kan være ledige plasser på
kursene.
Høgskolekurs
Høgskolekursene våre arrangerer vi i samarbeid med Høgskolen i Sørøst-Norge.
Parat tilbyr «Årsstudium for tillitsvalgte»
som gir 60 studiepoeng. Studiet består av
fem selvstendige moduler eller kurs, herav
tre obligatoriske og to valgfrie.
Det legges ikke opp til at kursene skal
tas fortløpende, da dette vil bli for
arbeidskrevende samtidig med tillitsverv
og jobb. Dette har vist seg å være et
populært tilbud for tillitsvalgte som
ønsker faglig videreutvikling eller vil
formalisere den kompetansen de har
tilegnet seg i rollen som tillitsvalgt.
Tillitsvalgte kan nå ta ett høgskolekurs
hvert kalenderår. I 2017 arrangeres
Human Resource Management
på våren og Endringsledelse og
organisasjonsutvikling på høsten. På disse
høgskolekursene har man ikke «krav» på
fri som på fordypningskursene, men man
kan allikevel søke arbeidsgiver om fri.
Tillitsvalgte som har bestått «Årsstudium
for tillitsvalgte», får automatisk generell

studiekompetanse, noe som åpner
for videre studier ved universitet og
høgskoler.
Foreløpig plan for disse kursene kan
du lese på våre hjemmesider, under
utdanningsprogram.
Statsansatte tillitsvalgte og medlemmer
kan i tillegg søke seg på kurs i YS-regi.
YS-Stat avholder ulike kurs og
konferanser der Parat får tildelt noen
plasser. Parat har ikke ansvar for program
og sted, kun eventuell påmelding og
prioritering av deltakere.
Nettmøter – webinar
Det vil i 2017 bli holdt en rekke nett
møter (webinar), i form av forelesninger
på nett med direkte overført bilde og lyd,
i tillegg til muligheten til å kommunisere
skriftlig (chatte) med kursholderne. Parat
har i løpet av 2016 avholdt flere slike
nettmøter for enkelte grupper, og erfart at
dette er en god måte å formidle informasjon til mange raskt, samtidig som det
åpner for spørsmål fra deg som deltaker.
Foreløpig er nettmøtene i utprøvingsfasen,
men dette vil bli kraftig utvidet i 2017.
For å kunne komme inn på min side og
melde seg på kurs, må du ha medlems
nummer og passord. Har du ikke dette, så
ta kontakt med medlem@parat.com
Har du spørsmål til kursene, kontakt:
kurs@parat.com. Sentralbord 21 01 36 00
Hege Thorud, 924 49 819
Monica Bjørlo, 930 40 952
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23.–26. jan	Høgskolekurs HRM 15 studiepoeng - 1.samling,
Scandic Oslo City

6.–8. feb	Kurs i forhandlingsteknikk KS,
Virke-Huk og spekter helse, Olavsgaard

23.–25. jan

6.–8. feb

Trinn2-kurs øst og sør, Kongsberg

9. feb

Kurs i tilsettingsråd statlig sektor, Park Inn Gardermone

15.–17. feb

Kurs i presentasjonsteknikk og kommunikasjon, Sanner

Trinn3-kurs statlig sektor, Sanner

30. jan–1. feb	Kurs i forhandlingsteknikk privat sektor og spekter,
Olavsgaard
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6.–7. mars

Parat- og tariffkonferanse, Gardermoen

4. april

ThsF tillitsvalgtkonferanse privat sektor, Oslo

13.–15. mars

Kurs i forhandlingsteknikk stat, Sanner

6. april

Farmasi fagkonferanse

24.–26. april

Trinn2 kurs øst, sør og vest, Olavsgaard

25.–27. april

Parat Media tillitsvalgtsamling

20.–23. mars	Høgskolekurs HRM 15 studiepoeng - 2.samling,
Scandic Oslo City
27.–29. mars

Trinn2-kurs nord og midt, Radisson Blu, Tromsø
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4. mai

Temadag i lokale forhandlinger i privat sektor, Parat

7.–8. juni

Statskonferansen, Gardermoen

11.–12. mai

Kurs i retorikk, Olavsgaard

13. juni

ThsF kongressen, Gardermoen

22.–24. mai	Kurs i konflikthåndtering, kommunikasjon og juss,
Olavsgaard
29.–31. mai

Trinn3-kurs privat sektor og spekter (1-9), Sanner

31. mai–2. juni Trinn2-kurs øst og sør, Kongsberg

Høgskolekurs

Fordypningskurs

Grunnoplæring

Konferanser
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30. aug–1. sep Trinn3-kurs privat sektor og spekter (1-9), Sanner
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5.–7. sep

Trinn2-kurs vest, Bergen

9.–10. okt

Regionkonferanse øst, Oslo

11.–14. sep

Høgskolekurs endringsledelse 10 studiepoeng,
Scandic Oslo City

11.–12. okt

Regionkonferanse nord, Tromsø

16.–17. okt

Kurs i arbeidstid, Olavsgaard

13.–15. sep

Trinn2-kurs øst og sør, Kongsberg

25.–26. okt

Parats luftfartskonferanse, Gardermoen

18. sep

Kurs i bruk av jussen i konflikthåndtering, Park Inn

26. okt

Parat Media Representantskapsmøte, Oslo

20.–21. sep

Regionkonferanse sør, Kongsberg

27. okt

Parat Media bransjeseminar, Oslo

20.–22. sep

Parat Ung samling

28.–29. okt

Farmasikongressen

25.–26. sep

Regionkonferanse midt, Trondheim

30.–31. okt

Kurs i retorikk, Olavsgaard

27.–28. sep

Regionkonferanse vest, Bergen
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1.–3. nov

Trinn2-kurs midt og nord, Trondheim

6.–7. nov	Kurs i arbeidsgivers styringsrett, omstilling, permittering og nedbemanning, Olavsgaard
13.–15. nov

Trinn2-kurs øst og sør, Kongsberg

20.–22. nov	Kurs i konflikthåndtering , kommunikasjon og juss, Olavsgaard
20.–22. nov

Trinn3-kurs KS, Virke-huk og spekter helse, Olavsgaard

22.–23. nov

ThsF tillitsvalgtkonferanse offentlig sektor, Oslo

27.–29. nov

Trinn3-kurs statlig sektor, Sanner

27.–29. nov

Trinn3-kurs privat sektor og spekter (1-9), Sanner

Høgskolekurs
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Fordypningskurs

Grunnoplæring

Konferanser

KURS

Øvrig kurs
informasjon
Reise og overnatting
Parats kurs er gratis for medlemmer og
tillitsvalgte. I tillegg til at kursene er
gratis, dekker Parat normalt også reise og
opphold. For å utnytte opplæringsmidlene
til gode kurs og for at flest mulig deltakere
skal rekke fram samme dag, starter de
fleste kursene klokken 1100. Vi er derfor
ekstra restriktive på overnatting dagen før
kursstart og bilgodtgjørelse. Reisen må
foregå på billigste måte og vi henviser til
Parats reiseregulativ på vår hjemmeside.
På kurs som blir avholdt på Sanner hotell,
setter Parat opp felles taxi fra Gardermoen
som vi bestiller. Det er derfor viktig at du
som deltaker gir tilbakemelding på om
du skal være med eller ikke, innen fristen
som er oppgitt. Ved forsinkelser, må du
ta kontakt med kursansvarlig. Man må
ikke benytte taxi alene uten godkjenning
fra Gardermoen til Sanner. For deltakere
fra Oslo anbefaler vi tog til Gran stasjon
(Gjøvikbanen).

Målgruppen på kursene er tillitsvalgte i
Parat. Vi sender ut kursinvitasjon elleve
uker før kursstart til tillitsvalgte som er i
målgruppen for kurset. Deltakere på kurs
blir valgt ut ifra verv, og hovedtillitsvalgt
blir prioritert framfor tillitsvalgt. Vara
ansees som en reserve som trer inn i vervet
som tillitsvalgt ved behov, og blir derfor
ikke prioritert like høyt på kurs. Det er
derfor viktig at informasjonen om deg
som tillitsvalgt til enhver tid er oppdatert.
Bruk verktøyet «min side» til endring av
kontaktinformasjon.
For å kunne komme inn på min side og
melde seg på kurs, må du ha medlems
nummer og passord. Har du ikke dette, så
ta kontakt med medlem@parat.com
Har du spørsmål til kursene, kontakt:
kurs@parat.com. Sentralbord 21 01 36 00
Hege Thorud, 924 49 819
Monica Bjørlo, 930 40 952

Kurspyramiden for tillitsvalgte
i Parat
Eksamenskurs

Fordypningskurs

Grunnopplæring

Arrangementer
i regionene
Parat har regionkontorer i Oslo,
Tønsberg, Kristiansand, Bergen,
Trondheim og Tromsø der
det arrangeres trinn1-kurs og
konferanser for tillitsvalgte. For
medlemmene tilbyr regionkontoret
i tillegg faglige temadager og ulike
aktiviteter av sosial karakter. Har du
spørsmål om dette, kan du kontakte
ditt nærmeste regionkontor som du
finner på parat.com, se «Om Parat –
Regionene i Parat».
Mer informasjon om Parats kurs,
konferanser, temadager og andre
aktiviteter, finner du på parat.com
under «Kurs og utdanning».

Fikk du ikke
invitasjon til kurset?

tillitsvalgte en e-post
I god tid før kursstar t får
plysningene hentes
med kursinvitasjon. Op
ister. Men hvis du
fra Parats medlemsreg
tig verv eller riktig
ikke er registrert med rik
e få invitasjon. Du
e-postadresse, vil du ikk
personopplysninger
kan selv rette opp dine
n for å få registrert
i medlemsregisteret, me
t ditt regionkontor.
riktig verv må du kontak
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NYE KONTORPLASSER

I kupert landskap

Dagens åpne kontorlandskap skal støtte den moderne arbeidsprosessen, med aktiv kunnskapsdeling og tilbakemeldinger mellom ansatte.

Åpent kontorlandskap eller tradisjonelle cellekontorer? Debatten om hva som fungerer best har pågått
lenge, og det pekes på både positive og negative sider ved å flytte ansatte fra cellekontorer til åpne
kontorlandskap.
Av: Vetle Daler

Bare 15 prosent av norske arbeidstakere
mener de blir mer effektive av å jobbe
i et åpent kontorlandskap, viste en
landsomfattende undersøkelse utført av
InFact på vegne av konsulentselskapet
Vivento i 2014.
Trives i åpent landskap
Mye forskning som er gjort de seneste
årene, tyder også på at de negative sidene
overskygger de positive. Parat-tillitsvalgt
Kjell-Erik Gillesen i finn.no i Oslo trives
imidlertid best i åpne landskap.
– I en salgsavdeling som vår er dette en
veldig bra løsning. Jeg har tidligere jobbet
som selger med eget kontor i fire år og
er ikke i tvil om hva jeg foretrekker, sier
Gillesen.
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Han forteller at det er trangt om plassen i
lokalene, men at det er vanlig å gå andre
steder hvis man skal gjennomføre en
grundig kundesamtale.
– Vi har rikelig med mindre rom, og for
mange er det lettere å konsentrere seg i
en samtale på et stille rom. Det hadde
imidlertid vært rart om alle her skulle
sittet på hvert sitt kontor. Man får mye
salgsenergi ved å sitte sammen og bli
engasjert av hverandre. Entusiasme er
smittsomt, og åpen løsning fungerer
veldig bra her i finn.no, sier Gillesen.
Lønnsomt
Målet med dagens åpne kontorlandskap
er ofte at de skal støtte den moderne
arbeidsprosessen, hvor kunnskapsdeling

og tilbakemelding er nøkkelord, men
førsteamanuensis Knut Inge Fostervold
ved Psykologisk institutt, Universitetet i
Oslo, peker også på økonomi som en av
de viktigste fordelene.
– Bedre utnyttelse av plassen fører til
mindre behov for kvadratmeter. Enkelte
beregninger viser at man kan redusere
utgiftene til lokaler med så mye som
50 prosent, ifølge Fostervold.
Han peker også på andre fordeler ved
åpent landskap-løsninger: Lettere å
omorganisere. Lettere kommunikasjon
mellom arbeidstakere. Økt innsikt i
andres arbeidsoppgaver. Økt teamfølelse
og samarbeidsinnsats, og flatere hierarki
i bedriften.

To ulike tilnærminger
Jan Pejtersen er seniorforsker ved
Det Nationale Forskningscenter
for Arbejdsmiljø i Danmark. Ifølge
forskning.no sier han at det er to
forskjellige tilnærminger til kontor
landskap innen epidemiologisk
forskning, det vil si studier av
befolkningshelse.
– Den positive tilnærmingen er basert
på at det gir bedre sosiale relasjoner
mellom medarbeiderne og dermed
større arbeidsglede. Det skyldes at økt
tilgjengelighet mellom medarbeidere gir
bedre samarbeid.
Den negative tilnærmingen bygger på at
personer som arbeider i åpne landskap
ikke får ro, og derfor får færre sosiale
relasjoner. Noe som fører til lavere
tilfredshet.

– Dette skyldes at man er redd for å
forstyrre hverandre, og at man kan føle
seg overvåket.
Økt sykefravær
Pejtersen var med på å gjennomføre
undersøkelsen «Indeklima og psykosocialt arbeidsmiljø i celle-, flerpersons- og
storrumskontorer» i Danmark i 2011.
Her undersøkte man 2300 kontor
ansatte i 22 kontorbygninger med
forskjellige kontortyper. Konklusjonen
er at ansatte i kontorlandskap hadde
flere problemer med inneklima, støy og
konsentrasjon. Jo større kontorene var,
jo større var problemene.
Sykefraværet var betydelig høyere blant
ansatte som delte kontor enn blant
ansatte med egne kontor.

Vi er prøvekaniner for hvordan det kan bli i det nye
regjeringskvartalet, og har både «free seating» og «clean
desk», sier Glommen.

Hva sier lovverket?
Lovverkets krav til åpent
kontorlandskap er de samme som
for andre kontorarbeidsplasser.
Hver kontorarbeidsplass i landskap
må ha et gulvareal som gir fri plass
til gode og varierte arbeidsstillinger
og bevegelser. Plassen skal sikre at
arbeidet og bruk av arbeidsutstyr
ikke går ut over sikkerhet og
helse. Hver arbeidsplass skal
ha et gulvareal på minst seks
kvadratmeter, og kravet til gulvareal
er basert på erfaring med det
arealet hver arbeidstaker minst må
ha for å få «tilstrekkelig personlig
rom» rundt seg.
Løsninger som innebærer mindre
avvik fra dette arealet, kan, etter
en konkret vurdering, tilfredsstille
kravene i lov og forskrift. Dette
forutsetter at virksomheten
kompenserer arealavviket med
andre tiltak, slik at arbeidsmiljøet
samlet sett fremstår som fullt
forsvarlig. Slike tiltak kan for
eksempel være sosiale soner med
direkte tilgang fra arbeidsplassen,
ekstra god tilgang til møterom/
stillerom og lignende. Løsninger
med mindre gulvareal enn seks
kvadratmeter må være faglig
begrunnet.
Arbeidsgiver må sørge for at
hver enkelt kontorarbeidsplass er
utformet og innredet slik at den er
beskyttet mot støy. Støy er definert
som uønsket lyd og kan være en
stressfaktor. For å hindre at støy
blir en helserisiko, har arbeidsgiver
plikt til å gjøre «nødvendige tiltak».
Et slikt tiltak kan være å bygge
inn eller skjerme støykilder fra
kontorarbeidsplassene.

(arbeidstilsynet.no)
Bjørg Glommen har 32 års fartstid i eget cellekontor. Foto: Vetle Daler/Parat.
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Kjell-Erik Gillesen trives best i åpne landskap. Foto: Vetle Daler/Parat.

– Sykefraværet økte selv når bare to
personer delte kontor, men verst var det
i åpne kontorlandskap med flere enn
seks personer. Der hadde personalet 62
prosent flere sykedager enn ansatte med
eget rom.
I gjennomsnitt var sykefraværet for dem
som ikke hadde eget kontor 7–8 dager
per år. De som jobbet i cellekontor,
var i snitt syke 5 dager per år, skriver
dagensperspektiv.no.
«Aktivitetsbasert
arbeidsplassutforming»
Nytt regjeringskvartal er under
planlegging i Oslo, og det legges opp
til utstrakt bruk av åpne landskap.
Statsbyggs Knut Jørgensen er prosjekt
direktør for det nye regjeringskvartalet og
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Entusiasme er smittsomt, og åpen løsning fungerer
veldig bra her i finn.no, sier Gillesen.
understreker at hverken Statsbygg eller
regjeringen har låst seg til en løsning med
kontorlandskap, men innrømmer at ulike
former for løsninger der kontorlandskap
inngår, er mest aktuelt.
– Det går nok i retning av kontor
landskap, men kanskje i kombinasjon
med cellekontorer, sier Jørgensen til VG.
Regjeringen har bestemt at såkalt
«aktivitetsbasert arbeidsplassutforming»
skal legges til grunn for nytt regjerings
kvartal.
«Aktivitetsbaserte løsninger åpner for
valg av ulike arbeidsplasser avhengig av

behov. Dette skiller seg fra vanlige åpne
landskap, som har liten grad av variasjon
i arbeidsplassutformingen. Internasjonale
sammenligninger viser at den typen
aktivitetsbaserte løsninger som planlegges i
regjeringskvartalet, gir vel så høy tilfredshet
som cellekontorer.»
Dette ifølge Kommunal- og
moderniseringsdepartementet.
Prøvekaniner
Flere fagforeninger har uttalt seg negativt
om planene for regjeringskvartalet, også
Parat, som har mange medlemmer i
departementene.

En av ulempene er at det går med mye tid til å komme i gang om morgenen,
når man skal finne seg en plass, finne fram ting man trenger, regulere bord og stol,
rigge opp pc og så videre.
Bjørg Glommen, Parat-tillitsvalgt

Bjørg Glommen er Parat-tillitsvalgt og
seniorrådgiver i Justisdepartementet,
hennes avdeling har nylig flyttet
inn i åpent kontorlandskap i
departementets midlertidige lokaler i
Nydalen i Oslo.
– Vi er prøvekaniner for hvordan det
kan bli i det nye regjeringskvartalet, og
har både «free seating» og «clean desk»,
sier Glommen og sier det er stor forskjell
på hvordan folk oppfatter den nye
kontorløsningen.
Noen er ifølge Glommen skeptiske
fremdeles, mens andre har funnet seg
bedre til rette.

– En av ulempene er at det går med mye
tid til å komme i gang om morgenen, når
man skal finne seg en plass, finne fram
ting man trenger, regulere bord og stol,
rigge opp pc og så videre. Tilsvarende tar
det tid å rydde sammen sakene sine når
dagen er slutt. Mange vil si at dette ikke
er effektivt, sier den Parat-tillitsvalgte.
Hun sier det er forskjell på hvordan folk
tolererer støy og lyder.
– Selv mener jeg ikke det er veldig mye
støy her. Et annet problem er at det går
med tid til å lete etter folk, for man vet
ikke hvor de sitter fra dag til dag, sier
Glommen.

Hun sier det positive er at man kan
kommunisere direkte med kollegene og få
raskere avklaringer på ting.
– Ledelsen sitter dessuten midt iblant
oss og har heller ikke egne kontorer. Det
oppleves som positivt, sier Glommen.
Hun har 32 års fartstid på eget
cellekontor i departementet, men sier
overgangen til landskap gikk bedre enn
fryktet.
– Det viser seg at dette slett ikke er så
verst, sier Glommen.

Hverken Statsbygg eller regjeringen har låst seg til en løsning med kontorlandskap, men innrømmer at ulike former for løsninger der
kontorlandskap inngår, er mest aktuelt.

Kontorlandskapets historie
En av de første bygningene med åpne kontorlandskap skal ha blitt oppført i USA allerede i 1904. Arbeidsplassene var bygget
opp som i et klasserom med bord på rekke og rad, og det var primært sekretærer og kontorassistenter som satt der.
På 1960-tallet vant det åpne kontorlandskapet frem i USA, med utgangspunkt i det tyske «Burolandschaft». Her ble
arbeidsplassene satt sammen i små grupper for å gi en effektiv arbeidsgang, og alle medarbeidere satt i det åpne landskapet.

Kilder: forskning.no, uio.no, dagensperspektiv.no, dn.no, arbeidstilsynet.no, regjeringen.no
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Grete Dieserud. Foto: Bente Bjercke

Ny i juridisk avdeling
Grete Dieserud er utdannet
jurist og har vært ansatt som
rådgiver i region øst. Nå er
hun utlånt til juridisk avdeling.
Dieserud treffes på e-post
grete.dieserud@parat.com og
telefon 951 84 492.

Ny rådgiver i region øst

Parat og Gjensidige redder liv
Kun 14 prosent av den voksne befolkningen bruker refleks. Ved
Kunnskapssenteret sørget derfor Hild Melgård og Gunn Werkland fra
Parat NTNU i samarbeid med Marianne Haugen Berg fra Gjensidige
for refleksutdeling. På Gløshaugen var Vigdis Rønningen og Wenche
Wilhelmsen Finseth i aksjon, og ved NTNU i Ålesund var Andreas Sylte og
Tove Storhaug fra Parat NTNU, som samarbeidet med Henrik Rødset fra
Gjensidige. Til sammen ble det utdelt mer enn 450 reflekser.

Bidrag til TV-aksjonen
Årets TV-aksjon gikk til inntekt for Røde Kors’ arbeid for mennesker
rammet av krig og konflikt. Parat-leder Hans-Erik Skjæggerud sier Parat i
år bidro med 35 000 kroner.
– Aksjonen skal
redde liv og gi
helsehjelp til
noen av de mest
sårbare i verden,
mennesker
rammet av krig
og konflikt.
Målet er at mer
enn to millioner
mennesker skal
få livsviktig hjelp,
sier Parat-lederen.
Foto: Røde kors/Thea Rabe
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Verdien av et
organisert arbeidsliv
Parats hovedstyre har valgt «verdien av et
organisert arbeidsliv» som flaggsak i år og neste
år. Bakgrunnen for valget er ønsket om å bevare
den nordiske modellen, og for å lykkes, må flere
organisere seg. Parat har laget en film som i
tiden fremover vil bli distribuert bredt på sosiale
medier, og alle medlemmer oppfordres til å dele.
Besøk Parat på facebook.com/ys.parat/.

Ståle Botn. Foto: Trygve Bergsland

Hild Melgård, Gunn Werkland og Marianne Haugen Berg. Foto: Gløshaugen

Ståle Botn er ansatt i vikariatstilling i region
øst. Botn har erfaring som tillitsvalgt både i
privat og offentlig sektor, og har fartstid fra
LO-systemet før han ble tillitsvalgt i Parat i 2006. Han har
også vært Parat-tillitsvalgt for
Oslo og Akershus studentsamskipnad, Thon Hotels
og Asker kommune.
Botn treffes på e-post
stale.botn@parat.com
og telefon 476 16 392.

Parats
medlems
fordeler
Du kan spare mye ved å bruke
Parats medlemsfordeler, blant
annet innen forsikring og bank.
Aktuell og oppdatert informasjon finner du under «medlemsfordeler» på parat.com

Ny mann på Bergens-kontoret
fra nyttår
Jørgen Dræge (40) er ansatt i region vest og starter
sin nye jobb på kontoret i Bergen 2. januar
2017. Han har en bachelor fra lærerhøyskolen
og en master i ledelse fra BI. Dræge kommer
nå fra en lederstilling innen helse, miljø og
sikkerhet i Beerenberg, men har også variert
erfaring fra førskole og helse og omsorg, i
tillegg til at han har vært tillitsvalgt på
heltid i Utdanningsforbundet.

Jørgen Dræge. Foto: Privat

Parats regionutvalg (RU)
RU region Nord (Finnmark, Troms, Nordland):
Leder: Lars Raymond Holm, Luftfartstilsynet
E-post: Lrh@caa.no
Johanne Hagerupsen, Høgskolen i Harstad
E-post: johanne.hagerupsen@hih.no
Øivind Østbø, Remiks
E-post: oivind.ostbo@remiks.no
Anne-Katrine Thomassen, Brønnøysundregisterne
E-post: akt@brreg.no
Tor-Fredrik Olsen, Finnmark Fylkeskommune
E-post: tor.fredrik.olsen@ffk.no
Line Anett Paulsen, Securitas, Leknes Lufthavn, Ungrepresentant
E-post: line_hoseth_88@hotmail.com
RU region Midt (Nord- og Sør Trøndelag, Møre og Romsdal):
Leder, Jannike Hanssen, Statens vegvesen
E-post: Jannike.hanssen@vegvesen.no
Morten Mørch, NTNU
E-post: Morten.morch@ntnu.no
Siri Finseth, Helse Nord-Trøndelag
E-post: Sirs.finseth@helse-nordtrondelag.no
Grete Kambuås, Boots Apotek
E-post: gretkam@online.no
Marit Holstad Aarsæther, Høgskolen i Volda
E-post: maritaa@hivolda.no
Mona Nerland, Politiet i Molde, Ungrepresentant
E-post: mona.nerland@politiet.no
RU region Øst (Østfold, Hedmark, Oppland, Oslo og
Akershus):
Leder: Hilde Margrete Bjørklund - Cappelen Damm AS
E-post: hilde.bjorklund@cappelendamm.no
Bente Iren Tollefsen Moen - Statens Pensjonskasse
E-post: bente.iren.moen@spk.no
Stein Grindheim - SAS Ground Handling
E-post: stein.grindheim@sas.no

Ronny Kjønsø - Asko Øst
E-post: ronny.kjonso@asko.no
Anja P. Ahlstrøm – NIBIO
E-post: Anja.Ahlstrom@nibio.no
Hans Andreas Bøhmer, Securitas i Oslo, Ungrepresentant
E-post: hanboh@gmail.com
RU region vest (Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane):
Leder: Rune Skaar, Bergen kommune
E-post: rune.skaar@bergen.kommune.no
Vidar Alfei, NAV Økonomiteneste
E-post: vidar.alfei@nav.no
Hege Solbakken Sæbø, Stavanger Aftenblad AS
E-post: hege.solbakken.saebo@aftenbladet.no
Wibecke Søraas Onarheim, Gulating lagmannsrett
E-post: wibecke.soraas.onarheim@domstol.no
Gro Nondal Buvik, Sognekraft AS
E-post: gro.nondal.buvik@sognekraft.no
Erik Andreassen, Gate gourmet i Bergen, Ungrepresentant
E-post: eandreassen@gategourmet.com
RU region Sør (Aust- og Vest Agder, Telemark, Vestfold og
Buskerud):
Leder: Ragnhild Negård - NAV
E-post: ragnhild.negard@nav.no
Helge Tverdal – AS Varden
E-post: helge.tverdal@varden.no
John-Inge Nerland – Fylkesmannen i Buskerud
E-post: fmbujin@fylkesmannen.no
Nina Ødegård – Høyskolen i Buskerud og Vestfold
E-post: Nina.Odegard@hbv.no
Cecilie Holt, NAV
E-post: cecilie.holt@nav.no
Hilde Valen, NAV i Vennesla, Ungrepresentant
E-post: hilde.valen@nav.no
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SPØRSMÅL OG SVAR
Spørsmål til juridisk og forhandlingsavdelingen i Parat
Vi som gir svar i denne utgaven av Parat er:

Anders B. Lindstrøm
Leder juridisks avd.
Advokat

Lene Liknes Hansen
Advokat

Odd Jenvin
Forhandler

Thore Eithun Helland
Advokat

Bjørn Are Sæther
Rådgiver

Thore Selstad Halvorsen,
Forhandler

Har du spørsmål til juristene eller til forhandlingsavdelingen, kan du sende spørsmålene til
trygve.bergsland@parat.com. Vi hjelper deg som medlem med alle typer problemstillinger knyttet til arbeidsforhold
og tolkning av avtaleverket. Du kan også ta kontakt med oss når det er behov for skriftlig og muntlig rådgivning i
forbindelse med omorganisering, nedbemanningsprosesser, ferie, arbeidstidsordninger, trygdespørsmål og lignende.

Utvidet stillingsprosent
Jeg jobber i 50 prosent stilling som
ekspeditør i en butikk og har et ønske om
å øke min stilling til 75 prosent. I forrige
måned ble det utlyst en ledig stilling som
ekspeditør.
Jeg søkte den ledige stillingen, men fikk
avslag i og med at jeg ikke ville jobbe
fulltid.
Jeg har lest at arbeidsmiljøloven gir
deltidsansatte fortrinnsrett til utvidet
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stilling, og mener problemet kunne
ha vært løst ved lage to stillinger på
75 prosent.. Har ikke arbeidsgiver plikt
til å gjøre dette?
Marianne
Svar: Arbeidsmiljøloven gir deltidsansatte
fortrinnsrett til utvidet stilling, dersom
arbeidsgiver vurderer å foreta ny ansettelse.
Forutsetningen er at arbeidstakeren er
kvalifisert for stillingen, og at utøvelsen av

fortrinnsrett ikke vil innebære en vesentlig
ulempe for virksomheten. Når det gjelder
kvalifikasjonskravet, er nok dette oppfylt i
ditt tilfelle.
Når det gjelder ønsket om å utøve
fortrinnsrett til kun deler av stillingen, har
du ikke rett til det. Høyesterett har i en dom
fastslått at deltidsansattes fortrinnsrett bare
kan benyttes til hele den ledige stillingen.
Anders

Rettigheter til utvidet stilling
Jeg er deltidsansatt i en 50 prosent
stilling, men det siste året har jeg arbeidet
mye mer enn dette. Har jeg rett på
utvidet stilling?
Chris
Svar: Ja, det kan du ha. I henhold til
arbeidsmiljøloven har deltidsansatte, som
de siste tolv måneder jevnlig har arbeidet
utover avtalt arbeidstid, rett til utvidet
stilling tilsvarende faktisk arbeidstid i
perioden. Dette gjelder likevel ikke om
arbeidsgiver kan dokumentere at behovet for
merarbeid er bortfalt. Tolvmånedersperioden
beregnes med utgangspunkt i det tidspunktet
du fremmer kravet overfor arbeidsgiver om
utvidet stilling tilsvarende faktisk arbeidstid.
Lene
Unyttige julepresanger
Det går snart mot jul, og jeg er redd for
at slektningene mine også i år gir meg
presanger jeg verken har glede eller nytte
av. Hvordan kan jeg få byttet til meg
andre varer, eller få tak i pengene, slik at
jeg kan bruke dem på mer fornuftige ting?
Kai
Svar: Jeg foreslår at du sender melding til
slektningene dine og ber om at kvitteringene
blir tatt vare på. Disse kan du prøve å få tak
i etter jul, for så å returnere varene i samme
butikk. Kanskje får du pengene tilbake,
men det er ikke sikkert. Vanligere er det å få
en tilgodelapp som du må bruke innen tre
år. Med tilgodelappen kan du kjøpe andre
varer. Du kan også be slektningene om at
byttelapp blir lagt ved. Er det satt byttefrist,
må du holde den. Det kan hende du ikke
har bytterett ved salg, i tillegg til at brukte
og skadede gjenstander ikke byttes.
Noen kjeder gir deg imidlertid pengene
tilbake for en ubrukt vare, med en frist på
et halvt år.
Andre lar deg teste produktet i en måned,
før du kan returnere og få pengene tilbake.
Et gavekort i en kjede du liker, kan være
et godt presangalternativ. På den måten
reduseres returneringsproblematikken.
Thore E.

Økt arbeidsmengde
Etaten jeg jobber i, er under omstilling.
Vi skal spare penger og ledelsen legger
opp til omfattende effektiviseringstiltak.
Nå har ledelsen bestemt at et vikariat
for en medarbeider som skal ut i
foreldrepermisjon, ikke vil bli utlyst.
I stedet skal oppgavene fordeles på
avdelingens øvrige medarbeidere. Har
arbeidsgiver anledning til å gjøre det?
Andrea
Svar: Ja, det vil ligge innenfor arbeidsgivers
styringsrett å beslutte å ikke ansette noen i
et ledig vikariat. Saken skal drøftes med de
tillitsvalgte på forhånd. Dersom arbeidsgiver
unnlater å foreta en prioritering av
avdelingens samlede oppgaver, kan dette føre
til økt arbeidsmengde for de gjenværende
ansatte. Det er viktig at de tillitsvalgte og
verneombud er oppmerksom på at dette
er forhold som representerer en risiko for
overbelastning og sykefravær, og dermed
følger tett opp.
Odd
Jobb på julaften
Jeg jobber turnus i hjemmetjenesten.
I fjor skulle jeg egentlig ha fri julaften, da
jeg hadde jobbet julaften året før. Men
ble jeg ringt opp på kvelden lille julaften
med beskjed om at jeg likevel måtte jobbe
fordi noen kolleger var blitt syke. Kan
arbeidsgiver gjøre dette?
Line

Studiepermisjon
Jeg har søkt arbeidsgiver om studie
permisjon, men fått avslag. Jeg skal
studere i 4–5 måneder, og det er kun
snakk om noen samlinger hvor jeg trenger
fri fra jobb. Arbeidsgiver sier det blir for
komplisert å hente inn vikar for en slik
ordning. Kan arbeidsgiver bestemme
dette? Jeg trodde jeg hadde krav på
permisjon etter loven? Jeg har jobbet ti år
i bedriften.
Robin
Svar: I utgangspunktet har du krav på
studiepermisjon ifølge arbeidsmiljøloven.
Det er et vilkår at du har jobbet i minst
tre år og de siste to årene hos samme
arbeidsgiver. Utdanningen må være
yrkesrelatert, men ikke nødvendigvis knyttet
til din nåværende jobb.
Du må varsle arbeidsgiver og fristene
avhenger av hvor lenge du skal være
borte. Arbeidsgiver kan kun nekte deg
permisjon hvis det er til hinder for forsvarlig
planlegging og drift i bedriften. Det skal
mye til for å nekte permisjon, og her må nok
arbeidsgiver sørge for at du får permisjon
og ta jobben med å skaffe vikar. Blir man
ikke enige, kan spørsmålet bringes inn for
en tvistenemd. Da tar du kontakt med oss i
Parat, så hjelper vi deg videre med det.
Thore S.

Svar: Selv om du ikke skal jobbe, kan
det uforutsigbare skje også i julen. Hvis
kollegaen din blir syk, kan du bli innkalt
for å jobbe. Hvis det ikke finnes noen som
frivillig tar på seg vakten, har arbeidsgiver
ansvar for å lede og organisere arbeidet og
kan ved behov pålegge deg å jobbe. Det er
opp til arbeidsgiver å vurdere hvem som skal
jobbe. Når det er sagt, tenker jeg at du bør
ta dette opp med din arbeidsgiver, eventuelt
via din tillitsvalgte, slik at det blir tatt
hensyn til at du har måttet jobbe julaften to
år på rad.
Bjørn Are
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PARAT KRYSSORD

Løsningen på kryssordet i medlemsbladet Parat nummer.4 – 2016 var: «ARBEIDSGIVERANSVARET I FREMTIDIG
ARBEIDSLIV». De tre heldige vinnerne er: Marianne Petersen, Stokke, Bård A. Jenssen, Melbu og Bente Bolstad, Paradis.
Vi trekker én vinner hver gang.
Send løsningen til redaksjonen, enten som
e-post til trygve.bergsland@parat.com
eller ordinær post til:
Parat, Postboks 9029, Grønland, 0133 Oslo
Husk å merke e-posten/konvolutten «Kryssord 5/2016».
Husk også å skrive på ditt eget navn og adresse.
Premie: Elvang INCA pledd av 50 prosent alpakkaull, 40 prosent fåreull og
10 prosent mikrofiber. Målene er 130x200 centimeter (se foto).
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Frist for å sende inn løsning på neste kryssord er: 6. februar 2017.

Løsning:............................................................................................................................
..................................................................................................................................................

Navn:...................................................................................................................................
Adresse:..............................................................................................................................
..................................................................................................................................................

PARAT HJERNETRIM

SUDOKU:
Sudoku-oppgaven går ut på å plassere sifrene 1 til 9 slik at alle de loddrette og vannrette radene inneholder sifrene 1 til 9 én gang
(slik at også hver 3 × 3-boks inneholder alle sifrene én gang).

Lett

Middels

Ekspert

KRYSS OG TVERS:
Hvilket ord står IKKE i diagrammet?
Det ordet er oppgavens løsning.
BIKINI
BOLERO
BROK
BUNAD
BURNUS
BUSSERULL
DRESS
FICHU
JOGGESKO
KAFTAN
KAPPE
KAVAI
KILT

KOFTE
KORSETT
KOTURNE
KYSE
NASJONALDRAKT
NATTKJOLE
NIKKERS
NISSELUE
SHETLANDSTRØYE
SHORTS
SLACKS
SLIPOVER
SLÅBROK

STAKK
TOGA
TRIKOT
TRUSE
ULLJAKKE
ULSTER
VAMS
VINTERFRAKK

ANAGRAMKRYSS:

Til venstre for skillestreken er løsningsordene, og her er bokstavene stokket
om i anagrammer. Finn ut hvilke ord det er snakk om og skriv dem inn i
feltet til høyre (kun vannrett). Én bokstav står riktig plassert allerede. Når
du er ferdig, stokker du om på bokstavene som er nummerert. Dette er
løsningsordet som kan skrives inn i feltet nedenfor. Stikkord for løsningsordet
er «AVSTIKKER».

Parats treningsside med hjernetrim

Sender du oss løsningen på alle oppgavene på
denne siden, er du med i trekningen av en Elvang
INCA pledd av 50 prosent alpakkaull, 40 prosent
fåreull og 10 prosent mikrofiber. Målene er
130x200 centimeter (se foto).
Frist for å sende inn løsningen er 6. februar 2017.
Vi trekker én vinner hver gang. Send løsningen til
redaksjonen, enten på e-post til trygve.bergsland@parat.com, eller ordinær
post til: Parat, postboks 9029 Grønland, 0133 Oslo. Husk å merke
e-posten/konvolutten «Hjernetrim 5/2016».
Vinneren av hjernetrim i 4/2016 er Hanne S. Liodden, Trondheim.
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LEDER

Omstilling til en mer
teknologisk fremtid
Mine barn, som er henholdsvis 15 og 17 år, er i likhet med de fleste andre ungdommer i Norge godt
i gang med utdannelsen. De gjør sine utdanningsvalg basert på en blanding av egne forutsetninger,
interesser og ideer om hvilken kompetanse arbeidslivet har bruk for i fremtiden.
Det hevdes fra en rekke hold at vi er i starten av den fjerde
industrielle revolusjon, som vil forandre det meste av arbeidslivet
slik vi kjenner det i dag. Den første revolusjonen, på slutten
av 1700-tallet, tok i bruk vann og damp for å drive maskinene.
Den andre på 1800-tallet gjorde masseproduksjon mulig ved
å ta i bruk elektrisitet. I den tredje, på 1960–70-tallet, fikk
vi elektroniske løsninger, og nå, i den fjerde, får vi roboter,
automatisering og nye forretningsmodeller.
Alle de tre første revolusjonene endret arbeidslivet radikalt,
men det skjedde over tid. Det hevdes at det som skiller
denne revolusjonen fra de tidligere, er at utviklingen skjer
eksponentielt. Det vil si raskere og raskere, før den eksploderer.
Det vil i så fall ha gjennomgripende innvirkning på hvordan vi
jobber og hva vi jobber med, kanskje allerede om noen få år.

Mer bekymringsfullt bør vi kanskje være for dem av oss som
er godt inne i arbeidslivet, har vært her noen år og ser frem
mot å fortsette med omtrent akkurat det vi gjør i dag. Vi må
derfor stille oss selv spørsmålet om vi er beredt til å gjøre det
som er nødvendig for å tilegne oss den kunnskapen et fremtidig
arbeidsliv krever. Dersom svaret er ja, er det grunn til å være
optimistisk og innebærer en erkjennelse av at den kunnskapen
jeg sitter på i dag, ikke nødvendigvis er tilstrekkelig for det som
kommer i årene fremover.
Det andre spørsmålet vi bør stille til myndigheter og
arbeidsgivere, er om de er beredt til å støtte oss i behovet for
å fornye kompetansen vår. Jeg er usikker på hva svaret på
dette er, ikke nødvendigvis på grunn av uvilje, men på grunn
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Myndighetene på sin side er
nok klar over hvilken omstilling
norsk arbeidsliv står overfor, og
hvor viktig det er at vi lykkes
for at vi skal kunne videreføre
velferdsstaten, men foreløpig har
de ikke et tilfredsstillende svar
på hva som må gjøres for å sette
oss i stand til å håndtere det
som kommer.
Parat selv, og gjennom YS, kan
bidra til at partene i arbeidslivet
forsøker å løse disse utfordringene,
slik vi tidligere har lykkes med å løse
andre utfordringer innenfor rammene av
den norske samarbeidsmodellen. Norge vil
imidlertid ikke lykkes uten at hver og en av
oss er klar for endringene som ligger foran
oss.

Hans-Erik Skjæggerud
Leder i Parat

Facebook: facebook.com/HansErikSkj/
Twitter: @Skjaeggerud

Foto: Trygve Bergsland

Dersom det er riktig at vi står ovenfor en utvikling som
beskrevet er det mye som tyder på at den utdannelsen de
unge tar i dag, vil være udatert på det tidspunktet de skal ut
i arbeidslivet. Spørsmålet er om det gir oss grunn til å være
bekymret? Jeg tror ikke vi skal være veldig bekymret for de unge
som vokser opp i en ny tid og allerede er vant til å forholde seg
til dagens utvikling. Den viktigste lærdommen våre ungdommer
kan få, er at de skal håndtere nye ting hele tiden.

av manglende forståelse av deres egne
behov i fremtiden. Dette understøttes
av en undersøkelse som nylig ble
presentert, der et klart flertall av de
spurte arbeidsgiverne mener teknologisk
utvikling vil endre norsk arbeidsliv på en
gjennomgående måte, mens et like
stort flertall mener endringene ikke
vil få noen konsekvenser for deres
virksomhet.

Kontakt

Hjelp når du trenger det!
Trenger du hjelp med spørsmål knyttet til lønn, tariff, arbeidsforhold, medlemskap og kontingent, kan du nå enten kontakte din
tillitsvalgte eller hovedtillitsvalgte, eller du kan kontakte Parat direkte. Kontakt gjerne ditt nærmeste regionkontor først, så veileder de
deg videre. På disse sidene finner du kontaktinformasjon både til Parat og Farmasiforbundet. Husk at du alltid kan kontakte oss på
21 01 36 00 eller medlem@parat.com.

Farmasiforbundets hovedtillitsvalgte

Parats regionkontorer

Private apotek

Oslo:
Lakkegata 23
ost@parat.com

Tromsø:
Grønnegata 3B
nord@parat.com

Rådgiver Bjørn Are Sæther
bjorn.are.sether@parat.com
Telefon: 959 77 054

Rådgiver Sandra Borch
sandra.borch@parat.com
Telefon: 992 98 867

Rådgiver Elin Lexander
elin.lexander@parat.com
Telefon: 975 85 882

Rådgiver Bjarne Rohde
Bjarne.Rohde@parat.com
Telefon: 993 07 930

Rådgiver Grete Dieserud
grete.dieserud@parat.com
Telefon: 951 84 492

Bergen:
Strandgaten 1
vest@parat.com

Rådgiver Ragnar Eggesvik
ragnar.eggesvik@parat.com
Telefon: 984 00 544

Advokat Ketil Mæland-Johansen
ketil.maeland-johansen@parat.com
Telefon: 982 55 809

Rådgiver Ståle Botn
stale.botn@parat.com
Telefon: 476 16 392

Rådgiver Laila Sæterdal
laila.saterdal@parat.com
Telefon: 481 84 995

Tønsberg:
Grev Wedelsgt. 12
sor@parat.com

Trondheim:
Kjøpmannsgt. 35
midt@parat.com

Rådgiver Unn Kristin Johnsen
unn-kristin.johnsen@parat.com
Telefon: 934 80 218

Seniorrådgiver Unni Singsaas
unni.singsaas@parat.com
Telefon: 951 67 293

Kristiansand:
Vestre Strandgt. 42
sor@parat.com

Rådgiver Bente Hermanstad
bente.hermanstad@parat.com
Telefon: 915 90 708

Boots
Gruppeleder Inger Johanne Opseth
Boots apotek Elverum
Telefon: 977 85 188
i-jo-ops@online.no
Apotek1
Gruppeleder Ann-Karin Berggren
Apotek 1 Løven, Sarpsborg
Telefon: 900 97 615
ann-karin.berggren@apotek1.no
Vitusapotek
Gruppeleder Anita Sveum Nilsen
Vitusapotek Sandvika
Telefon: 67 55 19 00 / 970 60 141
anita_sveum_nilsen@hotmail.com

Sykehusapotek
Midt:
Liv Reisch
Sykehusapoteket i Trondheim
Telefon: 73 86 42 00 / 924 10 932
liv.reisch@sykehusapoteket.no
Vest:
Gunvald Iversen,
Haukeland sykehusapotek
Telefon: 988 34 655
gunvald.iversen@sav.no
Sør-Øst:
Rita Riksfjord Antonsen
Sykehusapoteket i Tønsberg
Telefon: 970 92 980
rita.antonsen@sykehusapotekene.no
Nord:
Beate Borge
Sykehusapoteket i Tromsø
Telefon: 415 13 546
beate.borge@sykehusapotek-nord.no

Rådgiver Marianne Hårtveit
marianne.haartveit@parat.com
Telefon: 971 67 293

parat.com
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