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Ny versjon av
FarmaPro i 2016

Norske apotek på nett
Fra 1. januar 2016 blir det trolig tillatt
å bestille reseptbelagt medisin på norske
nettapotek. Tidligere i år importerte rundt
40 000 nordmenn daglig legemidler fra
utenlandske nettapotek. Side 18.

Apotekforeningen har i samarbeid
med Espire startet et pilotprosjekt
med en ny utgave av FarmaPro.
Oppgraderingen skal bidra
til å gjøre ekspedering av
apotekkunder raskere,
tryggere og mer effektiv.
Side 16.

Vitamininnsprøytning
i Son

Ulovlig
medisinimport

Son Apoteklab har sørget for at Svanens
vitaminkrem igjen er på markedet etter at
Svanelaboratoriet la ned kremproduksjonen.
Resultatet er fornøyde kunder og ansatte.
Side 22.

Fra 1. oktober ble regelverket for privatimport av legemidler innskjerpet,
og tollerne fikk samtidig en etterlengtet mulighet for å destruere slike
legemidler. Innskjerpelsen er ment å
beskytte forbrukerne. Side 10.

Usikker framtid for
Borgund
Apotekteknikerlinja ved Borgund
videregående i Ålesund sto i fare for å bli
lagt ned, men nå kan fylkespolitikerne ha
snudd dersom de får nok søkere til høsten
2016. Side 21.
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Forbundsleder

Tilrettelegging av nett
apotek i Norge fra 2011
Legemiddelmeldingen som ble publisert 22. mai 2015 er en melding
der Stortinget har bedt regjeringen utarbeide en gjennomgang av hele
legemiddelpolitikken, og skal bidra til bedre folkehelse i Norge.
Blant annet har regjeringen varslet at den
vil tilrettelegge for salg av reseptbelagte
medisiner fra nettapotek i Norge. Helseog omsorgsminister Bent Høie har sendt
ut forslag om dette på høring, og tar sikte
på å iverksette de nye reglene allerede i
januar 2016.
Når dette skrives jobber Farmasiforbundet
med et høringssvar. Vi mener det er viktig
å sikre god kompetanse på rådgivning og
veiledning fra autorisert helsepersonell
i apotekene. I tillegg må sikkerheten og
personvernet til pasientene bli ivaretatt
på en god måte. For å legge til rette for
effektive nettapotekløsninger må det
imidlertid gjøres endringer i den tekniske
e-reseptløsningen som kan bidra til å
kvalitetssikre gode løsninger.
Farmasiforbundet ber regjeringen om ikke
å forhaste seg når den nye ordningen skal
innføres. Vi er svært opptatt av pasient
sikkerhet og mener derfor at det skal være
autorisert helsepersonell i apotek som skal
utføre veiledning og rådgivning på salg av
legemidler til pasienter og kunder gjen-

nom nettapotekhandel. Vi mener det er
viktig at pasienter og kunder som bestiller
reseptpliktige legemidler via nett skal
ha den samme muligheten til å få riktig
rådgivning og veiledning som dem som
oppsøker et vanlig apotek.
Farmasiforbundet er bekymret for
at innføringen av nettapotek er for
dårlig utredet når det gjelder hvem
som har ansvaret for informasjonen til pasienter og kunder for å
sikre trygg og sikker legemiddelhåndtering. Vi mener det må
lages tydelige retningslinjer
som beskriver hvordan
dette skal utføres i praksis.
Det er videre viktig at
forsendelse av medisiner
via nettbestillinger skjer
på en trygg og forsvarlig
måte for å sikre dagens
nivå på pasientsikkerheten.

Petit

Tradisjon, sier folk
Nettene har blitt lange og kulda er i ferd med å sette inn. Det nærmer seg jul, med andre ord.
Og når det nærmer seg jul, hives alle apotekprinsipper over bord. Vekk med medisiner og
faglig fokus, inn med juletradisjonsvarene.
For hør bare her hva landets legemiddel
faghandler tilbyr mens julenissen gjør
klar sine siste presanger i verkstedet
sitt: Sennep, brente mandler, eple- og
kaneldrops, lakrisdrops, julekaffe, mokka
bønner, marsipankuler og peppernøtter.

var astmasigaretter også tradisjon. Ja, du
leste riktig – astmasigaretter.
Astmatikere ble nemlig anbefalt å røyke
astmasigaretter, for eksempel «Apoteker
Hopstocks astmasigaretter», som kom
i apoteknøkterne tipakninger og var
produsert i Kragerø. I dag virker dette
fullstendig vilt, i en tid hvor det å trekke
noe annet enn ren luft ned i lungene er
bortimot bannlyst. Nesten like vilt som
sennep og marsipankuler blandet med
Ibux, Postafen og Bricanyl. God jul!

Hvorfor selger apotekene sennep? Hvorfor
ikke ketsjup? Eller Thousand Island? Ja,
jeg vet at sennepsplanter ble regnet som en
droge i tidligere tider, men likevel.
Hva i all verdens land og rike har dette
på apoteket å gjøre? Det er tradisjon, sier
folk. Jo da, men til langt inn på 50-tallet
Illustrasjon:
Lena Åsgeirsdóttir
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Dette produktet er trykket etter svært strenge miljøkrav og er
svanemerket, CO2-nøytralt og 100 prosent resirkulerbart.

HVER DRÅPE ER KONSTRUERT FOR Å BIDRA TIL Å

REDUSERE KARIES
RISIKOFAKTORER
Listerine® Professional Fluoride Plus tar hånd om
risikofaktorene som er identifisert i Keyes-konseptet.1
Alkoholfrie Listerine® Professional Fluoride Plus bidrar
til å redusere risikoen for karies fordi det:
• Inneholder ekstra fluor (0,1 %) som styrker tennene
• Reduserer plakk
• Kontrollerer den bakterielle syreproduksjonen
Listerine® Professional Fluoride Plus gir
100 % økt beskyttelse for tennene
sammenlignet med fluortannkrem alene
(i laboratoriestudie2).

Profesjonell munnpleie hjemme

1. Van Loveren, C. et al., European Journal of Nutrition 2012; 15–25 2. Surface micro hardness, DOF 4-2013 NO/LI/13-0110(1)
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Redusert
apotekavanse
KrF foreslo i sitt alternative statsbudsjett å redusere apotekavansen med
ett prosentpoeng, slik at staten kunne spare 90 millioner kroner. Økte
kostnader for apotekene ble beregnet til 170 millioner.

Trøndere på
diabetestoppen
I Midtre Gauldal får flere enn ellers i
landet behandling for diabetes type 2,
ifølge Folkehelserapporten for Midtre
Gauldal som ble lagt frem i år. Noe av
forklaringen kan være legestasjonens
særlige fokus på å avdekke sykdommen tidlig.
– Mange er ikke klar over at de har
sykdommen, derfor er det ekstra
viktig å teste seg, sier farmasistudent
ved Apotek 1 Støren, Marit Nilsen
Holte, til Trønderbladet.
Over 350 000 nordmenn har diabetes
type 2 i Norge, og halvparten av disse
er ikke diagnostisert. De som diagnostiseres blir dessuten stadig yngre.

Sykehusapotekene ville blitt hardest rammet av dette forslaget ifølge Dagens
Medisin, og Apotekforeningen kalte forslaget pasientfiendtlig og næringsfiendtlig.
KrF har nå trukket forslaget på grunn av protester og konsekvenser det ville fått.

Komplett nettapotek i Sandefjord
Komplett Apotek på Kullerød tar opp kampen mot legemiddelgigantene
og åpner nettapotek.
Målsettingen i første omgang er å nå en omsetning
på 220 millioner kroner.
– Nå er vi klare for salg av reseptfrie medisiner,
sier administrerende direktør Geir Eide og
driftsdirektør Stig Henning Pedersen til
Sandefjords blad.
Neste år åpner myndighetene også for
distribusjon av reseptbelagte legemidler
via nettet. Planene er ifølge avisen at
Komplett-apoteket om fem år skal ha 30 ansatte
og være det største farmasøytfaglige miljøet i Norge.

Kreftmedisin mot
smerter
Tre forskere ved Sørlandet sykehus
starter nå en grundig vitenskapelig
testing av kreftmedisin på alvorlige
smertepasienter. De har inngått en
avtale med det globale
farmasiselskapet Merck.
En studie de nylig publiserte i tidsskriftet British Journal of Anaesthesia,
viser at kreftmedisinen virket på 18
av 20 kroniske smertepasienter som
Sørlandet sykehus testet den på. Ifølge
Fædrelandsvennen er det pasienter med
to konkrete former for nervesmerter som
skal delta i en ny test.
6 - 2015
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Mer veiledning
på apoteket
Helse- og omsorgskomiteen på
Stortinget mener at farmasøytenes
legemiddelkompetanse bør
utnyttes bedre, og foreslår blant
annet at det etableres en
prøveordning for inhalasjons
veiledning av farmasøyter i apotek,
ifølge apotek.no.
Over 50 prosent av pasienter med
astma/kols bruker medisinene feil. I
innstillingen til Stortingets behandling
av primærhelsetjenestemeldingen,
skriver komiteen at apotekene må
brukes for å sikre riktig legemiddelbruk.
Arbeiderpartiet peker på apotekene som
et lavterskel-helsetilbud og mener at
de har kompetanse til å avlaste øvrige
deler av helsetjenesten ved også å
kunne tilby vaksinasjon, røykesluttveiledning og screening ved
mistanke om føflekkreft.

Apotekran i Mosjøen
I november ranet en mann i
40-årene Apotek1 i Mosjøen. Han
truet betjeningen med kniv før han
fikk med seg en del tabletter, ifølge
Helgelendingen.
Mannen var beruset og ble pågrepet i
nærheten kort tid etterpå og framstilt
for varetekt.
Våpenet var en macheteliknende kniv, og
mannen er siktet for grovt ran, noe som
har en strafferamme på 15 års fengsel.
Den siktede er en kjenning av politiet og
hjemmehørende i Vefsn kommune.

Apotekerteknikere og legemiddelreklame
Farmasiforbundet ønsker at apotekteknikere skal få tilgang til
legemiddelreklame.
– Apotekerteknikernes jobb er å utlevere legemidler, og det er derfor svært viktig
at de har tilgang til den objektive informasjonen som finnes for at kundene skal få
den veiledning som er nødvendig for bruken av legemidlene de har kjøpt, skriver
forbundsleder Irene Hope i søknaden til Helse- og omsorgsdepartementet.
Et EU-direktiv skiller mellom offentlig reklame og reklame som henvender seg til
dem som ordinerer eller utleverer legemidler.

Tryggere diabetesmedisin
Et nytt legemiddel som regulerer
blodsukker for diabetes 2-pasienter, ser
ut til å gi lavere dødsrisiko, ifølge forskning.no. Resultatene om legemiddelet
ble lagt frem på en diabeteskongress i
Stockholm i september.

Middelet brukes til å regulere blod
sukkeret, og brukes sammen med andre
medikamenter.
375 000 nordmenn har diabetes, de fleste
type 2. Ifølge ferske tall lever i alt 415
millioner mennesker med sykdommen. I
tillegg risikerer 318 millioner å få den.

Farmasiindustrien
ser til havet
Bioteknologer ved SINTEF og NTNU
er i gang med å utvikle teknologi som
skal gjøre det lettere å finne og utnytte
mikroorganismer i havet.
– Målet vårt er å finne nye, produserbare stoffer som kan drepe for eksempel kreftceller eller antibiotikaresistente
bakterier. Teknologien vi utvikler vil
korte ned letetiden og effektivisere
produksjonen av slike stoffer, sier
Alexander Wentzel, seniorforsker i
SINTEF, til ABC Nyheter.
2015 - 7
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Synlig under
Farmasidagene
Utdanning, arbeidsbetingelser og
farmasifag var tema da
Farmasiforbundet deltok med stand
under Farmasidagene i Oslo 5. og 6.
november.
Av: Kristin Rosmo

Nestleder i Farmasiforbundet, Bodil Røkke og seniorrådgiver i Parat, Berit Regland, deler ut brosjyrer
og informerer om forbundet. Foto: Kristin Rosmo

Farmasidagene ble arrangert for 30. gang i
år. I lys av målene i Legemiddelmeldingen
og regjeringens ønske om å skape pasientens
helsetjeneste, var hovedtema for konferansen
i år «Pasientens helsetjeneste – drøm eller
virkelighet?» I tillegg ble det arrangert to
tverrfaglige sesjoner om innovasjon og antibiotikaresistens. Totalt bød Farmasidagene
på nærmere 70 foredrag og debatter fordelt
over de to novemberdagene.

å diskutere helsepolitikk og hva som skjer
i bransjen. I tillegg fikk representantene
fra Farmasiforbundet treffe medlemmer,
bransjekolleger, politikere og leverandører.
– Vi hadde mye besøk på standen, og fikk
spørsmål om innhold i utdanningen, hvor
mange som ble utdannet hvert år, lønn,
hvor mange medlemmer vi har, arbeidstider
og medlemsfordeler. Det kom også tilbakemeldinger på at apotekbransjen trenger flere
apotekteknikere til apotekene, sier Hope.
De som besøkte standen kunne få med
seg en brosjyre med Parats medlemsfordeler. I tillegg fikk de med seg siste utgave
av Farmasiliv, der antibiotikaresistens var
fagnytt-tema, noe som passet godt til årets
faglige tema under arrangementet.

Godt besøkt
Lederduoen i Farmasiforbundet, Irene
Hope og Bodil Røkke, laget en liten stand
sammen med 40 andre utstillere, deriblant
alle apotekkjedene og en rekke leveran
dører. Dette fungerte som møteplasser for

Villedende fra
Legemiddelverket
I en sak om tomme medisinhyller
siterer VG fagdirektør Steinar
Madsen i Legemiddelverket på at
grossistene prioriterer andre land
enn Norge for å få større
fortjeneste.
Apotekforeningen mener
Legemiddelverket skaper et inntrykk av at det er eksport som er
årsaken til legemiddelmangel i
Norge. Administrerende direktør i
Apotekforeningen, Per T. Lund, sier at
det derimot er produksjonssvikt hos
legemiddelprodusentene og en global
mangel på virkestoffer som har skylden
for tomme medisinhyller.
8 - 2015

Møteplass på tvers av arbeidsplasser
Farmasidagene arrangeres av Norsk
Farmasøytisk Selskap (NFS), som har som
formål å fremme utviklingen innen norsk
farmasi. Daglig leder Hege Helm føler i
stor grad at Farmasidagene bidrar til det.
– Farmasidagene er en uavhengig arena
og en viktig møteplass på tvers av ulike
arbeidsplasser innen farmasien, sier Helm.
I år var det rundt 650 deltakere på
Farmasidagene.
– Det var veldig positivt at
Farmasiforbundet var til stede med stand
og viste ansikt disse dagene, sier Helm.

Glemte
avregistrering
Det blir mangel på epilepsimedisin
i Norge fra 1. desember, da Epinat
som det eneste godkjente fenytoinpreparatet trekkes fra markedet.
På grunn av forsinket melding om
avregistrering, har det nå oppstått en
mangelsituasjon. Legemiddelverket
har bestemt at apotekene kan levere
ut fenytoin i utenlandske
pakninger i inntil ett år,
ifølge Dagens Medisin.
Pasienter som får
opphold i behadlingen kan få
epileptiske anfall.

EGENBEHANDLING
AV HALSBRANN

TILBAKEVENDENDE
SPORADISK

Kunder som en og annen
gang opplever halsbrann
eller sure oppstøt
Behandlingsalternativ;
Alginater, Antacida eller
H2-blokkere

EGENBEHANDLING

VEDVARENDE

Kunder som er plaget
med halsbrann eller sure
oppstøt som kommer tilbake
med jevne eller ujevne
mellomrom
Behandlingsalternativ;
Protonpumpehemmere (PPI)

EGENBEHANDLING

Kunder som er plaget
svært ofte

Behandlingsalternativ;
bør henvises til lege

LEGE

Nesten 9000 personer oppsøker daglig apotek
med plager relatert til halsbrann og sure oppstøt.1)
I din veiledning av halsbrannkunden kan denne
kategoriseringen være til hjelp.
Helsedirektoratet sier at protonpumpehemmere
er det mest effektive legemiddelet ved jevnlig halsbrann.2)

MED

SOMAC Control® er et reseptfritt legemiddel for korttids-behandling ved reflukssymptomer (f.eks. halsbrann, sure oppstøt) hos voksne. Inneholder 20 mg pantoprazol.
Dette legemiddelet gir nødvendigvis ikke umiddelbar lindring. Bør ikke brukes dersom du er gravid eller ammer. Les pakningsvedlegget nøye før bruk. 1) NordiMed,
An analysis of Attitudes and perceptions to pharmacy personnell when advising and choosing treatment in their communication with heartburn customers, Norway
august 2015 (Takeda as) 2) Helsedirektoratet, halsbrann og sure oppstøt [cited: 24.07.2015]. https://helsenorge.no/sykdom/mage-og-tarm/halsbrann
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SOMAC Control® er en protonpumpehemmer.

Fagnytt

Den store mengden import av ulovlige legemidler er en utfordring for kontrollørene, sier Liv Kristin Rundberget, underdirektør i Toll- og avgiftsdirektoratet.
Foto: Tollvesenet/Terje Heiestad
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Ulovlig
medisinimport

Apotekansatte og annet helsepersonell
må bli mer oppmerksomme på falske
legemidler.
Line Saxegaard

Fra 1. oktober ble regelverket for privatimport av legemidler
innskjerpet, og tollerne fikk samtidig en etterlengtet mulighet for å
destruere slike legemidler. Innskjerpelsen skal beskytte forbrukerne
mot helserisiko og falske legemidler.
Av: Kristin Rosmo

Handelsvirksomhet med falske legemidler er ulovlig og livsfarlig, og ifølge
Legemiddelverket overstiger virksomheten narkotikahandelen i fortjeneste.
Omfanget er økende, og er blitt et globalt
problem. Problemet er størst i land som
er dårlig regulert på legemiddelområdet,
men berører også svært mange nordmenn,
fortrinnsvis gjennom kjøp av legemidler via ulovlige nettapotek. Verdens
helseorganisasjon antar at risikoen for
at legemidler som er kjøpt via illegale
nettsider er falske, er over 50 prosent.
Undersøkelser hos Tollvesenet viser at
minst 20 prosent av pakkene som blir
kontrollert inneholder ulovlige eller falske
legemidler.
– I mengde tilsvarte det rundt ti millioner
ulovlige piller årlig. Den store mengden
er en utfordring for kontrollørene, sier Liv
Kristin Rundberget som er underdirektør
i Toll- og avgiftsdirektoratet.
Nye regler for privatimport
Et nytt og strengere regelverk for privatimport av legemidler ved forsendelse ble
innført fra 1. oktober i år. Det nye regelverket tillater kun import av reseptfrie
legemidler fra EU/EØS som er reseptfrie
og godkjent i Norge. Tidligere var det

tilstrekkelig at det var «lovlig ervervet» i
innkjøpslandet innen EØS-området.
I utgangspunktet gjaldt forbudet også for
vitaminer som var klassifisert som legemidler (produkter med et høyere innhold
av vitaminer enn det Mattilsynet har satt
som grense for kosttilskudd). Helse- og
omsorgsdepartementet opphevet fra 17.
november klassifiseringen av
vitaminer som legemidler, slik at disse
ikke rammes av de nye reglene for privatimport. Endringen består i at vitaminer
nå blir klassifisert som næringsmidler.
Med det nye regelverket må legemidlene
som importeres til privat bruk via forsendelse ha norsk tekst på pakningen og norsk
pakningsvedlegg. I praksis betyr dette at
det er svært få legemidler som nå er godkjent for privatimport via forsendelse.
– Bakgrunnen for det nye regelverket er
blant annet det store omfanget av privatimport av ulovlige og falske legemidler til
Norge og den store helserisikoen som er
forbundet med dette, sier Rundberget.
Inntil i høst har ikke tollmyndighetene
kunnet gjøre annet enn å sende ulovlig
importerte legemidler i retur til avsenderen.

– Det betød i praksis at vi kunne sende en
pakke med innhold av ulovlig legemiddel
tilbake til selgeren opptil flere ganger.
Men før eller siden passerte pakken
tollen uten å bli kontrollert, og mange
leverandører opererte med en garanti for
levering, sier Rundberget.
Parallelt med innstrammingen av importregelverket fikk norske tollere en etterlengtet mulighet til å holde tilbake, beslaglegge
og destruere ulovlig import til Norge.
Mottaker må begrunne hvorfor
importen er lovlig
Når Tollvesenet holder tilbake en mistenkelig forsendelse, sendes det et varsel til
mottakeren, som får ti dager på seg til å
begrunne hvorfor vedkommende mener
importen er lovlig. Dersom mottakeren
ikke svarer innen fristen, blir legemidlet
destruert uten nærmere begrunnelse eller
vedtak. Dersom mottakeren sender et tilsvar, er det Legemiddelverket som avgjør
om importen er lovlig.
– I løpet av den første måneden etter den
såkalte destruksjonshjemmelen trådte
i kraft, har vi holdt tilbake rundt 200
sendinger vi mener har ulovlig innhold,
sier Rundberget.
2015 - 11
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EU-kommisjonen har bestemt at godkjente
nettapotek fra 1. juli i år skal ha en felles logo.
Norge er foreløpig utenfor denne ordningen.
Illustrasjon fra nettsiden til The European
Medicines Agency

De som har bestilt disse pakkene har
altså fått muligheten til å forklare overfor
Legemiddelverket hvorfor de mener
importen er lovlig.
Vi har mottatt fire tilsvar i løpet av den
første måneden, og i den ene saken vi
til nå har behandlet fikk ikke vedkommende medhold av Legemiddelverket,
sier Martin Bjerke som er seksjonssjef i
Legemiddelverket.
Nye sikkerhetstiltak
EU-kommisjonen publiserte i 2011 et
direktiv med en rekke tiltak som skal
beskytte pasienter mot falske legemidler.
Blant annet innføres en unik ID-kode som
skal være på plass på reseptpliktige pakninger innen 2019 – også i Norge. Hver
enkelt legemiddelpakning skal i tillegg ha
en forsegling som bevis på at den ikke har
vært forsøkt åpnet før ekspedering.
Et annet tiltak i EU-direktivet er at godkjente nettapotek fra 1. juli i år skal ha
en felles logo. Det skal gjøre det tryggere
for folk som ønsker å bestille legemidler
på nettet. Ved å klikke på logoen kommer
man til den nasjonale tilsynsmyndig
hetens liste over godkjente nettapotek.
Legemiddelverket anslår at omtrent
90 prosent av «apotekene» som selger
legemidler på Internett driver ulovlig
virksomhet. Flere av de utenlandske net12 - 2015

Norske tollmyndigheter fikk fra 1. oktober mulighet til å holde tilbake, beslaglegge og destruere ulovlig
privatimport av legemidler. Foto: Tollvesenet/nyebilder.no

tapotekene har norsk tekst og kjente betalingsløsninger, og kan ved første øyekast
se seriøse ut.
– Det finnes tusenvis av nettsteder som
tilbyr netthandel med legemidler, men kun
et fåtall av dem er godkjente og har fått
logoen, sier Line Saxegaard, legemiddel
inspektør ved Legemiddelverket.
På Legemiddelverkets nettside finnes
en oversikt over godkjente nettapotek i
Norge, totalt åtte. Den nye logoen er ikke
på plass på disse apotekenes nettsider.
– Før logoen kan tas i bruk, må det
inngås en avtale mellom Norge og
EU-kommisjonen.
Innen EØS-samarbeidet jobbes det nå
med å bli enige med EU om en avtale
om bruk av logoen, men det er foreløpig
uklart når logoen vil bli tatt i bruk her
hjemme, sier Saxegaard.
Halser etter de kriminelle
Norske og internasjonale legemiddelmyndigheter kjemper en hard kamp mot
kriminelle tilbydere av falske legemidler.
Utviklingen gir grunn til ettertanke.
– Etter hvert som vi klarer å tette hull
som de kriminelle bruker som kanaler for
å distribuere falske legemidler, finner de
nye hull, og da gjerne i markeder som har
mindre ressurser og mindre velfungerende
kontrollrutiner enn vi har, sier Saxegaard.

Legemiddeldistribusjonskjeden har blitt
mye mer kompleks de siste årene, med en
mer oppdelt og spesialisert tilvirkning av
virkestoff, tilvirkning og pakking av bulk før
stoffene når tilvirker av ferdig legemiddel. I
tillegg transporteres legemidlene over lange
avstander og forhandles mellom mange
grossister før de når apotek og forbrukere.
– Særlig for parallellimporterte legemidler
finner vi mange ulike ledd i distribusjonskjeden hvor det er vanskelig eller umulig å
spore legemidlene, sier Saxegaard.
Norsk apotekpersonell må være
oppmerksomme
I 2014 fant også falske parallellimporterte legemidler veien til den legale
distribusjonskjeden i Norge. Italiensk
mafia mistenkes for å stå bak tyverier av
legemidler fra sykehus og lastebiler i Italia.
Legemidlene har deretter blitt oppbevart
og bearbeidet under ukjente forhold før
de fant veien tilbake til den legale distribusjonskjeden. Slike stjålne legemidler har
i fire tilfeller blitt solgt via norske apotek.
– Apotekansatte og annet helsepersonell
må bli mer oppmerksomme. Dersom man
mener noe er unormalt, må man ta kontakt
med innehaver av markedsføringstillatelsen
eller Legemiddelverket, sier Saxegaard.
Det er dermed ingen grunn til ikke å ha
et våkent blikk mot falske legemidler, også
ved norske apotek.
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Amila Zekovic fra FUG Danmark leder et skandinavisk FUG-prosjekt mot
falske legemidler i Ghana. Foto: Kristin Rosmo

Falske legemidler
• Kriminelle etterligninger av
godkjente legemidler, utgitt for
å være ekte
• Har ofte et identisk utseende
med ekte legemiddel
• Forekommer både med
originale legemidler og
generika
• Kan inneholde virkestoff av
dårlig kvalitet, for mye eller
for lite virkestoff, et annet eller
ikke noe virkestoff eller farlige
tilsetninger
• Pakningene kan være feil
merket eller falske
• Kan være tilberedt i uhygie
niske, ikke-godkjente lokaler
• Virkningen kan være mang
lende eller skadelig
• Konsekvensene for syke
mennesker kan være feil- eller
ubehandlet sykdom, uventede
eller alvorlige bivirkninger
og farlige interaksjoner med
legemidler pasienten allerede tar
• Omfatter alle legemiddel
grupper, men er spesielt
utbredt for antibiotika,
malariamedisin, kreftmedisin,
potenspiller, p-piller, angrepiller
og slankemidler
• Opp mot én prosent av alle
legemidler i industrialiserte
land er falske, men andelen er
vesentlig høyere på verdensbasis
• Over 50 prosent av alle
lege midler kjøpt via illegale
nettsider er falske
• Falske legemidler er mest
utbredt i land uten omfattende
kontrollsystemer
Kilder: Legemiddelindustrif
oreningen, The European
Medicines Agency, FUG, WHO

Falske legemidler er et globalt problem
Falske legemidler var tema da Farmasøyter uten grenser (FUG) i samarbeid
med Farmaceutene inviterte sine medlemmer til konferanse på Litteratur
huset i Oslo tidligere i høst. Kampen mot falske legemidler er et prioritert
arbeidsområde for FUG.
Av: Kristin Rosmo

FUG i Skandinavia har innledet et
samarbeid med en farmasøytisk forening
og kirkelige organisasjoner i Ghana.
Sammen skal de lage folkeopplysningskampanjer om falske legemidler og
styrke farmasøytenes kompetanse for å
gjøre apotek til det trygge valg.
– Tilgangen på legemidler i Ghana
generelt er mangelfull og ustabil. De har
en rekke utsalgssteder for legemidler, som
for eksempel apotek, sykehus, drug stores,
markeder og til og med medisinselgere på
bussen. I praksis er ingen av de forskjellige
utsalgsstedene trygge når det gjelder falske
legemidler, sier Amila Zekovic som er
prosjektkoordinator for det skandinaviske
FUG-samarbeidet i Ghana.
Hun har selv vært i Ghana og studert
farmasøytenes rolle i kampen mot falske
legemidler.

– Landet sliter med utbredt korrupsjon,
og det er alvorlige mangler i reguleringen av legemiddelmarkedet, sier
Zekovic.
Angår også apotek i Skandinavia
– Vi ser at farmasøyter i Ghana i stor
grad avdekker falske legemidler, men
at de mangler retningslinjer for inn
rapportering og håndtering av dem. De
falske legemidlene blir bare returnert til
leverandøren igjen, og dermed skyves
problemet over til andre, sier Zekovic.
Zekovic presiserer hvor viktig det er
at apotekansatte tar det på alvor når
kunder klager på manglende eller uvanlig effekt eller bivirkning av legemidlet
de tar, og oppfordrer også norske og
skandinaviske apotekansatte til å gjøre
det samme.
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Nye kurs fra Apokus
NE111 Søvnvansker
Mangel på søvn kan føre til irritabilitet og konsentrasjonsvansker,
og øker faren for trafikkulykker. I kurset vil du lære om de to
vanligste søvnvanskene: Insomni og døgnrytmeforstyrrelser.
Lær om hvordan dette bør behandles og hvilke legemidler
som er aktuelle.
Kurset er laget i samarbeid med Bjørn Bjorvatn, leder av
Nasjonal kompetansetjeneste for søvnsykdommer og professor
ved Universitetet i Bergen.

NE112 Angst
Mellom 20 og 30 % får en angstlidelse i løpet av livet, og
cirka 80 % av disse blir symptomfrie i løpet av 4 år. I dette kurset
vil du lære om vanlige angstlidelser, behandlingsprinsippene og
generelle råd apotekansatte kan gi.
Kurset er i laget i samarbeid med Fred Holsten, professor i psykiatri
ved Universitetet i Bergen.

KURSENE ER TILGJENGELIG FOR DEG I APOTEKETS LÆRINGSPORTAL
@APOKUS_NO FB.COM/APOKUS.NO

APOKUS.NO

probiotisk intimkrem

Unn deg en frisk intimfølelse – hver dag!
Dobbeltvirkende
ellen® er en intimkrem til bruk i det ytre intimområdet. Den minsker tørrhet,
og vegetabilske oljer danner en beskyttende hinne som bevarer hudens og
de ytre slimhinnens mykhet og fuktighet. ellen® er den eneste intimkremen
som ikke innholoder vann. Dette betyr at den ikke tørker ut huden slik en
vannbasert krem gjør.

Naturlig og skånsom for kvinner i alle aldre
Melkesyrebakterier bidrar til en naturlig og balansert bakterieflora og gir en naturlig
frisk følelse. ellen® intimkrem inneholder verken parfyme eller konserveringsmidler.
ellen® intimkrem passer til alle kvinner og kan brukes daglig ved behov.

probiotisk tampong

Gjenoppbygger vaginal balanse under menstruasjon
En naturlig måte å holde underlivet i balanse
En balansert vaginal flora er kroppens naturlige forsvar. Skjeden har sin egen
bakterieflora som fremfor alt består av melkesyrebakterier. ellen® probiotisk
tampong inneholder melkesyrebakterier, som forbedrer, gjenoppbygger og
opprettholder vaginal bakterieflora.

Det er mange årsaker til ubalanse i underlivet
- hormonsvigninger
- overdrevet intimvask
- alt for tettsittende klær
- stress
- ubeskyttet sex

Enkel behandling og menstruasjonsbeskyttelse samtidig!
ellen® probiotisk intimkrem og ellen® probiotiske tamponer selges på apotek

www.navamedic.com
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Ny versjon av FarmaPro i 2016
Apotekforeningen har i samarbeid med Espire startet et pilotprosjekt med en ny utgave av FarmaPro.
Terje Wistner i Apotekforeningen sier oppgraderingen skal bidra til å gjøre ekspedering av
apotekkunder raskere, tryggere og mer effektiv.
Av: Marit Bendz

Espire er eid av Apotekforeningen og stiftelsen til fremme av Norsk Apotekfarmasi.
Kommunikasjonssjef i Apotekforeningen,
Jostein Soldal, sier at den nye versjonen
nå er ute i et lite utvalg apotek for testing.
Soldal sier til Farmasiliv at det blir foretatt
en evaluering etter at pilotperioden er
avsluttet.
– Først etter evalueringen blir det avgjort
når denne nye versjonen skal tas i bruk i
apotekene.
Endringene gjelder både funksjoner
som ikke er gode i dagens versjon og
tilleggsfunksjoner for fremtidens krav til
apotekdrift, sier han.
Kontinuerlig utvikling
Espire ønsker ikke å uttale seg til
Farmasiliv om planene for utrulling
av ny FarmaPro-versjon, men viser til
Apotekforeningen.
16 - 2015

– Siden vi er i løpende dialog med
apotekeierne om slike planer, er det vi
som besvarer spørsmål, sier Soldal.
Han sender spørsmålene fra Farmasiliv
videre til Terje Wistner som er direktør for
teknologi og e-helse i Apotekforeningen og
ifølge Brønnøysundregistrene styremedlem
i Espire. Wistner sier de ikke vil lansere ny
versjon før i slutten av januar 2016.
– Det er ikke lurt å rulle ut et nytt program midt i jula, den travleste perioden til
apotekene, sier han.
Hvorfor har dere startet arbeidet med
omfattende endringer i FarmaPro?
– FarmaPro er i kontinuerlig utvikling,
slik det meste av programvare er i dag. Vi
jobber etter en langtidsplan, og prioriterer
videreutviklingen i tett dialog med både
brukerne og myndighetene, sier Wistner.

Hvor mye har farmasøyter og apotekteknikere vært involvert i utviklingen og
forbedringen av programmet?
– Det jobbes alltid tett med apotekene og
eierne når FarmaPro skal videreutvikles.
Apotekkjedene gir mange viktige innspill
i prosessen, blant annet basert på de
tilbakemeldingene de får fra sine ansatte i
apotekene, sier Wistner.
Forbedringer
Programvaren FarmaPro er Espires hovedprodukt og er et komplett datasystem for
distribusjon, utlevering og salg av legemidler og apotekvarer. FarmaPro brukes
ifølge Wistner i samtlige 820 apoteker i
Norge, i tillegg til at systemet benyttes av
bandasjister, medisinutsalg og farmasøytiske avdelinger på sykehus.
Wistner sier til Farmasiliv at en av de
viktigste endringene i FarmaPro er forbedring av individuelle vedtak.
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– Vedtaksinformasjonen huskes fra tidligere resepter, og huskes også hvis det er
flere reseptlinjer på samme varegruppe i
reseptkurven, sier han.
Vedtakshåndtering har ifølge Wistner
alltid vært en tidstyv på apotekene, og
forbedringene knyttet til dette mener han
vil bidra i positiv retning.
Ny versjon av FarmaPro skal ifølge
Wistner håndtere prevensjonsmidler som
spiraler og implantater til unge jenter på
samme måte som p-piller, slik at man
unngår manuelle oppgjør med HELFO.
– Schengenattest kan med den nye
versjonen opprettes i FarmaPro, og informasjonen kan hentes fra resepthistorikken
på kunden, sier Wistner.
Lover bedre ekspedisjonsflyt
Wistner sier apotekene får mulighet
til å dokumentere legitimasjon på alle
e-resepter, ikke bare på A- og B-preparater
slik som i dag.
– Dette gir økt pasientsikkerhet, og gir
apoteket mulighet til å dokumentere
hvem som har mottatt person- og
helseopplysninger på alle e-resepter. Ved
registrering av resepter på varegruppenivå,
for eksempel inkontinensutstyr, vises
dialog med både tidligere utleveringer på
e-resepten samt tidligere utleveringer på
apoteket, sier han.
Dette vil ifølge Wistner forenkle ekspedering av kunder med resepter på varegruppe
nivå, da man får en bredere oversikt over
hvilke artikler kunden bruker. Det er også
innført et nytt flytsteg i reseptur for å sikre
at det ikke kan lagres endringer på samme
resept fra to ulike arbeidsstasjoner samtidig.
– Ved farmasøytkontroll på annen arbeidsstasjon må resepten parkeres av tekniker
på den arbeidsstasjonen hvor resepten er
registrert. Det blir dessuten tilpasninger til
norm for informasjonssikkerhet slik at alt
innsyn logges, og sikrer at kunder kan få
informasjon om hvem som har hatt innsyn
i helseopplysninger, sier Wistner.

Fjorten piloter
May Kirsten Olsen i Apotek1 er leder
av forvaltningsforum, som består av én
representant fra hver av de store kjedene
og en fra Apotekerforeningen. Forumet
jobber tett opp mot Espire i utviklingen
av den nye versjonen av FarmaPro.
Olsen sier til Farmasiliv at pilotprosjektet
startet i månedsskiftet september–oktober
med 14 piloter: syv i Apotek1, fire i Boots,
to i Vitus og en i sykehusapotekene.
– Den første runden med påfølgende feilrettingsleveranse er ferdig, mens den neste
etter planen skal utføres i månedsskiftet
november–desember, sier hun.
Olsen er opprinnelig apotektekniker, men
er i dag farmasøyt og FarmaPro-konsulent
i Apotek1.
– Det siste året har forvaltningsforumet
brukt mye tid på prioriteringer, planlegging og testing. Jeg prøver å hospitere
hver 14. dag tett på apotek for å gjøre de
rette prioriteringene.
Pilotprosjektene er viktige for å avdekke
eventuelle feil vi ikke avdekker i annen
testing. Det er viktig at vi fanger opp
eventuelle feil på alle områder vi jobber

Kritikk av FarmaPro
Ekspedisjonssystemet FarmaPro har
vært brukt av norske apotek siden
1999. Løsningen ble oppdatert i 2013
med muligheten til å ekspedere
elektroniske resepter.
Oppgraderingen av FarmaPro som nå
utføres skal ifølge Fosnæs være den
mest omfattende som noen gang har
vært gjort. Når pilotperioden er slutt
rett over nyttår, vil man vurdere om
den er så bra at apotekene kan ta den
i bruk i slutten av januar.
FarmaPro har stadig blitt oppdatert.
Omfattende oppdateringer var et

innenfor, slik at det endelige resultatet blir
best mulig, sier hun.
Fremtidens krav
Det har vært en del misnøye med dagens
løsning og FarmaPro dekker ikke fremtidens behov for kjededrift, apotekdrift og
krav fra myndighetene, skriver Computer
World i en artikkel om utviklingen av det
nye bransjesystemet.
For eksempel krever tilknytning til offentlige systemer en større grad av teknologisk
fleksibilitet og behov for standardisering
i kommunikasjon med offentlige
IT-løsninger, ifølge artikkelen.
I artikkelen FarmaProblemer som nylig
ble publisert i Norsk Farmaceutisk
Tidsskrift, sier farmasøyt Hilde Fosnæs
at manglene i FarmaPro i ytterste konsekvens kan gå ut over pasientsikkerheten.
Fosnæs jobber ved Vitus-apotek Selbak
i Fredrikstad, og sier til tidsskriftet at
problemene blant annet dreier seg om for
dårlig journalfunksjon, i tillegg til flere
praktiske problemer.

sikkert tegn på trøbbel tidligere, men
dette har bedret seg, sier Fosnæs til
Norsk Farmaceutisk Tidsskrift.
– Med høyt tempo og krav til
effektivitet i apotekene, er manuelle
oppgaver noe som kan skape
problemer. Utfordringene vi møter
i FarmaPro spiller direkte inn på
arbeidsmiljøet, og når vi i tillegg
opplever at systemet henger, blir
det ubehagelig. Det er behov for et
nytt system, det vi har i dag er i ferd
med å gå ut på dato, sier Fosnæs til
tidsskriftet.
Kilder: www.farmatid.no/www.cw.no
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Norske apotek på nett
Fra 1. januar 2016 blir det trolig tillatt å bestille reseptbelagt medisin på norske nettapotek. Tidligere i
år importerte rundt 40 000 nordmenn daglig legemidler fra utenlandske nettapotek.
Av: Marit Bendz
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Reseptfrie legemidler er nå forbudt å
importere med mindre de har norsk
markedsføringstillatelse og har norsk etikett og pakningsvedlegg. Parallelt arbeider
regjeringen med å legge til rette for norske
nettapotek.
Norske nettapotek
Dagens norske nettbutikkløsninger er
begrenset til å omfatte reseptfrie legemidler
og handelsvarer. I Legemiddelmeldingen
har regjeringen varslet at den vil tilrettelegge for salg av reseptbelagte medisiner fra
nettapotek i Norge.
Helse- og omsorgsminister Bent Høie (H)
har sendt forslaget om dette ut på høring,
og tar sikte på å iverksette de nye reglene
allerede 1. januar 2016. Farmasiforbundet
ber regjeringen om ikke å forhaste seg når
den nye ordningen skal innføres.
– Farmasiforbundet er svært opptatt av
pasientsikkerhet, og mener man må bruke
tid på å legge til rette for riktig veiledning
og informasjon til pasienter og kunder i
den nye ordningen, sier forbundsleder Irene
Hope, som mener pasienter og kunder som
bestiller reseptpliktige legemidler via nett
skal ha den samme muligheten til å få riktig
rådgivning og veiledning som dem som
oppsøker et tradisjonelt apotek.
For å legge til rette for effektive nettapotekløsninger, må det ifølge Hope gjøres
endringer i den tekniske e-reseptløsningen. I forslaget til statsbudsjett for 2016
er det satt av 25 millioner kroner til dette.
– Det er positivt at det settes av midler til
dette, men Farmasiforbundet er bekymret

for at innføringen av nettapotek er for
dårlig utredet og det er uklart hvem som
har ansvaret for informasjon til pasienter
og kunder for å sikre trygg og sikker legemiddelhåndtering, sier Hope.
Farmasiforbundet arbeider med et svar
på høringen departementet har sendt ut
om forsendelse og salg av legemidler over
Internett.
Høy standard
Apotekforeningen er i prinsippet glad for
at norske pasienter får tilgang til legemidler på nettet, men administrerende
direktør Per Lund sier til Dagbladet at
nettapotekene må holde den samme standarden som de fysiske forretningene.
– Det foregår en del slik handel på nettet
allerede, med vesentlig dårligere kvalitet.
Derfor blir det avgjørende å kunne identifisere kundene på en sikker måte, og å
sørge for at forsendelse av medisiner skjer
på en forsvarlig måte, sier Lund til avisen.
Han sier nettapotekene må kunne gi
farmasøytiske råd til kunder som trenger
det på samme måte som de fysiske
forretningene.
Legemiddelindustrien støtter også forslaget om at norske nettapotek skal kunne
selge reseptpliktige legemidler, både med
tanke på brukervennlighet, sunn konkurranse og for å unngå falske legemidler.
Registreringsordning
Legemiddelverket har allerede innført
en registreringsordning for nettapotek i
Norge. Målet med ordningen er at for-

Dette blir forbudt
Her er listen over produkter
du ikke lenger kan få
tilsendt i posten fra
utlandet:
• Produkter som inneholder
legemiddelsubstanser.
• Produkter som inneholder urter,
med en del unntak.
• Produkter som inneholder
vitaminer i døgndoser som
overstiger maksimumsgrensene.
• Produkter som utgir seg for å
være legemidler.
• Produkter til injeksjon, unntatt
CE-merket medisinsk utstyr eller
tatoveringsprodukter.
• Produkter til bruk i øynene.
• Homøopatiske midler.
• Narkotiske stoffer. Disse reguleres
også av forskrift om narkotika.
• Nye syntetiske stoffer som ligner
stoffer oppført på narkotikalisten.
• Dopingmidler. Disse reguleres
også av forskrift om hva som er
dopingmidler.
Kilder: Legemiddelverket,
regjeringen.no, Dagens Medisin,
lmi.no, VG, NHL, Bergens Tidende,
Dagbladet
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brukere skal kunne skille mellom lovlige
og ulovlige nettapotek.
For å bekjempe ulovlige nettapotek
som ofte selger falske legemidler, har
europeiske legemiddelmyndigheter
innført nasjonale registreringsordninger
for lovlige nettapotek samt utarbeidet en
felleseuropeisk nettapotek-logo. Logoen
skal lenke til nasjonale legemiddelmyndigheters liste over godkjente nettapotek.
Inntil videre vil det ikke være et krav å
bruke denne logoen på norske nettapotek.
Siden logoforordningen ikke er en del
av EØS-avtalen, er denne saken på vent
inntil videre, men nettapotek som er
registrert vil bli kontaktet når logoen blir
tilgjengelig i Norge.
Sterke restriksjoner på import fra utlandet
Tollregionene og Legemiddelverket skal
ifølge VG opprette flere nye stillinger
for å håndheve den nye loven som sier
at det er forbudt å importere reseptfrie
legemidler med mindre de har norsk
markedsføringstillatelse og norsk etikett
og pakningsvedlegg.
Departementet begrunner lovendringen
med at 62 prosent av medisiner som
20 - 2015

selges på
Internett
er falske, og
derfor potensielt
farlige.
– Alt som står på listen
(se faktaboks) blir nå forbudt å importere via utenlandsk netthandel fordi det er klassifisert som legemiddel,
uansett om det er på resept eller ikke, sier
Steinar Madsen som er medisinsk fagdirektør i Legemiddelverket til avisen.
Homøopatene raser
Forbudet setter en stopper for kriminalitet
og farlige stoffer, men forbudet har også
sine innbitte motstandere. Enkelte forbrukere og organisasjoner reagerer svært negativt på at kosttilskudd, vitaminer og urter
kommer i samme kategori som reseptbelagte medisiner, narkotika og doping.
Norske Homøopaters Landsforbund
(NHL) skriver på sin nettside: «Et
slikt importforbud krenker individets
frihet og rett til å kunne gjøre valg ut fra
tidligere positive erfaringer, eksisterende
forskning og personlige verdier.»
– NHL ble aldri spurt om høringsuttalelse
og skulle gjerne fortalt regjeringen at
en slik lov er å umyndiggjøre folk og
en direkte trussel mot folkehelsen. Det
Legemiddelverket ikke forstår, er at
mange av produktene på norske apotek er
10–15 ganger dyrere enn ved import fra
utlandet, og man vil måtte ta 5–6 ganger
døgndosen fordi norske grenseverdier er
absurd lave, skriver NHL.

Kosttilskudd til syke
Facebook-gruppa «Vi som vil bidra til å
få omgjort de nye importreglene for kosttilskudd» ble nylig etablert av Foreningen
for ernæringsmedisin og har i skrivende
stund nærmere 20 000 medlemmer.
16. november endret regjeringen reglene
knyttet til import av kosttilskudd og vitaminer, noe som er en seier for dem som
vil importere selv.
– Vitaminer reguleres nå som næringsmidler og kan importeres som tidligere.
Dette viser at det nytter å si fra, sier Kari
Kjønaas Kjos (Frp) til Dagbladet.
Kosttilskudd med vitaminer i doser
høyere enn det norske myndigheter har
satt som døgndose ble først regnet som
legemidler, noe som førte til at kost- og
vitamintilskudd ble rammet av innstramminger. For homøopatiske legemidler blir
det ingen endring.
Kan søke om godkjenning
Hilde Ringstad, avdelingsdirektør i
Statens legemiddelverk, mener Facebookaksjonistene overdriver konsekvensene av
det nye regelverket.
– Dersom en lege mener det er behov
for å forskrive et legemiddel som ikke er
markedsført i Norge, kan det søkes om
godkjenningsfritak for dette. I noen tilfeller har vi laget en forhåndsgodkjent liste,
mens i andre saker må søknaden sendes
til oss. I de fleste tilfeller godkjenner vi
disse søknadene. I de fleste tilfeller er det
apotek som skaffer medisinene gjennom
sitt grossistnett. Dersom apoteket ikke
kan skaffe legemidlene, kan pasienten
søke om å få importere dette selv, sier
Ringstad til avisen.

Kompetanse

Usikker framtid for
apotekteknikerlinja
ved Borgund
Apotekteknikerlinja ved Borgund videregående i Ålesund sto i fare
for å bli lagt ned, men nå kan fylkespolitikerne ha snudd. Evelyn
Valderhaug, som er lærer ved skolen, sier det gjenstår å se om de
får nok søkere til at det blir satt i gang klasse høsten 2016.
Tekst: Vetle Daler

Valderhaug er tidligere sentralstyre
medlem i Farmasiforbundet og nå lærer
ved apotekteknikerlinja på Borgund.
Hun og kollegene hennes går en usikker
framtid i møte.
– Dersom vi ikke får nok søkere til
apotekteknikerlinja ved Borgund,
vil det ikke lenger være et tilbud om
apotekteknikerutdanning på Vestlandet
mellom Bergen og Trondheim. Det er
beklagelig, sier Irene Hope som er leder i
Farmasiforbundet.
16 skoler i tillegg til voksenopplæring
Farmasiforbundet jobber nå med å se
på hva som kan gjøres når det gjelder
rekruttering til utdanningen på Vestlandet
og i resten av landet. Nestleder i
Farmasiforbundet, Bodil Røkke, sier de

har jobbet aktivt med rekruttering til
utdanningen i en årrekke, og er til stede
på skolebesøk og utdanningsmesser over
hele landet.
– Vårt rekrutteringsopplegg, med nettsiden apotektekniker.no og tilhørende
materiell, brukes flittig, sier Røkke.
Antall videregående skoler som tilbyr
apotekteknikerutdanning har vært relativt
stabilt de siste årene, og nå er det 16
skoler fordelt over store deler av landet
som tilbyr apotekteknikerutdanning.
– I tillegg finnes det en rekke muligheter
når det gjelder voksenopplæring. Her har
de forskjellige fylkene ulike tilbud for
voksne som ikke tidligere har benyttet seg
av retten til videregående opplæring,
sier Røkke.

Dette er skolene som
for tiden tilbyr «VG3
apotekteknikk»:
• Bergeland videregående skole,
Stavanger
• Borgund videregående skole,
Ålesund
• Bodø videregående skole, Bodø
• Breivika videregående skole,
Tromsø
• Hadsel videregående skole,
Stokmarknes
• Halden videregående skole,
Halden
• Levanger videregående skole,
Levanger
• Nøtterøy videregående skole,
Nøtterøy
• Ringsaker videregående skole,
Brumunddal
• Skogmo videregående skole,
Skien
• Thora Storm videregående skole,
Trondheim
• Ullern videregående skole, Oslo
• Vennesla videregående skole,
Vennesla
• Ås videregående skole, Ås
• Åsane videregående skole,
Nyborg
• Åssiden videregående skole,
Drammen
Mer om apotekteknikerutdanningen
finner du på apotektekniker.no.
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Are Egeland har i samarbeid med håndverkere og gårdeier fått til gode lab-løsninger innenfor
rammene av hva som tillates i en vernet bygning. Foto: Kristin Rosmo

Vitamininnsprøytning i Son
Son Apoteklab har sørget for at Svanens vitaminkrem igjen er på markedet etter at Svanelaboratoriet
la ned kremproduksjonen. Resultatet er at apotekkundene får det de vil ha, og de ansatte i Son får
tryggere arbeidsplasser og en mer variert arbeidsdag.
Av: Kristin Rosmo

Kun få kilometer fra travle E6 gjennom Vestby kommune ligger tettstedet
Son. Med havn, gamle trebygninger,
trange, brosteinsbelagte gater, storslåtte
trær og hvitmalte stakittgjerder. Midt i
alt dette holder Apoteket i Son og Son
Apoteklab hus i den over 200 år gamle
Huitfeldtgården. Ifølge lokalhistorien skal
Falsen og Adler ha arbeidet med utkastet
til Norges grunnlov her. Den vernede bygningen har også huset både skole, skjenkesteder og dagligvarebutikk. Men nå er
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det altså produksjon og salg av apotekvarer
som gjelder i Huitfeldtgården i Son.
Lab og apotek
Are Egeland etablerte Apoteket i Son
i 2005 og tidligere i år kom Inge Valle
Tangen inn som deleier sammen med
Egeland. Han overtok da apoteker
ansvaret, mens Egeland ble daglig leder i
nyopprettede Son Apoteklab. De to kompanjongene har lik eierandel i apoteket og
laben. Egeland hadde i lang tid gått med

tanker om å satse mer på laboratorievirksomhet da en mulighet for å overta produksjonen av den tradisjonsrike Svanens
vitaminkrem dukket opp i vår.
– Vi har alltid hatt en betydelig magistrell
produksjon, med tilberedning etter resept
fra for eksempel hudlege, og har funnet
vår plass i denne nisjen. Det gjorde at
jeg gradvis ble mer nysgjerrig på å utvide
laboratorievirksomheten. Da vi oppdaget
at apotekene begynte å gå tomme for
Svanens vitaminkrem, tok vi kontakt med

Aktuelt
dringer med lav takhøyde enkelte steder.
Håndverkerne og gårdeier har likevel vært
veldig konstruktive, og vi har fått til gode
løsninger innenfor rammene av hva som
tillates i en vernet bygning. Med de fasilitetene vi nå har fått på plass, håper vi å vokse
innen krem- og salvesegmentet, sier han.
Egeland sier det foreløpig kun er produksjon av Svanens vitaminkrem og noe
leieproduksjon ved Son Apoteklab.
Apotekansatte involveres
Den dagen Farmasiliv besøker apoteket
og laben, har de rukket å produsere to
batcher med Svanens vitaminkrem siden
oppstarten i september. Egeland antar at
omfanget foreløpig vil ligge på rundt ti
batcher i året, noe som tilsvarer rundt 40
000 krukker.
– Jeg har fått mange tilbakemeldinger fra
apotekansatte som er glad for at kremen
er tilbake i hyllene. Det er prisverdig at
ansatte bryr seg om å tilby kundene gode,
tradisjonelle produkter som hører hjemme
i apotek, sier Egeland.

Svanelaboratoriet. I sommer inngikk vi
en avtale om overføring av produksjons
rettighetene, sier Egeland.
Son Apoteklab har også overtatt utstyret
som brukes til produksjon av vitamin
kremen, og har dessuten sikret seg overføring av verdifull kunnskap.
– Jagoda Høst, som er daglig leder i
Svanelaboratoriet, har vært her flere
ganger under planleggings- og oppstartsfasen. Hun er drivende dyktig og har vært
til svært god hjelp for oss i denne tidlige
fasen, sier Egeland.
Krevende oppstart
Egeland innrømmer at etableringen av
laben har vært mer arbeidskrevende enn
han først trodde.
– Det å etablere noe nytt innebærer hardt
arbeid og til tider lite nattesøvn. Det har
vært mye å sette seg inn i av lover og regler.
Eksempelvis skal laben tilfredsstille en del
fysiske krav, og det har vært noen utfor-

Tiden fra de starter arbeidet med en batch
vitaminkrem til den er klar til distribusjon, er rundt en uke, og forutsetter nøye
planlegging. Planleggingsfasen går over
flere dager, og omfatter blant annet å sikre
at råvarer er på plass og har god kvalitet
samt klargjøring av emballasje og produk-

teamet for Svanens vitaminkrem. Hun har
jobbet ved Apoteket i Son i fem år, og er
tillitsvalgt blant apotekteknikerne. Tidligere
har hun jobbet ved andre apotek, men har
ingen spesiell produksjonserfaring.
– Vi ansatte har vært spente på hvilken
rolle vi skulle få knyttet til produksjonen
av Svanens vitaminkrem. Til nå har vi
som er apotekteknikere gjort konkrete
og planlagte oppdrag for laben, som for
eksempel etikettering, skruing av lokk og
pakking, men kanskje blir det mer spesialiserte oppgaver etter hvert, sier Båserud.
Alle teknikerne ved apoteket har fått
prøve seg fra første stund. Til nå har
arbeidet på enkelte områder vist seg å
være mer krevende enn de hadde trodd,
mens det på andre områder har vært
enklere enn de hadde fryktet.
– Det var veldig fint at Jagoda Høst fra
Svanelaboratoriet var fysisk til stede da vi
produserte første batch tidligere i høst.
Hun lærte oss blant annet hvor viktig det
er å være på alerten under produksjonen.
Det virket så enkelt når hun gjorde det,
men det er en forutsetning for et bra
resultat å være fullt ut konsentrert om
oppgaven og ha god kunnskap om hva
som skal gjøres. Kremen må fylles på
krukke i løpet av en viss tid for å sikre
riktig konsistens. Det er heller ikke tilfeldig hvilken tid etter fylling lokkene skal
på, sier Båserud.

Det er godt å føle at jeg er en viktig brikke i
produksjonen av et etterspurt apotekprodukt. Ingunn Båserud
sjonsutstyr. Bemanningsplanlegging er
derfor en viktig del av forberedelsene.
– Vi er avhengig av at alle som er ansatt
på apoteket, tre apotekteknikere og
tre farmasøyter, inngår i teamet rundt
produksjonen av kremen. Det er en
forutsetning for å lykkes at vi gjør dette i
fellesskap. Og det føler jeg bestemt at vi er
godt i gang med, sier Egeland.
Konsentrert kunnskap
Apotektekniker Ingunn Båserud er en av
dem som inngår i det nye produksjons-

Når produksjonen først er igangsatt, må
den gjennomføres til punkt og prikke.
Selve fylleprosessen, inkludert skruing av
lokk og pakking i esker, tar rundt fem–
seks timer.
– Det blir nesten som ved en bakst. Da
nytter det ikke plutselig å bli opptatt
med andre ting. Under selve fylleprosessen arbeider vi svært konsentrert med
oppgavene langs de ulike stasjonene.
Resultatet av innsatsen er nesten 4000 fiks
ferdige krukker klare til distribusjon til
grossistene, sier Båserud.
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Hun fryktet at arbeidet kanskje kunne
bli litt ensformig. Men hun ble positivt
overrasket.
– Det er veldig godt å ha ro til å fullføre
en slik stor oppgave. Det krever effektivitet og dyp konsentrasjon, og jeg opplever
det nesten som å komme i en tilstand av
flyt. Nede på laben er det «nok» å bare
gjøre de planlagte oppgavene. Kontrasten
til arbeidsoppgavene i apoteket i etasjen
over er stor, der mye uforutsett skjer og vi
stadig må avbryte oppgaver til fordel for
noe som haster mer, sier Båserud.
Sikrere arbeidsplasser
Som tillitsvalgt ser Båserud at det er
behov for å gjøre noen justeringer for å
bedre det fysiske arbeidsmiljøet under
produksjonsprosessen.
– Enkelte steder trengs bedre arbeidslys
og justering av høyden på arbeidsbenken.
Det er mye stående og statisk arbeid, og
det er viktig at vi tilpasser disse tingene
slik at den fysiske belastningen reduseres.
Vi har fortløpende dialog med ledelsen
om nødvendige tilpasninger.
Hun tror at produksjonen av vitaminkremen bidrar til sikrere arbeidsplasser
og mer varierte arbeidsoppgaver for de
ansatte ved Apoteket i Son.
– Jeg merker allerede at det er blitt mer
å gjøre her. Arbeidet er også blitt mer
variert, noe jeg generelt mener er viktig

Det ligger mye kunnskap og arbeid bak en krukke med Svanens vitaminkrem. Foto: Kristin Rosmo

for trivselen på jobb. Dessuten er det
spennende å lære noe nytt, og det er godt
å føle at jeg er en viktig brikke i produksjonen av et etterspurt apotekprodukt.
Stolt
Son Apoteklab har foreløpig ikke gjort
noe for å markedsføre Svanens vitaminkrem overfor potensielle nye kunder.
Kremen har tradisjonelt «solgt seg selv»,
og eksempelvis gått fra mor til datter. Det

Historien om Svanens vitaminkrem
Apoteker ved Svaneapoteket i Oslo fra 1959 til 1976, Ragnar Mørk, regnes
som opphavsmannen til Svanens vitaminkrem. Hans forgjenger solgte en
krem kalt «flytende vitaminkrem». Den ble solgt i en høy, brun glasskrukke
med en etikett hvor det sto: «Anbefalt av leger og sykepleiersker.»
Apoteker Mørk fikk designet en ny
krukke og endret konsistensen på
vitaminkremen. Kremen fikk navnet
Svanens vitaminkrem. Endringene førte
til stadig økende salg. Etter hvert ble
kremen solgt en gros til en rekke apotek
rundt i landet. Det var i tillegg mange forsendelser til enkeltkunder. Produksjonen
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måtte av plasshensyn etter hvert flyttes ut
fra Svaneapotekets egne lokaler.
Da Ragnar Mørk gikk av for aldersgrensen i 1976, ble hans kone, Unni Mørk,
apoteker ved Svaneapoteket, noe hun var
fram til 1989. I 1988 ble produksjonsvirksomheten overført til et eget selskap,

er også mange menn som kjøper kremen.
– Da apotekhyllene ble tomme for
kremen i vår, var det mange kunder som
fortvilte. Det er veldig fint å kunne tilby
et slikt tradisjonelt apotekprodukt igjen.
Jeg merker nå at kundene er stolte over at
Svanens vitaminkrem produseres her ved
Apoteket i Son, en stolthet jeg også føler,
sier Båserud, før hun haster opp trappen
fra laben til kundene i apoteket.

Svanelaboratoriet AS. Etter et langt
liv i farmasien, solgte ekteparet Mørk
eierandelene sine til farmasøyt Jagoda
Høst i 2002, som sommeren 2015 solgte
produksjonsrettighetene videre til Son
Apoteklab AS.
– Jeg nærmer meg pensjonsalder, og
ønsket å trappe litt ned. Arbeidet med
Svanens vitaminkrem var tungt og
krevende. Nå er jeg glad for at yngre og
sterkere krefter har overtatt, sier Høst til
Farmasiliv.
Kilde: www.apoteketison.no
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Sex har ikke
forandret seg
men nødprevensjon har

ellaOne® er en nødprevensjon som skal tas innen 120 timer
(5 dager) etter ubeskyttet samleie eller prevensjonssvikt.
ellaOne er minst like effektiv som levonorgestrel tatt i løpet av
de første 72 timene.1
ellaOne er tre ganger mer effektiv enn levonorgestrel tatt de
første 24 timene, noe som kan skyldes at ellaOne har effekt
når risikoen for graviditet er størst.2

1. ellaOne ® SPC 01.2015
2. Glasier AF et al. The Lancet 2010; 375: 555-562.,
For mer informasjon se www.felleskatalogen.no

(ulipristalacetat)

effektiv når det virkelig gjelder

Tilgjengelig reseptfritt på alle landets apotek i løpet av mai 2015.
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Norden setter dagsordenen
Etter det årlige EAPT-møtet i Hamburg tidligere i år, har de nordiske
landene bestemt seg for i større grad å sette agendaen i det
europeiske samarbeidet. Målet er å samle mer informasjon om
apotekteknikere, i tillegg til å utvikle yrket og rollen de har som
apotekansatte.
Av: Vetle Daler

Farmasiforbundet samarbeider med
apotekteknikerorganisasjoner både i
Norden og i en enda større sammenheng
i Europa. I år har forbundet deltatt både
på nordisk møte og på møte i European
Association of Pharmacy Technicians
(EAPT).
– Internasjonalt samarbeid er viktig for
Farmasiforbundet, sier forbundsleder
Irene Hope.
Hun sier de nordiske landene nå har
bestemt seg for å samkjøre engasjementet
i den europeiske apotektekniker
organisasjonen EAPT.
– De europeiske landene er veldig
forskjellige, blant annet når det gjelder
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EAPT – Medlemsland 		
og forbund:
• Danmark: Farmakonomforeningen
• Finland: Service Union United
PAM
• Frankrike: ANPPH
• Irland: NAHPT og IACPT

utdanningen og hva apotekteknikere kan
gjøre, noe som er en utfordring i det europeiske samarbeidet, sier forbundslederen.

• Kroatia: HDFT

Et av målene til EAPT er å bli en politisk
pådriver for apotekteknikernes interesser
i Europa, og en tilstedeværelse i EU-
hovedstaden Brussel er blant det som
diskuteres.
– Vi ser fram til neste møte i EAPT, som
arrangeres i Dublin neste år. Der møter
vi resten av Europa i mai med et nordisk
perspektiv på apotekteknikernes utfordringer, sier Hope.

• Slovenia: SFD

EAPT på nett: eapt.info og på Facebook:
facebook.com/EAPT2010

• Norge: Farmasiforbundet
• Portugal: APLF
• Storbritannia: APTUK
• Sverige: Unionen
• Tsjekkia: Česká Farmaceutická
Společnost
• Tyskland: ADEXA – Die
Apothekengewerkschaft
• Ungarn: MESZK
• Serbia: UFTS Svetisava (har søkt
medlemskap)t

Det lille fiskeværet
Nusfjord i Lofoten.
Foto: Parat UNG.

PARAT UNG

Bekymringsmelding om robotsamfunnet
Måling og resultatstyring blir en stadig større del av arbeids
hverdagen. Parat UNG er kritisk til at virksomheter i stadig større
grad velger kvantitet foran kvalitet og frykter internt samarbeid
blir dårligere som en følge av en usunn konkurransekultur.

De fleste større organisasjoner, både private
og offentlige, preges i stor grad av målstyring. Dette kan være spesielt utfordrende
og stressende for tjenesteytende bedrifter,
da det er vanskelig å standardisere tjenester.

Kommentarer av: Idar Gundersen og Marlene Ferstad Viker

Kortsiktige mål
Et godt eksempel fra politiet kommer fra
masteroppgaven til Bente Valland: «Målog resultatstyring på lokalt nivå i Politiog lensmannsetaten». Masteroppgaven ble
avlagt ved Universitetet i Bergen i 2012
og beskriver ressurskrevende saker som
måles på samme måte som mindre saker,
og dermed vektes likt. Vi kan i dette
tilfellet spørre oss hva som egentlig måles?

Det er mange utfordringer i en verden
som er i konstant endring, og det kan
være vanskelig å finne balansegangen der
ledelsen gjerne ønsker kvantitet, mens
kundene forventer kvalitet.
Kvantitet kontra kvalitet
Kvantitet er mye lettere å måle enn kvaliteten på tjenester, og kvantiteten har derfor
en tendens til å bli det man konsentrerer
seg om i bedriften. I en hverdag styrt av tall
og uoppnåelige målsettinger vil særlig unge
kunne komme i faresonen for å bli utnyttet
til fordel for et godt tallresultat.
Når en bedrift konsentrerer seg om økt
måling, vil dette ha tydelig innvirkning

på de ansatte og særlig på det psykososiale
arbeidsmiljøet. Det vil føre til et økt
press på arbeidsplassen og målkravene
vil påvirke arbeidstakernes avgjørelser.
Mye peker mot at samarbeidet internt i
organisasjonen blir dårligere som en følge
av den brede overvåkningen.
Egoisme fremfor delt kunnskap
Man blir lært opp til å «tenke på seg selv».
Alle ansatte har ansvar for sin egen statistikk, og har derfor ikke like stor anledning
til å hjelpe kollegaer ved behov. Dette kan
være med på å hindre ansatte i å videre
utvikle seg og dele kunnskap, samtidig som
det vil skape en ukultur der man konkurrerer for å oppnå de beste tallene.

Man beveger seg her bort fra overord
nende strategier for å oppnå kortsiktige
mål, noe som vil være uheldig for
organisasjonen som helhet. Det er også
utfordringer knyttet til kvantitativ måling
i den forstand at ikke alle faktorer spiller
inn i målingene og at det derfor blir satt
urealistiske mål for de ansatte.
Ledelsen bruker mye tid på måling. Denne
tiden kunne vært brukt til å videreutvikle
kunnskap internt i bedriften. Det bør investeres mer tid og ressurser i å utvikle gode
samarbeidsforhold og motiverte ansatte i
stedet for å splitte organisasjonen og underbygge en usunn konkurransekultur.
Vi er ikke produksjonsenheter. Vi
ønsker å utvikle oss, vi ønsker å beherske
arbeidsoppgavene godt og gå hjem med
en god selvfølelse ved arbeidsdagens
slutt. Til syvende og sist kan det ikke kun
være tallene vi skal være opptatt av. Vi er
mennesker, ikke roboter.

Deltagerne på Parat UNG-samlingen. Foto: Parat UNG.
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Kurskalender
for 2016
Kurstilbudet for 2016 er i hovedsak en videreføring av fjoråret, og det er tatt hensyn til vårens
hovedoppgjør. Mange forhandlere vil være opptatt med tariffoppgjøret og flere kurs innenfor enkelte
områder vil bli noe komprimert. Tillitsvalgte må være oppmerksomme slik at ikke tarifforhandlinger
og kursdatoer kolliderer.
Grunnopplæringen trinn 1- og trinn 2-kurs avholdes regionalt,
dette for at tillitsvalgte skal få anledning til å bli kjent og bygge
nettverk med andre innenfor samme region. Trinn 3-kurs
avholdes i østlandsområdet og er tilpasset de ulike hovedavtalene.
Parat har derfor delt opp trinn 3-kursene i følgende sektorer:
Stat, privat og spekter (1–9) og KS, Virke-Huk og spekter helse.
Er du usikker på hvilken sektor du tilhører, finner du dette på
parat.com på «Min side», der du finner din egen tariffavtale.
Fordypningskursene er en videreføring av fjorårets kurs, men
kurstilbudet for 2016 er noe utvidet. Kursene er tilrettelagt
for at tillitsvalgte skal få økt kompetanse innenfor områder
som er viktige i vervet som tillitsvalgt og som kan være til
hjelp på egen arbeidsplass. De aller fleste fordypningskursene
krever gjennomført grunnopplæring i Parat eller tilsvarende
forkunnskaper.

å formalisere den kompetansen de har tilegnet seg i rollen som
tillitsvalgt. Tillitsvalgte kan ta ett eksamenskurs hvert kalenderår.
Eksamenskursene er nyttige uavhengig av hvilken utdanning du
har fra tidligere, men tillitsvalgte som har bestått «Årsstudium
for tillitsvalgte» får automatisk generell studiekompetanse, noe
som for mange vil åpne for videre studier ved universitet og
høgskoler.
Vårens eksamenskurs er«nettverksrelasjon og påvirkningsprosess».
Foreløpig plan for disse kursene kan du lese på parat.com under
«Kurs og utdanning».
Målgruppen for de fleste av kursene er tillitsvalgte i Parat og det
sendes ut kursinvitasjon elleve uker før kursstart til tillitsvalgte som
er i målgruppen for kurset. Det er viktig at informasjonen om deg
som tillitsvalgt til enhver tid er oppdatert. Bruk verktøyet «Min
side» på parat.com for oppdatert status og kontaktinformasjon.

Eksamenskursene i Parat arrangeres i samarbeid med Høgskolen
i Buskerud og Vestfold. Parat tilbyr «Årsstudium for tillitsvalgte»
som totalt gir 60 studiepoeng. Studiet består av fem selvstendige
moduler eller kurs, der tre er obligatoriske og to valgfrie.

For å kunne komme inn på «Min side» og melde deg på kurs,
benytter du medlemsnummer (eventuelt mobilnummer) og
passord. Har du problemer med innlogging kan du kontakte
Parat på e-post: medlem@parat.com

Det legges ikke opp til at kursene skal tas fortløpende, da dette
for de aller fleste vil bli for arbeidskrevende i en kombinasjon
med tillitsverv og jobb. Dette er et populært tilbud for
tillitsvalgte som ønsker faglig videreutvikling eller som ønsker

Har du spørsmål til kursene, kontakt kurs@parat.com,
sentralbord 21 01 36 00, eller direkte til kursansvarlig Hege
Thorud på telefon 924 49 819, eller Monica Bjørlo på telefon
930 40 952.
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Kurs og konferanser for tillitsvalgte 2016
Januar
Ma

Ti

On

To

Februar
Fr

Lø

Sø

Ma

Ti

On

To

Fr

Lø

Sø

28

29

30

31

1

2

3

1

2

3

4

5

6

7

4

5

6

7

8

9

10

8

9

10

11

12

13

14

11

18

12

13

14

15

16

17

15

16

17

18

19

20

21

19

20

21

22

23

24

22

23

24

25

26

27

28

25


26


27


28


29

30

31

29

1

2

3

4

5

6

6.–7. jan

Kurs i arbeidstid, Olavsgaard

11. jan	Spesialkurs for industri og verksted – tillitsvalgte på
verksted-avtaler, NHO og Virke, Parat

25.–27. jan	Kurs i forhandlingsteknikk privat sektor og spekter,
Olavsgaard
26.–28. jan

Trinn 3-kurs statlig sektor, Sanner

11.–14. jan	Eksamensrettet kurs i nettverksrelasjon og
påvirkningsprosess – 10 studiepoeng, Scandic Oslo City

2.–4. feb	Kurs i forhandlingsteknikk og lokale forhandlinger for ks,
Virke-Huk og spekter helse, Olavsgaard

18.–21. jan	Eksamensrettet kurs i nettverksrelasjon og
påvirkningsprosess – 10 studiepoeng, Scandic Oslo City

8.–10. feb	Kurs i konflikthåndtering – kommunikasjon og juss,
Olavsgaard

25.–27. jan

15.–17. feb

Trinn 2-kurs øst og sør, Tønsberg

Trinn 3-kurs privat og spekter (1–9), Olavsgaard

Mars
Ma

Ti

On

April

To

Fr

Lø

Sø

Ma

Ti

On

To

Fr

Lø

Sø

29

1

2

3

4

5

6

28

29

30

31

1

2

3

7

9

16

23

10

17

24

11

12

13

4

5

6

7

8

9

10

18

19

20

11

27

18

14

21

17

26

13

20

16

25

12

19

15

21

8

15

22

22

23

24

28

29

30

31

1

2

3

25

26

27

28

29

30

1

14

1.–2. mars

5. april

Kurs i tilsettingsråd statlig sektor, Park Inn Gardermoen

7.–9. mars	Kurs i økonomiforståelse/lokale forhandlinger i privat
sektor og spekter, Sanner

Tariffkonferansen, Gardermoen

12.–14. april

Trinn 2- kurs nord og midt, Tromsø

12.–14. april

Trinn 2-kurs i øst og sør, Kongsberg

8.–10. mars

19.–21. april

Kurs i presentasjonsteknikk og kommunikasjon, Sanner

Trinn 3-kurs statlig sektor, Sanner

14.–16. mars Kurs i forhandlingsteknikk stat, Olavsgaard
15.–17. mars Trinn 2-kurs vest, Bergen

Mai
Ma

Ti

On

Juni

To

Fr

Lø

Sø

Ma

Ti

On

To

Fr

Lø

Sø

25

26

27

28

29

30

1

30

31

1

2

3

4

5

2

3

4

5

6

7

8

6

7

8

9

10

11

12

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

13

14

15

16

17

18

19

23

24

25

26

27

28

29

20

21

22

23

24

25

26

30

31

1

2

3

4

5

27

28

29

30

1

2

3

3. mai

Kurs i lok. forhandlinger for NHO Funksjonær, Parat

10.–11. mai 	Kurs i arbeidsgivers styringsrett, omstilling, permittering og
nedbemanning, Olavsgaard

Høgskolekurs

Fordypningskurs

Grunnoplæring

1.–3. juni

Trinn 2-kurs øst og sør, Kongsberg

8.–9. juni

Statskonferansen, Gardermoen

Regionskonferanser
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Kurs og konferanser for tillitsvalgte 2016
Juli
Ma

Ti

On

August

To

Fr

Lø

Sø

Ma

Ti

On

To

Fr

Lø

Sø

27

28

29

30

1

2

3

1

2

3

4

5

6

7

4

5

6

7

8

9

10

8

9

10

11

12

13

14

11

12

13

14

15

16

17

15

16
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19
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24

25

26

27

28

25

26

27

28
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31

29

30

31


1

2

3

4

29.–31. aug	Kurs i konflikthåndtering – kommunikasjon og juss,
Olavsgaard

September
Ma

Ti

On

29

30

31

5

6

7

To

Fr
2

9

1

8

Oktober
Lø

Sø

Ti

On

To

Fr

Lø

26

27

28

10

11

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

1

2

3

4

5

6

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28


29


30

1

2

Trinn 3-kurs privat sektor og spekter (1–9), Sanner

29

30

1

2

5.–6. okt

Regionkonferanse midt, Trondheim

7.–8. sept

Regionkonferanse sør, Kristiansand

18.–20. okt

Trinn 2-kurs vest, Bergen

14.–15. sept

Regionkonferanse vest, Bergen

18.–20.okt

Trinn 2-kurs midt og nord, Trondheim

27.–29. sept

Trinn 2-kurs øst og sør, Tønsberg

26.–27. okt

Regionkonferanse øst, Oslo

28.–29. sept

Regionkonferanse nord, Tromsø

November
Ma

Ti

On

To

Sø

4

12

31. aug–2. sept

Ma

3

Desember

Fr

Lø

Sø

Ma

Ti

On

To

Fr

Lø

Sø

31

1

2

3

4

5

6

28

29

30

1

2

3

4

7

8

9

10

11

12

13

5

6

7

8

9

10

11

14

15

16

17

18

19
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12

13

14

15

16

17

18

21
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23

24

25

26

27

19

20

21

22

23

24

25

28


29


30


1

2

3

4

26

27

28

29

30

31

1

1.–2. nov

Trinn 3-kurs ks, virke-huk, spekter helse, Olavsgaard

7.–8. nov

Kurs i retorikk, Olavsgaard

16.–17. nov

Paratkonferansen, Gardermoen

22.–24. nov

Trinn 2-kurs øst og sør, Tønsberg

28.–30. nov

Trinn 3-kurs privat sektor og spekter (1–9), Sanner

28.–30. nov

Trinn 3-kurs statlig sektor, Sanner

Høgskolekurs
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Fordypningskurs

Grunnoplæring

Regionskonferanser

KURS

Øvrig kurs
informasjon
Reise og overnatting
Parats kurs er gratis for medlemmer og tillitsvalgte. I tillegg til at kursene er
gratis dekker normalt også Parat reise og opphold. For å utnytte opplæringsmidlene maksimalt slik at flest mulig kan få gå på kurs av høy kvalitet ønsker
vi å unngå bilgodtgjørelse og overnatting før kursstart.
Målet er at kursdeltakere skal rekke fram samme dag, derfor vil de fleste kursene starte
klokken 1100. Reisen må foregå på billigste måte og du kan lese mer om reiseregulativet
på parat.com, under «Kurs og utdanning – Reiseoppgjør og tapt arbeidsfortjeneste».
På kurs som blir avholdt på Sanner hotell setter Parat opp en felles taxi fra Gardermoen
(bestilles av Parat). Det er derfor viktig at du som kursdeltager gir tilbakemelding på om
du skal være med eller ikke innen fristen som er oppgitt (ved bekreftet kursplass). 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 Parat tog til
Gran stasjon (Gjøvikbanen).
I forbindelse med vårt nye reiseregningssystem er ekstra viktig at du sjekker dine
personopplysninger og fyller ut det som mangler på reiseregningen, samt at du har
signert med håndskrift.

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 trinn 1-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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INTERNASJONAL FORBRØDRING

Verdens
viktigste lager
Svalbards globale frøhvelv er kalt «Verdens viktigste rom». Paratmedlem og ansatt i Longyearbyen lokalstyre, Anita Utsi, sier det
er et fascinerende sted også for dem som bor på Svalbard.
Tekst og foto: Vetle Daler

Vi er stolte av
frøhvelvet her oppe.
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We want the
world to know about
this wonderful place.

Ved foten av Platåfjellet, i nærheten av
Svalbard lufthavn, troner inngangen til
Svalbard globale frøhvelv høyt oppe i
fjellsiden. Inne i fjellet, 70 meter over
havet, ligger 881 000 nytteplantefrø fra
over 200 land lagret, i det som i engelskspråklige og særlig amerikanske medier
gjerne omtales som «the doomsday vault».
Da Parat-bladet besøkte hvelvet, var flere
utenlandske kamerateam på plass for å
dokumentere historien om hvelvet.
Trygg lagring
God tilgjengelighet, konstant permafrost
og liten risiko for naturkatastrofer gjør

Svalbard til et ideelt sted for lageret, som
er plassert oppe i fjellsiden for å ta høyde
for store klimaendringer med en antatt
havnivåheving på 70 meter. Dette tilsvarer
samtidig nedsmelting av all is i Antarktis,
Arktis og på Grønland.
40 prosent av verdens genetiske
ressurser
Etter å ha passert den kunstutsmykkede
inngangsportalen, er det en lang tunnel
120 meter inn i fjellet der det ligger tre
store haller og «det aller helligste», hvor
frøene ligger lagret. Svalbards permafrost
gjør at det alltid er 5–6 kuldegrader

inne i fjellet, mens selve frøhvelvet
kjøles ytterligere ned til -18 grader,
med andre ord en gigantisk fryseboks.
Foreløpig er det bare den ene hallen som
er i bruk. Rundt 40 prosent av verdens
plantegenetiske ressurser er bevart på
Svalbard, men det er plass til mer.
Uttak til Syria
Det er ingen som har sitt daglige arbeid
i frøhvelvet – det åpnes nemlig bare
noen få ganger i året når det skal gjøres
«innskudd» av frø i banken.
– I år har vi åpnet hele fem ganger, senest
for noen uker siden da det for første gang
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Åsmund Asdal og Anita Utsi inne i frøhvelvet. Foto: Vetle Daler.

Han viser fram de tomme hyllene der en
del av Syrias frø tidligere var plassert. I september ble nemlig 128 kasser med totalt
38 000 frøslag fra ICARDA, den internasjonale genbanken i Syria, returnert fra frøhvelvet. Frøene skal nå såes i genbankens
forskningsstasjoner i Libanon og Marokko.

Bill Gates betalte de første transportene
av frø, og frøhvelvet fungerer som en
«backup» for genbanker over hele verden.
– Alle frøsorter som ligger her finnes i
genbanker rundt omkring i verden. Det
er bare de som setter frø inn som kan
ta dem ut, sier Asdal, som er glad for at
frøhvelvet får så stor oppmerksomhet.
– We want the world to know about
this wonderful place, sier han til
journalistene som er til stede i hvelvet
sammen med Parat-bladet.

Ønsker oppmerksomhet
Svalbard globale frøhvelv er bygget av
Statsbygg og åpnet i 2008. Frøhvelvet er
et samarbeid mellom den norske regjeringen, The Global Crop Diversity Trust og
NordGen, og er finansiert av den norske
staten.

Internasjonal forbrødring
Mens verden på utsiden er preget av
konflikter, hersker fred og fordragelighet
i Svalbard globale frøhvelv. Her ligger frø
fra Russland og Ukraina side om side, og
amerikanske pappkasser står stablet ved
siden av røde trekasser fra Nord-Korea.

ble gjort et uttak av frø, forteller Åsmund
Asdal som er koordinator for NordGen,
det nordiske genressurssenteret som har
ansvaret for driften av frølageret.
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– Her er det virkelig internasjonal
forbrødring, sier Asdal.
Parat-medlem Anita Utsi fra Porsanger
jobber for Longyearbyen lokalstyre,
«kommunen» på Svalbard. Hun har ikke
vært inne i hvelvet tidligere, og beskriver
det som et lukket sted omgitt av mystikk.
– Vi som bor her vet ikke så mye om
hvordan det er inne i hvelvet, og vi
kommer heller ikke inn i hvelvet uten
spesielle avtaler. I fjor ble det arrangert
en loddtrekning blant innbyggerne i
Longyearbyen der 30 heldige vinnere
fikk en omvisning, men jeg var
dessverre ikke blant dem. Den spesielle
inngangsportalen er blitt en attraksjon,
et «må se»- og «må fotografere»-sted hvor
vi gjerne tar med oss tilreisende gjester,
sier Utsi.

Svalbard globale frøhvelv
•	Formålet med frøhvelvet er å bevare verdens
plantegenetiske ressurser for mat og landbruk ved å
tilby kostnadsfri sikkerhetslagring av frø fra frøbanker
verden rundt.
•	Mange av disse samlingene finnes i utviklingsland.
Dersom frø går tapt, for eksempel som følge av
naturkatastrofer, krig eller simpelthen ressursmangel,
vil frøsamlingene reetableres med frø fra Svalbard.

Her ligger 881 000 nytteplantefrø fra over 200 land lagret.
Foto: Svalbard globale frøhvelv.

Genressurs-arv
Utsi innrømmer at der er litt kult å ha vært inne i frøhvelvet.
– Det er spennende å gjøre noe som ikke alle har muligheten
til. Dette var en stilig opplevelse, sier hun etter å ha kommet ut
i dagslys igjen. Noe av det som er fascinerende, er at det ikke
er politikk i dette, slik det kunne blitt hvis hvelvet var plassert i
andre deler av verden, sier hun.
Frøhvelv-koordinater Asdal formulerer det slik:
– Her er hele menneskeheten sammen om å ta vare på
genressurs-arven.
En frossen edens hage
José Manuel Barroso, tidligere president for Europa
kommisjonen, omtalte frøhvelvet som «En frossen edens hage.
Et sted der livet kan bevares for all fremtid uansett hva som
skjer rundt om i verden» i et intervju med VG under åpningen
i 2008.

•	Svalbard er både fjerntliggende og enkelt tilgjengelig
på samme tid, og er et perfekt sted for et slikt
sikkerhetslager.
•	Frøhvelvet består av tre fjellhaller sprengt ut i
sandsteinsfjellet Platåfjellet utenfor Longyearbyen.
120 meter dypt inne i fjellet lagres frøene i -18 grader.
•	Eies og administreres av Landbruks- og
matdepartementet (LMD).
•	Landbruks- og matdepartementet samarbeider med
Global Crop Diversity Trust og Nordisk genresurssenter
(NordGen) som er en nordisk institusjon under Nordisk
ministerråd, om driften av frøhvelvet.
•	Mer enn 40 prosent av de plantegenetiske ressursene
innen landbruket er nå bevart på Svalbard.
•	Flere verdensledere og offisielle representanter har
besøkt frøhvelvet, deriblant FNs generalsekretær Ban
Ki-moon.
•	Frøhvelvet ble i 2008 kåret til verdens 6. beste
oppfinnelse av Times Magazine.
Kilder: nordgen.org, regjeringen.no og vg.no
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Kontrollutvalget
i Parat.
Foto: Trygve
Bergsland.

Nytt fra Parat i Tromsø
Parat har lagt ned kontoret i Bodø, men styrker samtidig
bemanningen i Tromsø. Mona Pedersen, som har styrt
kontoret i Tromsø, har blitt valgt til ordfører i Karlsøy.
Medlemmer og andre som besøker Parat i Tromsø
vil derfor møte Bjarne Rohde og Sandra Borch som
begge er nytilsatte. Borch er 27 år og har en master
i rettsvitenskap i tillegg til erfaring fra ulike
politiske verv. Rohde er 35 år og kommer fra
stillingen som personalkonsulent i Torghatten.
Han har tidligere jobbet i Forsvaret og har
Sandra Borch og Bjarne Rohde.
erfaring fra ulike politiske verv.

Nyvalgt kontrollutvalg
i Parat
Landsmøtet har valgt Berit Opedal
Windheim som leder av Parats kontroll
utvalg for kommende treårsperiode. Med
seg i utvalget får hun Gerd Harr Janson,
Gerd Johannessen og Agathe Osland
Hellesen. Varamedlemmer er Aina Johanne
Steen og Christian P. Iversen.

Foto: Trygve Bergsland.

Ververe til håndball-VM
Alle som har vært med på å verve ett eller flere
medlemmer til Parat i perioden 1. oktober til
15. november, har vært med i trekningen av en tur til
håndball-VM for damer i Danmark 10.–12. desember.
Sammen med fem vinnere fra andre YS-forbund er det
Gjensidige som spanderer reise, opphold og VIP-billett med
servering til to av Norges kamper i gruppespillet. Hvem som
har vunnet, kan du lese på parat.com.

Nora Mørk og Heidi Løke
under EM i 2014.
Foto NTB/Scanpix.

Hytteforsikring
YS har forhandlet frem en hytteinnboforsikring som gjør at Parat-medlemmer kan
kjøpe forsikring fra Gjensidige for 450 kroner i året. Forsikringen dekker skader for
inntil 500 000 kroner og gir erstatning for alle skader på innbo som skyldes brann,
vann, tyveri, naturskade, mus og gnagere. I tillegg dekker den uhellsskader som for
eksempel at noe velter og knuser. Egenandelen er 2000 kroner.
I tillegg til innboforsikringen må du ha en hytteforsikring som erstatter selve
bygningen dersom den skulle bli skadet.
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Valgkomité til årsmøtet i 2018
Landsmøtet som nylig ble avholdt på Gardermoen har valgt
Svanhild Meirud som leder av valgkomiteen. Hun får med seg
Nils Henjum, Gerd Bang Johansen og Rune Berg som skal finne
kandidater til ulike lederverv før Parat skal avholde sitt neste
årsmøte i 2018. Varamedlemmer er Trude Mathisen, Lillian
Egelandsaa og Aina Steen.
Parats valgkomité. Foto: Trygve Bergsland.

Parats regions utvalg (RU)
RU region Nord:
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, Brønnøysundregistrene,
E-post: akt@brreg.no
Tor-Fredrik Olsen, Finnmark Fylkeskommune
E-post: tor.fredrik.olsen@ffk.no

RU region Vest:
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

RU region Midt:
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: siristinessen.finseth@helse-nordtrondelag.no
Grete Kambuås, Boots apotek
E-post: gretkam@online.no
Marit Holstad Aarsæther, Høgskolen i Volda
E-post: maritaa@hivolda.no

RU region Sør:
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, Høgskolen i Buskerud og Vestfold
E-post: Nina.Odegard@hbv.no
Cecilie Holt, NAV
E-post: cecilie.holt@nav.no

RU region Øst:
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
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SPØRSMÅL OG SVAR
Spørsmål til juridisk og forhandlingsavdelingen i Parat
Vi som gir svar i denne utgaven av Parat er:

Vetle W. Rasmussen,
Advokat

Lene Liknes Hansen
Advokat

Annbjørg Nærdal
Advokat

Katrine Andresen Roald
Advokat

Andreas Moen
Advokat

Odd Jenvin
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 har 50 prosent deltidsstilling, men
ønsker å jobbe mer. Det er utlyst en 80
prosent stilling der jeg jobber, og jeg
ønsker en fulltidsstilling.
Tom
Svar: Etter arbeidsmiljøloven paragraf 14-3
har du fortrinnsrett til utvidet stilling.
Forutsetningen er at du er kvalifisert for
stillingen og at oppgavene er om lag de
samme som du har i dag.
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Ettersom det skal foretas en ulempe
vurdering, er bestemmelsen i praksis slik
at du må ta hele 80 prosent-stillingen,
fremfor at du kan oppjustere til
fulltidsstilling. Dette fordi arbeidsgiver nok
vil ha vanskelig for å besette de resterende
30 prosent dersom du skulle gått opp i
fulltidsstilling. Vær samtidig oppmerksom
på at fortrinnsretten fra oppsagte
arbeidstakere går foran fortrinnsretten
til deltidsansatte.
Vetle

Lønn som innleid
Jeg er innleid arbeidstaker i en virksomhet.
Den siste tiden har jeg fått mistanke om at
jeg tjener vesentlig dårligere enn mine kollegaer som er fast ansatte. Er dette lovlig,
og hva kan jeg eventuelt gjøre med det?
Tuva
Svar: Innleide ansatte skal ikke forskjells
behandles. Bemanningsforetaket som leier
deg ut er din arbeidsgiver, og er forpliktet
til å sørge for at du får de samme vilkårene

som du ville hatt dersom du var direkte
ansatt i den virksomheten du jobber i for å
utføre samme arbeid, slik det er beskrevet
i arbeidsmiljøloven paragraf 14-12a om
likebehandling.
Dersom du er usikker på om du har de
samme vilkårene som fast ansatte, kan
du be om opplysninger fra bemannings
foretaket ditt for å undersøke dette.
Bemanningsforetaket skal gi deg de
opplysninger som er nødvendige for at
du skal kunne vurdere om egne lønnsog arbeidsvilkår oppfyller kravet om
likebehandling, slik det er beskrevet i
arbeidsmiljøloven paragraf 14-12b.
Lene

Svar: Hvorvidt det er innenfor arbeidsgivers
styringsrett å endre denne kompensasjonen,
beror på hvor det er regulert. Hvis dette er
beskrevet i din individuelle arbeidsavtale,
kan i utgangspunktet ikke arbeidsgiver
endre dette uten saklig grunn. Arbeidsgiver
må eventuelt gi deg en oppsigelse med
oppsigelsestid og et nytt tilbud der du ikke
får betalt reisetid.
Dersom dette er regulert i en særavtale mellom tillitsvalgte og ledelsen, må arbeidsgiver
si opp avtalen i henhold til avtalte frister.
Før avtalen sies opp skal det ha vært ført forhandlinger mellom partene. Kommer ikke
partene til enighet om en ny løsning, faller
man tilbake på overenskomsten. Regulerer
ikke denne reisetid, bortfaller ordningen.

Fri for å følge barn til lege
Jeg jobber i staten og har et barn som har
en kronisk sykdom. Dette gjør at barnet av
og til må på sykehus eller til fysioterapeut
for oppfølging. Har jeg krav på fri selv om
barnet ikke er akutt syk den dagen? Lederen
min sier at jeg må bruke feriedager eller
avspasere siden barnet ikke er akutt syk.
Amalie

I slike tilfeller kan det være aktuelt at dere,
sammen med Parat, vurderer om dette er et
krav som kan fremmes som et sentralt krav
på overenskomstens område i hovedoppgjøret. Dette vil bero på hvilket område man
befinner seg og hvor mange medlemmer på
området som har det samme problemet.
Katrine

Svar: Ifølge arbeidsmiljøloven paragraf
12-9 har man rett til fri (permisjon) for å
følge barnet til legeundersøkelse eller annen
oppfølging i forbindelse med sykdom. Dette
betyr at man har rett til fri selv om barnet
ikke er akutt syk den aktuelle dagen.

Alderspensjon og AFP
Jeg er ansatt i staten og vurderer å gå
av med AFP når jeg fyller 62 år i mars
neste år. Hvordan vil dette påvirke
alderspensjonen min fra 67 år?
Tobias

Arbeidsmiljøloven gir imidlertid bare rett
til fri, den gir ikke rett til lønn mens man
har fri. For å ha krav på lønn i slike tilfeller
må arbeidsplassen ha en tariffavtale som
regulerer dette. Hovedtariffavtalen i staten
er en av tariffavtalene som gir rett til lønn i
slike tilfeller. Alle statsansatte har derfor rett
på fri med lønn for å følge barn til lege eller
annen oppfølging i forbindelse med sykdom.
Annbjørg

Svar: Både alderspensjonen fra NAV
og Statens pensjonskasse (SPK) vil bli
regnet som tatt ut ved 67 år. Da går du
automatisk over fra AFP til alderspensjon.
Du vil altså ikke «spise» av pensjonen din
før du fyller 67 år når du går av med AFP,
noe som er en verdifull egenskap ved den
offentlige AFP-ordningen. Derimot vil
opptjeningen stoppe når du går av med
AFP, noe som ikke behøver å bety så mye for
størrelsen på pensjonen, men det kommer an
på opptjeningen din. Dersom du har 30 år i
Statens pensjonskasse og 40 år i arbeidslivet,
har du allerede full opptjening.

Betalt reisetid
Jeg jobber i privat sektor. Arbeidsgiver
skal fjerne retten vår til betalt reisetid. Har
de lov til dette?
Arne

Regelverket for hvordan alderspensjonen fra
folketrygden og Statens pensjonskasse skal

tilpasses hverandre, er ikke på plass for de
som er født fra og med 1954. Derfor kan
ikke Statens pensjonskasse beregne hva du
vil få utbetalt i alderspensjon. Likevel er du
garantert å få minst 66 prosent av sluttlønn
i samlet pensjon fra Statens pensjonskasse og
NAV, dersom du oppfyller vilkårene for full
opptjening som beskrevet over.
Andreas
Pålagt overtid
Jeg jobber i en statlig etat og i min
avdeling har vi fram mot nyttår en
rekke frister som skal overholdes. Min
arbeidsgiver har i dag varslet at vi må
påregne en del overtid i desember. Dette
ønsker jeg ikke, jeg har hendene fulle
med private gjøremål i ukene fram mot
jul. Kan min arbeidsgiver tvinge meg til å
jobbe overtid?
Ida
Svar: Arbeidsgiver kan pålegge overtid.
Overtidsarbeid kan kun pålegges dersom
det foreligger et særlig og tidsavgrenset behov
for det. Det er ikke tillatt å gjennomføre
overtidsarbeid som en fast ordning. Bruk
av overtid er regulert i hovedtariffavtalen i
staten og i arbeidsmiljøloven.
Arbeidstaker plikter i utgangspunktet å
utføre pålagt overtidsarbeid, men kan
kreve å bli fritatt dersom det foreligger
helsemessige eller vektige sosiale grunner.
Helsemessige grunner er i prinsippet en
absolutt fritaksgrunn, og det er ikke krav
om at man må legge fram legeattest (selv
om man må anta at arbeidsgiver kan kreve
legeattest dersom man krever fritak for
overtid over en lengre tidsperiode). Vektige
sosiale grunner for fritak for overtid kan
være hensynet til pass av mindre barn,
henting av barn i barnehage og deltakelse
i større familiebegivenheter. Arbeidsgiver
vil måtte foreta en samlet skjønnsmessig
vurdering basert på dine personlige grunner,
i hvilken grad arbeidet kan utføres av andre
eller utsettes, før du pålegges overtid i ukene
fram mot jul.
Odd
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PARAT KRYSSORD

Løsningen på kryssordet i medlemsbladet Parat nr.4 – 2015 var: «FATTIGE KVINNER I SLAVELIGNENDE ARBEID»
De tre heldige vinnerne er: Nina Bredde, Fredrikstad, Ågot Istad, Frosta, Svein Ringsby, Mjøndalen.
Vi trekker ut tre vinnere 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 5/2015»
Premie: Elvang INCA pledd av 50 prosent alpakkaull, 40 prosent fåreull og
10 prosent mikrofiber. Målene er 130x200 centimeter.
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Frist for å sende inn løsning på neste kryssord er: 8. februar 2016.

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.
ALBERT
ALEXANDER
BAUDOIN
CHRISTIAN
DAVID
EDVARD
EIRIK
ELIZABETH
FABIOLA
FEISAL
FREDRIK
GEORG
GUSTAV
HAAKON

HARALD
SIRIKIT
HUSSEIN
SONJA
INGRID
STUART
JULIANA
KLEOPATRA
LOUISE
LUDVIG
MAGNUS
MARGARETA
MIKAEL
NEBUKADNESAR
OLAV
OSCAR
SILVIA

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 «Farkost».

Parats treningsside med hjernetrim

Sender du oss løsningen på alle oppgavene på denne
siden, er du med i trekningen av et Elvang INCA
pledd av 50 prosent alpakkaull, 40 prosent fåreull og
10 prosent mikrofiber. Målene er 130x200 centimeter.
Frist for å sende inn løsningen er 8. februar 2016.
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 5/2015».
Vinneren av hjernetrim i 4/2015 er Elfrid Blomdal, Tysse.
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LEDER

Tåler den norske arbeidslivsmodellen en revolusjon?
Vi lever i en revolusjonerende tid. Revolusjonerende på den måten at ny teknologi vil endre eller
påvirke måten vi jobber og lever på en gjennomgripende måte.
Vi har alle opplevd ny teknologi som har fått stor påvirkning
på oss. Det er nok å peke på smarttelefonen som først i løpet
av de siste tre–fire årene har blitt allemannseie og bidratt til
store endringer i måten vi bruker tiden vår og løser dagligdagse
oppgaver gjennom ulike apper.
Denne, og andre praktiske, teknologiske hjelpemidler vi har fått
de siste årene, har likevel ikke hatt potensial til kunne beskrives
som revolusjonerende. Det kan vi først gjøre når mange
endringer begynner å virke samtidig på en måte som gjør at mye
av det vi kjenner i dag, endrer seg i morgen.
Mange hevder at vi nå står ved inngangen til en slik tidsepoke og
den omtales som den neste teknologiske revolusjonen. I denne
epoken vil blant annet kombinasjonen av en rekke teknologiske
fremskritt som virker samtidig, endre livene vi lever og måten vi
arbeider.
Eksempler på dette er et Internett som utvider seg eksponentielt
hver år. Registrering av enorme mengder data om oss, hvordan
vi lever, hva vi er opptatt av og hva vi liker eller ikke liker. Big
data som handler om å kunne analysere disse enorme data
mengdene og på bakgrunn av dette finne de beste løsningene
på uendelig mange ulike problemstillinger. Roboter som er i
rivende utvikling med hensyn til funksjonalitet og brukergrense
snitt. Sosiale medier som lar oss kommunisere raskere og mer
effektivt enn noen gang på tvers av landegrenser og språk.

Legger vi den nye teknologiske revolusjonen vi står foran
sammen med klimaendringer, migrasjon, demografiske endringer,
økende urbanisering og en global økonomi, står vi i sum overfor
endringer som vil utfordre oss alle og innebære omstilling.
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Dersom vi erkjenner at vi står overfor
omstilling som følge av endringer, vil
vi også ha bedre forutsetninger for å
komme oss gjennom denne enn om
vi avviser den eller velger å la være
å forholde oss til det som kommer.
Omstilling betyr nemlig også
nye muligheter. Dette er også
budskapet til regjeringen med
statsminister Solberg i spissen,
og det er budskapet til YS,
hovedorganisasjonen som Parat
er en del av.
Vårt budskap er at omstillingen som nå kommer må
håndteres innenfor den
norske modellen hvor vi har
historiske tradisjoner for å
løse nettopp omstillinger
av arbeidsliv og samfunnsliv i tett samarbeid mellom
myndigheter, arbeidsgivere og
arbeidstakere. Det vil virke også
denne gangen dersom våre samarbeidspartnere anerkjenner suksess
oppskriften. Den største utfordringen
går likevel til alle arbeidstakerne i Norge.
Erkjenner vi at endringene kommer, og
hvordan vil vi forholde oss til disse?

Hans-Erik Skjæggerud
Leder i Parat

Foto: Trygve Bergsland

Noen av oss har allerede begynt å kjenne på konsekvensene av
ny teknologi. To eksempler er tjenestene Uber og Airbnb. Den
første er ulovlig i Norge, men vokser sterkt i verden for øvrig
sammen med den andre. Begge tjenestene baserer seg på å
dele det man har med andre mot et vederlag. I det ene tilfellet
handler det om persontransport. I det andre om overnatting.
Begge truer veletablerte næringer som drosje og hotell, og
arbeidsinntekter for millioner av arbeidstakere verden rundt.
Tjenestene kommer som en følge av en fremvoksende delings
økonomi i kombinasjon med nye teknologiske muligheter. Vi
vil nok se nye eksempler på delingsøkonomien på en rekke
andre områder i årene som kommer, og det er grunn til å tro at
utviklingen vil skje raskt.

Ovenstående er både spennende og skremmende. Den gode
nyheten er imidlertid at alle tidligere revolusjoner som har
endret våre levesett og måter å arbeide på har blitt adoptert og
ført til økonomisk vekst og velstand for stadig flere mennesker.
Det vil nok skje denne gangen også, selv om omstillingen for
mange vil oppleves utfordrende.

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

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

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

Bergen:
Strandgaten 1
vest@parat.com

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

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

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

Rådgiver Erling Pedersen
erling.pedersen@parat.com
Telefon: 951 71 316

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

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

Tønsberg: Grev Wedelsgt. 12
sor@parat.com

Trondheim:
Kjøpmannsgt. 35
midt@parat.com

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:
Camilla Lillegård
Sykehusapoteket i Tromsø
Telefon: 926 44 643
camilla@lillegaard.com

Rådgiver Bjørg Sørsdahl Skuthe
Seniorrådgiver Unni Singsaas
bjorg.skuthe@parat.com
unni.singsaas@parat.com
Telefon: 958 80 088
Telefon: 951 67 293
Rådgiver Unn Kristin Johnsen
Rådgiver Bente Hermanstad
unn-kristin.johnsen@parat.com
bente.hermanstad@parat.com
Telefon: 934 80 218
Telefon: 915 90 708
Kristiansand: Vestre Strandgt. 42
sor@parat.com
Rådgiver Marianne Hårtveit
marianne.haartveit@parat.com
Telefon: 971 67 293
Tromsø: Grønnegata 3B
nord@parat.com
Rådgiver Sandra Borch
sandra.borch@parat.com
Telefon: 992 98 867

parat.com
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Returadresse: Farmasiforbundet/Parat. Postboks 9029 Grønland, 0133 Oslo
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Fra 1. januar kan du kjøpe YS Hytteinnboforsikring
som er spesialpriset for deg som medlem i et
YS-forbund. Prisen er kun 450 kroner. Forsikringen
dekker skader for inntil 500 000 kroner.
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Fra 1. januar kan du kjøpe YS
Hytteinnboforsikring som er
spesialpriset for deg som
medlem i et YS-forbund.
Prisen er kun 450 kroner.
Forsikringen dekker skader
for inntil 500 000 kroner.
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