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- Tror flere fikk opp øynene for
hva farmasøyter kan
Legemiddelgjennomgang og tverrfaglig samarbeid mellom leger og

farmasøyter var temaet på seminaret «Lege + farmasøyt = sant.» 
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– Seminaret var veldig bra, jeg tror flere av medisinstudentene fikk opp øynene for hva slags kunnskap vi
farmasøyter har, sier farmasistudent Karen Sofie Grut.

Hun var en av i alt 32 studenter som deltok på seminaret «Lege + farmasøyt = sant», som ble arrangert for
farmasøyt- og medisinstudenter lørdag 19. november av Statens legemiddelverk og Norsk farmasøytisk selskap.

Formålet med seminaret var å trene studentene i interaksjon og samarbeid for å sikre riktig legemiddelbruk, noe
som forebygger pasientskader og sparer samfunnet for store utgifter.

Har savnet praktisk gjennomgang
Grut studerer farmasi på femte året ved Universitetet i Oslo, og forteller at en del av seminaret inneholdt
caseoppgaver der studentene ble delt opp i team på to farmasistudenter og to medisinstudenter.

– Vi fokuserte mye på legemiddelsamstemming og legemiddelgjennomgang. Jeg har jobbet som klinisk
farmasøyt på sykehus tidligere, og er kjent med begrepene, men for flere av medisinstudentene var nok noe av

Bakgrunnen for seminaret er det økte fokuset på riktig legemiddelbruk, som forebygger pasientskader og sparer

samfunnet for store utgifter. Bild Thinkstock
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Medisinstudent Kristina Wikjord (til

venstre) og farmasistudent Karen

Sofie Grut var deltakere på

seminaret.

Foto: Hege Helm

det vi lærte ganske nytt, tror Grut.

Det bekrefter medisinstudent Kristina Wikjord, som også deltok på
kurset.

– Noe det vi ofte savner på studiet er gjennomgang av
legemiddellister og praktisk erfaring med dette, så det var nyttig å
jobbe sammen med farmasistudenter i team. Jeg opplevde at vi
utfylte hverandre på en god måte, sier Wikjord.

Flere farmasøyter i kommuner og sykehus
Hege Helm, daglig leder i Norsk farmasøytisk selskap, er godt
fornøyd med seminaret.

– Vi ser at stadig flere kliniske farmasøyter blir ansatt i kommuner
og på sykehus, og hvor viktig det da er med interaksjon mellom
lege og farmasøyt i forbindelse med legemiddelgjennomganger.
Dette fokuset er også et ønske fra politisk hold, og når resultatet av
seminaret ble så vellykket, vil vi helt sikkert arrangere det flere
ganger, sier hun.

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere

på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
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