
Fredrikstad MS-forening 
Medlemsmøte 18 januar i Filadelfiakirkens lokaler i Ilaveien 

De 22 fremmøtte ble ønsket velkommen av leder Tom Hansen. Han introduserte representantene  
fra Boots apotek  og Wellspect som skulle stå for kveldens faglige innhold. Før disse fikk slippe til kom 
han med følgende kunngjøringer:                                                                                                                         
Neste medlemsmøte 15 febr. får vi besøk fra et firma som forhandler hjelpemidler for droppfot m.m.                                                                                                                                                        
Årsmøte blir avholt 15 mars. Innkomne  saker må være styret i hende 6 uker før.                                      
I mai blir det ikke medlemsmøte, men en hyggelig sommeravslutning i juni, er under planlegging. 

Distriksleder, Nina Monsen fikk så slippe til med introduksjon av Boots apotek. Hvordan de er bygd 
opp, hvordan de arbeider og hva de kan tilby av tjenester. Hun snakket om" Homecare" bestående av 
et team med ulik sykepleiefaglig kompetanse samt ernæringsfysiolog. Disse kan gi råd over tlf. eller 
ved oppmøte. Boots tilbyr hjembesøk, personlig oppfølging og fri hjemkjøring. Det blir lagt vekt på 
kompetanse, service og pris." Homecare" har et godt samarbeide med både sykehus, 
kommunehelsetjeneste, fastleger, og de ulike pasientorganisasjoner. Boots ønsker at det skal være 
enkelt å ta kontakt. Servicenivået i Boots og tanken om at "Det er lov å være blid" understrekes ved 
at Iren fra Boots, kommer inn som en levende demo på alt av utstyr som finnes. Diskret gjemt i foret 
og i lommene  på en romslig frakk. Et fornøyelig innslag i et ellers alvorlig tema. 

Neste tema ble presentert av farmakolog, Anne Vadtvedt. Hun hadde mange viktige råd å komme 
med når det gjelder oppbevaring og bruk av medisiner. Hun understreket hvor viktig det er å følge 
instruksen som følger de ulike legemidlene. Ikke alt går sammen og hun kom også innpå farene ved å 
handle legemidler på nett. Apotekene er pålagt å tilby kopipreparater på blå resept. Dette er med på 
å spare staten for store summer hvert år. Hun understreker at kopipreparatet skal ha: Samme 
virkestoff, samme styrke og samme opptak i kroppen. De tilbys bare billigere, produsert av firmaer 
som ikke har hatt store utgifter til forskning og utprøving av preparatet. Dog kan hjelpestoffet variere 
noe, men alt som selges i Norge kontrolleres av Legemiddelverket, slik at det er trygt. Ønsker man 
fortsatt det dyrere orginalpreparatet, kan man velge å betale mellomlegget selv. Legen har mulighet 
til å dokumentere bytte ved f.eks. allergi av et fargestoff, brukt i et kopipreparat. Det var en lydhør 
forsamling som lyttet til innlegget og de fleste ga inntrykk av å ha lært noe nytt.                                                                                                                                                 

I pausen ble det servert kaffe, påsmurt mat og deilige vafler, av vår trofaste kjøkkenkomite. Det ble 
tid til prat og spørsmål til representantene fra Boots og Wellspect.                                                                                 
Den siste som fikk slippe til, var representanten fra firmaet Wellspect, distriktssjef Siv Myrvang. Hun 
presenterte firmaet og fortalte om hjelpemidler for urinveis og tarmproblematikk. Viste fram nyheter 
og fortalte om stadige forbedringer på utstyret innenfor dette feltet. Hun konkluderte med at "Det er 
hjelp å få"                                                                                                                                                                      
Som alltid ble det loddsalg og trekning til stor fornøyelse for både de som vant og de som ikke vant. 
Bootsrepresentantene hadde arrangert en Quiz og premierte Haldis som vinneren av denne.                                 
Leder takket de 3 representantene fra Boots og  representanten fra Wellspect, for lærerik og nyttig 
informasjon og ønsket alle vel hjem.                                                                                                 

Grethe Marita Kopperud sekr. 
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