Kvalitetssikrede prosedyrer for utblanding av legemidler:

Nasjonale blandekort for barn legemidler for injeksjon og infusjon
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Blandekortene - en videreutvikling av
blandetabellene i Legemiddelveilederen

Arbeidsflyt og kvalitetssikring av blandekortene

Norsk barnelegeforenings prosjekt «Legemidler - hvordan sikre
forsvarlig håndtering i landets barneavdelinger» resulterte i Norsk
Barnelegeforenings Legemiddelveileder. Den inneholder rutiner
for risikofylte prosedyrer ved håndtering av legemidler til barn,
inkludert blandetabeller for nyfødte og større barn. Prosjektet var
ferdigstilt i 2005.
I 2009 overtok Nasjonalt kompetansenettverk for legemidler til
barn (Nettverket) ansvaret for Legemiddelveilederne.
Blandetabellen endret format til blandekort; med ett kort for hver
substans, og innholdet oppdatert.
Siden 2009 har det blitt publisert blandekort for over 100
substanser. Det er flere under utarbeidelse samtidig som de
første kortene nå skal revideres. Nettverket har engasjert to
sykepleiere og to farmasøyter til å drifte dette arbeidet.

Eksempel på blandekort: Kloramfenikol
Barn

Nyfødt

Erfaringer med bruk av blandekortene
Det har vært gjennomgående gode tilbakemeldinger og
etterspørsel av blandekort for flere substanser. Arbeidsgruppen
mottar også spørsmål om opplysninger i kortene, disse blir
gjennomgått og besvart – og gjerne tatt med i det kontinuerlige
forbedringsarbeidet.

Bruk av blandekortene
Blandekortene er fritt tilgjengelige på Nettverket sine
internettsider: www.legemidlertilbarn.no/blandekort.
Bruk av blandekortene forutsetter kjennskap til oppbygging,
utforming og valg av opplysninger. Dette er omtalt i forordet til
blandekortene. Det er også laget et undervisningsopplegg for
blandekortene som det er anbefalt gjennomgått før
blandekortene blir tatt i bruk.
Forordet beskriver også områder som ledelsen ved
barneavdelinger og/eller sykehus som vil bruke disse kortene, bør
ha tatt stilling til.

Nettverkets spørreundersøkelse om implementering av
blandekortene høsten 2013, viste at 14 av landets 19
barneavdelinger hadde tatt dem i bruk, 3 har delvis tatt de i bruk
og 2 hadde planer om å ta de i bruk. Bruken varierer fra full
utrulling i hele helseforetaket med forankring i nivå 1-prosedyrer
til grunnlagsdokument for oppdatering av egne
blandetabeller/oppslagsverk.

Varsling ved nye kort eller endringer
Endringer i blandekortene eller tilhørende dokument blir varslet
på www.legemidlertilbarn.no/blandekort, i Nettverkets
nyhetsbrev og på e-post.

Nasjonalt kompetansenettverk for legemidler til barn arbeider
for at legemiddelbehandling til barn skal være hensiktsmessig
og trygg og i størst mulig grad basert på dokumentert
kunnskap. Les mer om oss på www.legemidlertilbarn.no

