Hva annet har vi fått til
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Solstrand

Prosjektstøtte
• Smertebehandling ved nyfødtavdelinger (Oslo)
• Inhalasjonssteroider til førskolebarn i Norge (Stavanger)
• Smerte hos barn og ungdom på legevakt (Bergen)

• Implementering av standardisert mal for medisinkort ved
utskrivelse fra avdeling (Oslo)
• Samordnes med Pasientsikkerhetskampanjen – ”I trygge

hender” - Samstemming av legemiddellister
• Kurs i legemiddelhåndtering for sykepleiere (Oslo)
• E-læring

Prosjektstøtte

• Dags-seminar ved barneavdelinger (Helse Vest, Skien)
• Temakveld om legemidler til barn (Tønsberg)
• Informasjonsmateriell for foreldre (Oslo)
• Informasjonsfilmer ved barns legemiddelbruk
(Trondheim)

• Bivirkningsmeldinger hos barn i Norge (RELIS-Vest)
• Elektroniske læringsverktøy (Kristiansand)
• Analyse av oseltamivir (Tamiflu (Oslo)
• Trygg og sikker legemiddelhåndtering ved barneavdeling
(Fredrikstad)
• Vårseminar (NSF)

Arbeid i styringsgruppe/ledelsen
• Bistått etablering av ’Utvalg for Legemidler til barn’ ,

• Permanent underutvalg av Regionalt Legemiddelforum i Helse SørØst.
• Samarbeid med/innspill til Legemiddelverket
• Arbeidsgruppen om systematisk bruk av legemidler utenfor godkjent
indikasjon
• Kartleggingen av all legemiddelbruk i Norge (EMA)
• Refusjon
• Forlesningsserie for leger vår/høst 2011 (Bergen)
• Klinisk pediatrisk farmakologi, 17 x 20 min
• Deltakelse på faglige arenaer
• Deltatt på ESDPP (European Society for Develpmental Perinatal &
Paediatric Pharmacology) konferanse
• EUPFI (Europaen Paediatric Formulation Initiative)
formuleringsmøte
• Pasientsikkerhetskonferansen 2010

Arbeid i styringsgruppe/ledelsen
• Etablert kontakt med ledelsen for Apotekenes utviklingssenter

(Christine Frigaard), samarbeid om undervisningsopplegge for
alle apotek
• Gitt innspill til LOP-prosjektet (legemidler og

pasientsikkerhet) i Helse Vest, om elektronisk samhandling
om legemiddelinformasjon for barn mellom 1te og 2dre
linjetjenesten

Arbeid i styringsgruppe/ledelsen
• De regionale koordinatorene har presentert Nettverket og har
forelest innen tema legemidler til barn i egen avdeling, i
forskjellige fora i helseforetakene (legemiddelkomiteer og
fagdager) og ved universitetene.
• Seminar ”Forskning på legemidler til barn” 2011

Arbeid i styringsgruppe/ledelsen
Samarbeid med kliniske farmakologer (NFKF)
NFKF dannet en kontaktgruppe for pediatrisk farmakologi og
Nettverket har utarbeidet et strategidokument:
1) Samarbeid om utvikling av en serie korte foredrag som kan egne seg
til presentasjon på pediatriske morgenmøter. Arbeidet er startet på
Barneklinikken i Bergen.
2) Det er ønskelig at kliniske farmakologer får innpass som
foredragsholdere i relevante, allerede eksisterende (obligatoriske) kurs
for leger i spesialisering i barnesykdommer.
3) Deling av presentasjoner som kan brukes på ulike arenaer, også i
primærhelsetjenesten.

Arbeid i styringsgruppe/ledelsen
Høringer
• Innspill til høringssvar til NBF: Legemidler i skoler og
barnehager
• Forslag til endringer i legemiddelforskriften – refusjon for
apotekfremstilte og uregisterte legemidler til barn”.
• Innspill til høringssvar til NBF ”Nasjonal helse- og
omsorgsplan” og sendt egen høringsuttalelse

Arbeid i styringsgruppe/ledelsen
• Overføring av pasienter til andre avdelinger, sykehus eller
primærhelsetjenesten
• Innarbeidet i forslag til mandat for lmu
• Organisasjonsstruktur
• Legemiddelutvalgene
• Henvendelse til lederne på barneavdelingen og
sykehusapotekene
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Administration via Enteral Feeding Tubes
Handbook on Injectable Drugs
Injectable Drugs Guide
Herbal Medicines
Pharmaceutical Excipients
Stockley's Drug Interactions
Stockley's Herbal Medicines Interactions
Stockley's Interaction Alerts
International Pharmaceutical Abstracts
Micromedex
• Drugdex,Iv. Index, Drug reax, Neofax

