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Nytt fra lederen

Sharepoint-nytt

Kjære nettverksmedlem.
Det er alt seks måneder siden kurset på Voss.
Noen utvalg arbeider godt og vi mottar referat
fra lokale møter (se i Sharepoint!). I løpet av
våren vil vi ta kontakt med alle utvalg for å
høre hvordan vi kan bidra til å øke aktiviteten
lokalt.
Minner om at dere kan søke midler til tiltak
som fremmer legemiddelbehandlingen til barn
(www.legemidlertilbarn.no).

Nyhetsbrev fra nettverket
Dette er det første nyhetsbrevet fra Nasjonalt
kompetansenettverk for legemidler til barn.
Nyhetsbrevet er tenkt som kort informasjon
om aktuelle tema innenfor feltet ”Legemidler
og barn”.
Det er planlagt sju utgaver dette året, to før
sommeren og fem etter. Det er mulig å
komme med innspill til innhold, dette gjøres
ved å sende e-post til:
margrete.einen@apotekene-vest.no
God lesing!

Alle nettverksmedlemmer skal nå ha fått
tilgang til oppkobling mot Sharepoint.
PÅLOGGING: I feltet for brukernavn skriver
du hs\firetegnskode, f.eks. hs\lene (Lene) og
passord. Skulle du likevel ikke komme inn, kan
dette skyldes at du ved pålogging benytter feil
skråstrek. Det er to typer skråstreker. Den
vanligste (/) ligger over 7-tallet på tastaturet
(slash). Den andre skråstreken (\) heter
backslash, og det er denne du benytter ved
pålogging til Sharepoint.
Alle oppfordres til pålogging i Sharepoint.
Ved spørsmål angående Sharepoint, ta kontakt
med lene.aas@helse-bergen.no

www.legemidlertilbarn.no
Kompetansenettverket for legemidler til barn
har egne nettsider: www.legemidlertilbarn.no
Vi vil forsøke å legge ut interessant og nyttig
informasjon for alle faggrupper. Til dette
trenger vi deres hjelp: Kom med forslag til
forbedring av nettsidene, med linker eller
artikler som andre også kan ha interesse av
(sendes til legemidlertilbarn@helse-bergen.no)

Seminar og kurs

Annet nytt

Kompetansenettverket arrangerer den 10. juni
2010 seminaret ”Forskning innen
legemidler til barn”. Program og
påmeldingsskjema for seminaret finnes her.
Seminaret er gratis, men det er begrensning i
antall deltakere, maksimalt 60 stk.
Påmeldingsfrist er satt til 15. mai.
Sett også av 11. og 12. oktober 2010 til
nettverkskurs i Bergensområdet for alle
legemiddelutvalgene. Program og påmelding
kommer senere.

Fare for feildosering av Perfalgan® til barn,
les melding fra Legemiddelverket.
Bruk av efedrin mikstur til barn, les
Legemiddelverkets anbefalinger.
OBS! Monokaliumfosfat® (”surt fosfat”) er
nå vanskelig å skaffe. Blandbarhet må sjekkes
ved overgang til ”basisk fosfat” (Kalii
Phosphas® eller Addiphos®), da disse fosfatformene har ulik løselighet.
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