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Lederen har ordet

Sharepoint-nytt
https://samspill.ihelse.net/samspill/legemidler_til_barn

Kjære nettverksmedlem.
Håper de fleste har hatt tid til å lese vårt
første nyhetsbrev og hadde glede av det. I
løpet av juni vil jeg sende en e-post til alle
utvalg for å få tilbakemelding om hva som
foregår lokalt og hvordan vi sentralt kan bidra.
Det er viktig at alle utvalg er etablerte når vi
samles i vakre Hardanger til ny nettverkssamling i september. Dere må gjerne ha flere
medlemmer i utvalgene, alle skal få tilgang til
Sharepoint, men i utgangspunktet vil gratis
kurs- og seminardeltakelse begrenses til en fra
hver yrkeskategori.
God sommer og god ferie!

Sjekklister
Under kurset på Voss i november 2009 ble det
delt ut ei sjekkliste/kartleggingsskjema/
spørreskjema om rutiner rundt legemiddelhåndtering på avdelingen. Avtalen var at
utvalgene skulle returnere dette til
administrasjonen i Bergen før nyttår.
Tusen takk til alle utvalg som har levert. Da
det fortsatt mangler lister fra noen utvalg,
tillater vi å minne på og ber om at dette
sendes inn snarest, og i god tid før ny
nettverkssamling til høsten.

Vi vil oppfordre alle til å tenke gjennom om
diskusjoner som går lokalt, kan løftes opp og
drøftes i kompetansenettverket som gruppediskusjon i Sharepoint. Viser det seg at
diskusjonene har potensial til å bli f. eks. en
nasjonal prosedyre, vil nettverksledelsen
kunne bruke diskusjonen som utgangspunkt
for mindre eller større prosjekt.
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Listen over uregisterte legemidler som er i
bruk på Barneklinikken på Haukeland er blitt
oppdatert. Listen ligger her, linkene i listen
virker ikke per i dag, men det skal de med
tiden gjøre.
Vi vil gjerne ha tilsvarende lister fra andre
barneavdelinger, slik at vi kan gjøre listen mer
komplett og ikke minst nasjonal. Send oss
navn, virkestoff, gjerne preparatbeskrivelse og
begrunnelse forbruk, så blir dette tatt med ved
neste oppdatering.
(Sendes til margrete.einen@apotekene-vest.no)

Annet nytt
Masteroppgave fra Universitetet i Bergen om
spontanrapportering av bivirkninger hos barn i
Norge for perioden 1998-2007 finnes her.

Ny dato for
nettverkssamlingen
Nettverkssamlingen på høsten 2010 er utvidet
med en dag og flyttet til 20. – 22. september
2010. Nytt kurssted blir Hotel Ullensvang.
Hold av disse dagene! Program og mer
informasjon kommer etter sommeren.

I Sharepoint-menyen på venstre side ligger
”gruppediskusjon”, her kan alle nettverksmedlemmer delta i diskusjon om ulike tema.

Universitetet i Tromsø skal i samarbeid med
Sykehusapoteket i Tromsø gjennomføre en
mastergradsoppgave om blandbarhet av
Oliclinomel og legemidler i parallellinfusjon.
Foreløpig oppgavetekst er lagt ut som
diskusjon i Sharepoint. Farmasøyt Rikard
Fjellaksel ved sykehusapoteket ønsker
tilbakemelding på aktuelle legemidler til
blandbarhetstesting.
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