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Lederen har ordet

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

Kjære nettverksmedlemmer.
Takk for sist og for gode bidrag til dei av dykk
som var med i Ullensvang. Tilbakemeldingane
var gode. Eg håpar seminaret gav inspirasjon
til å setje legemiddel og barn på dagsordenen
der du arbeider. Kanskje neste års seminar blir
ei blanding av kurset på Voss og seminaret i
Ullensvang (fagleg påfyll og viktige
nettverksdiskusjonar).
Ei viktig sak under seminaret var å sjå på
legemiddelutvalgenes forankring i eigen
organisasjon/sjukehus. Dette vil bli diskutert i
møtet med Hdir neste veke og det er fint om
flest mogleg gjer tilbakemelding på tilsendt epost om denne saka.

Nettverksseminar
Tusen takk for hyggelige dager sammen med
dere i Ullensvang. Foredragene ligger i
Sharepoint. Her finner dere også evalueringen.
Ingrid takker for tilbakemeldinger i forbindelse
med prosjektet ”Rapportering av
hendelsestyper knyttet til barn og legemidler”.
Ingrid tar fremdeles imot kommentarer:
ingrid.groenlie@sjukehusapoteka-vest.no
Planleggingen av neste års samling er i gang,
så sett av datoene 14. -16. november 2011.

Prosjektsøknader
Fristen for å sende inn prosjektsøknader er nå
gått ut. Vi har mottatt mange gode søknader.
Totalt 17 søknader er nå under behandling.
Neste søknadsfrist er 15. mai 2011.
Husk at nettverksmedlemmer kan søke støtte
til kurs/kongresser uavhengig av
prosjektsøknader.

Passord i Sharepoint utgår etter 90 dager
dersom pålogging ikke har vært utført.
Per i dag har Helse Vest IKT dessverre ingen
god løsning for brukere av Sharepoint og
resetting av passord.
Alle medlemmer i nettverksgruppen skal ha
mottatt nye passord. Lykke til med pålogging.
Ta kontakt med Lene Aas, lene.aas@helsebergen.no ved behov for hjelp i Sharepoint

www.legemidlertilbarn.no
Nye nettsider og nytt intranett for nettverket
er som kjent under arbeid. Dato for lansering
er ennå ikke satt, da det må gjennomføres
anbudsinnhenting for å følge retningslinjene
for innkjøp i Helse Bergen.
Det nye designet på internettsidene skal
gjenspeile nettverket og nettverkets arbeid.
Det er derfor kjærkomment om dere gir
innspill på hvordan dette kan gjøres (for
eksempel andre internettsider dere synes er
gode). Innspill kan sendes til påtroppende
leder Thomas: thomas.halvorsen@helsebergen.no

Annet nytt
Etter et oppslag i Dagens Medisin 2. sept. har
debatten gått om sammenhengen mellom
astma og allergi ved bruk av paracetamol hos
små barn og også under graviditet. Artikkelen
som dette oppslaget bygger på, er skrevet av
Egil Bakkeheim og kollegaer ved OUS/Ullevål,
og finnes her. RELIS har gjort en vurdering av
problemstillingen. Vurderingen kan leses her.
Utenfor denne debatten har Knut Øymar og
Thomas Halvorsen publisert en artikkel som
oppsummerer patofysiologi og behandling ved
akutt alvorlig astma hos barn. Artikkelen
finnes her.
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