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Lederen har ordet

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

Kjære nettverksmedlemmer.
Det er kaldt i Bergen og det er det visst elles i
landet også. Derfor har me i leiinga brukt tida
innandørs til å arbeide med nettverkets
struktur. Før nyttår vil det føreligge ny
organisasjonsmodell, arbeidsinstruks for alle
tilsette og ein mal på korleis du som
nettverksmedlem kan organisere ditt arbeid for
nettverket.

Det er laget en ny mappe om cytostatika,
under overskriften kunnskapsformidling. Her
ligger blant annet cytostatikaheftet fra
Barneavdelingen ved Sykehuset Telemark i
Skien. Vi vil gjerne ha andre dokumenter i
tilknytning til emnet, både presentasjoner,
prosedyrer og brosjyrer, som vi kan dele med
hele nettverket. Disse sendes til
margrete.einen@sjukehusapoteka-vest.no

Saker fra styringsgruppen

www.legemidlertilbarn.no

Styringsgruppen har tatt opp tråden fra
samlingen i Ullensvang, og jobber nå videre
med blant annet hvordan legemiddelutvalgene
kan og bør knytte seg til den lokale sykehusstrukturen.

Listen over uregistrerte legemidler som er i
bruk på Barneklinikken ved Haukeland
Universitetssykehus er oppdatert. Vi tar gjerne
imot tilsvarende lister fra andre sykehus. Vi
har mottatt listen fra Haugesund, preparatene
var sammenfallende med preparatene på
Haukeland. Felleskatalogen har en oversikt
over uregisterte preparater som har fått felles
varenummer i apotekenes systemer.

Styringsgruppen har også diskutert hvilket
ansvar de enkelte legemiddelutvalg har i
forhold til barn som ligger på andre avdelinger
enn barneavdeling på det lokale sykehuset
eller på andre sykehus (uten barneavdeling) i
samme foretak.
Disse to temaene har også vært diskutert med
representanter fra Helsedirektoratet, i møte
19. oktober 2010.
Ønsker du å lese styringsgruppereferatene?
Disse ligger i Sharepoint, under referater.

Prosjektsøknader

Arbeidet med nye internettsider og ny
portalløsning for nettverksmedlemmene pågår
for fullt. Ny løsning vil være i fulldrift i løpet av
første kvartal 2011.

Annet nytt
Det er leveringsvansker på Garamycin
(gentamycin) 10 mg/ml, 10 x 2 ml ampuller.
Det er uvisst hvor lenge restsituasjonen vil
vare. Det finnes alternative preparater, men
ikke med samme styrke i Norge.

Vi har mottatt svært mange søknader, svar om
tildeling blir gitt i disse dager.
Søknadsmengden har økt siden i vår, og
prosjektene er svært varierte.

Vi minner om Språkpermen fra Sykehuset
Innlandet, som ligger på Helsebiblioteket:
http://sprakpermen.helsebiblioteket.no/qt/def
ault.aspx

Ny sjanse til å få støtte til ditt prosjekt om
legemidler og barn er 15. mai. Retningslinjer
for søknad og tildeling ligger her.

Og om www.legemiddelbruk.no som er utviklet
av farmasøyt Elin Bergene ved St. Olavs
Hospital i Trondheim.
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