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Lederen har ordet

Saker fra styringsgruppen

Kjære nettverksmedlemmer.
Nytt år, nye muligheter og nye utfordringer.
Asle har forlatt oss, og jeg har overtatt dette
øvre venstre hjørnet. Vi avsluttet fjoråret med
løfter om en tydelig organisasjonsstruktur for
framtiden, blant annet med klare forankringer
for Legemiddelutvalgene. Dette arbeidet
nærmer seg ferdig. Vi kan dessuten love et
nytt Intranett basert på SharePoint 2010 i
løpet av vinteren, noe som gjør oss betydelig
mer tilgjengelig for hverandre. Et stort løft i
2011 blir å være fødselshjelper for et nasjonalt
’Forsknings-nettverk’ med fokus på klinisk
forskning og utprøving innen tematikken
legemidler og barn. Etter et åpent kick-off
seminar i Oslo 27. januar skal et bredt
sammensatt arbeidsutvalg utarbeide et
strategidokument til Helsedirektoratet innen 1.
juni. Jeg gleder meg stort til å jobbe sammen
med Nettverket, styringsgruppa og staben i
Bergen.

Prosjektsøknader 2010:
Nettverket satte i 2010 av prosjektmidler til å
støtte store og små prosjekter knyttet til
legemidler og barn. Det kom inn totalt 18
søknader, der 14 ble innvilget og det blei delt
ut til sammen nesten 1,5 millioner kroner.
Flere prosjekter hadde lik tematikk, disse er nå
slått sammen, slik at arbeidet i de ulike
prosjektene blir koordinert og kan dra nytte av
hverandre.

Beste hilsener,
Thomas

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

I løpet av våren tar vi i bruk Sharepoint 2010,
som nettverkets nye intranett. Internettsidene
vil også bli endret.
Det visuelle uttrykket til Nettverket vil i løpet
av våren bli oppgradert. Vi har engasjert
Orangeriet til å hjelpe oss med dette.
Den gamle versjonen av Sharepoint vil være i
drift fremover en stund, det er viktig å logge
seg inn med jevne mellomrom, slik at
passordet (og tilgangen) ikke blir sperret. Ta
kontakt med Lene ved problemer.
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Boklisten er oppdatert, du finner den her.

Ingrid koordinerer ”Pasientsikkerhetsprosjektet”, som skal utarbeide forslag til
elementer i alle sykehusenes meldesystem
som også ivaretar spesielle forhold ved
uønskete hendelser hos barn. Formålet med
prosjektet er standardisering for å kunne
sammenfatte rapporter for å finne
risikoområder. Prosjektet startet i 2010 og vil
pågå i hele 2011. Dette er et samarbeid
mellom Enhet for pasientsikkerhet, nettverket,
ved bl.a. Haukeland, Elverum og Fredrikstad.
Ny nasjonal helse- og omsorgsplan:
Ny nasjonal helse- og omsorgsplan har vært
ute på høring, nettverket har svart på
høringen. Les høringssvaret her.
Den nye helse- og omsorgsplanen skal legges
fram som en Stortingsmelding i vår:
Fremtidens helsetjeneste - Trygghet for alle.
Les mer om denne her.

Annet nytt
European Society for Developmental,
Perinatal, & Paediatric Pharmacology (ESDPPP)
sin kongress er i år i Oslo, 15. – 17. juni.
Programmet er spennende, med viktige
temaer. Mer om kongressen finner du her.
Nettverkssamling 2011:
Den årlige nettverkssamlingen for alle
medlemmer i nettverket blir 14. -16.
november på Solstrand Hotel & Bad.
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