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Lederen har ordet

Intet nytt: Internett-nytt
https://samspill.ihelse.net/samspill/legemidler_til_barn

Kjære nettverksmedlemmer. Vi er inne i en
spennede periode med nytt organisasjonskart
og snart ny internettløsning. Faglig sett har
EMA rapporten om off-label bruk av medisiner
til barn vært viktig. Et nasjonalt forskningsnettverk for kliniske studier blant barn kan la
seg realisere i løpet av kommende skoleår.
Men først skal 17. mai avvikles !

Vi forbereder overgang til Sharepoint 2010,
den eldre versjonen av Sharepoint vil være
tilgjengelig for legemiddelutvalgene som før.
Har du problemer med å komme inn på
internettsidene våre, kan det skyldes
omlegging til ny server. Midlertidig kan du
finne oss her.

Beste hilsener fra Thomas

Prosjekt?

Nytt fra styringsgruppen
I hele vår har styringsgruppen jobbet med
strukturen i kompetansenettverket. Styringsgruppen har oppdatert organisasjonskartet,
laget rollebeskrivelser for de enkelte
funksjonen i gruppen, samt laget forslag til
mandat for legemiddelutvalgene.
Forslag til mandat for legemiddelutvalgene og
årsrapporten til Kompetansenettverket for
2010 er sendt til alle lederne for landets
barneavdelinger, lederne i alle sykehusapotekene og fagsjefene i de regionale
helseforetakene.
Alle dokumentene ligger i Sharepoint, ta
kontakt med Lene dersom du ikke får tilgang.

Nettverkssamling

Har du et en ide eller et prosjekt som
omhandler legemidler til barn? Nettverket har
prosjektmidler som blir fordelt. Søknadsfrist
var 15. mai, men noen dagers gode
etternølere kan bli vurdert. Retningslinjer for
søknad og tildeling finnes her.

Akutelle kurs og konferanser
Vi minner om ESDPPP-konferansen i Oslo,
14.- 17. juni. Påmelding via www.esdppp.org

Norsk barnesmerteforening har
årsmøteseminar på Haukeland
universitetssykehus 30. mai, med temaet:
Brannskader hos barn: Tverrfaglig vurdering
og behandling. Påmeldingsfrist er 20. mai.

Pediatrisk vårmøte foregår i år i Førde, 8-10.

Sett av tid til nettverkssamlingen i høst
allerede nå, seminaret skal være på Solstrand
utenfor Bergen den 14.-16. november.

juni, med ungdomsmedisin, overvekt og
hverdagspediatri som sentrale emner. Program
og opplysninger om påmelding finner dere her.
The European Paediatric Formulation Initiative

En stor takk
til alle som har gitt tilbakemelding på
blandekortene som ble sendt ut rett før påske.
Overraskende mange svarte raskt og svært
grundig! Til de som ennå ikke har levert, vi tar
fremdeles imot deres bidrag!
Hilsen arbeidsgruppen ved Margrete

(EuPFI) arrangerer sin årlige konferanse
‘Formulating Better medicines for Children’ i
Strasbourg 21. og 22. september 2011.
Forslag til tekst eller tema i nyhetsbrevene kan
sendes til margrete.einen@sjukehusapoteka-vest.no
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