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Lederen har ordet

Nytt i sharepoint
https://samspill.ihelse.net/samspill/legemidler_til_barn

Kjære nettverksmedlemmer.
Som den observante leser sikkert har sett:
Vi har fått ny logo – som det første synlige
resultat av vårens fokus på IKT struktur. Ny
hjemmeside og nytt intranett vil følge så snart en
del snubletråder har blitt forsert. Vi har begynt
planlegging av høsten, hvor Nettverkssamlingen
på Solstrand og Forskningsnettverket vil bli
viktig. Blant annet, fint om dere har tid til å
kikke på denne pekeren i løpet av sommeren. Vi
har spennende tider foran oss!
God sommer til alle!
Beste hilsener,
Thomas

Forskning på legemidler til barn
Nettverket har på oppdrag fra Helsedirektoratet
samlet en gruppe som har skrevet et
strategidokument om kliniske studier,
legemidler og barn. Gruppen var bredt
sammensatt og nettverkets styringsgruppe har
hatt dokumentet på høring. Dokumentet er nå
levert til Helsedirektoratet og videre oppfølging
gjøres i samarbeid med direktoratet.
I dokumentet er det konkret foreslått å starte
opp et forskningsnettverk, og å knytte dette nye
nettverket tett opp mot kompetansenettverket
som har medlemmer fra alle landets
barneavdlinger og sykehusapotek. Fyldigere
informasjon om dette kommer til høsten.

Nettverkssamling
Vi vil minne om nettverkssamlingen på
Solstrand, 14.-16. november. Programmet vil bli
variert, det vil bli satt av tid til både regionsvise
og fagspesifikke tema, men også viktige felles
tema og ikke minst tid til å bli kjent!
Det er styringsgruppen som er ansvarlige for
programmet, ønsker og innspill kan rettes til alle
i styringsgruppen, helst i løpet av august.

Referater fra møter i de lokale legemiddelutvalgene, mandat for legemiddelutvalg og
statusrapport (årsrapport) for Nettverket vil om
kort tid bli lagt ut i Sharepoint, under “Delte
dokumenter”. På denne måten kan alle
medlemmer få tilgang til disse referatene og
dokumentene. Takk til alle som sender oss
referater fra møter, det er spennende lesning!

Legemidler, graviditet og
amming
Trygg Mammamedisin er lansert!
Relis har åpnet en nettbasert
informasjonstjeneste for gravide og ammende
som har spørsmål om legemidler:
www.tryggmammamedisin.no
Helsedirektoratet har en egne nettsider som
omhandler graviditet,
www.helsedirektoratet.no/gravid og her finnes
også litt om graviditet og legemidler.
The Hospital for Sick Children i Toronto,
Canada, har en egen organisasjon for å besvare
slike spørsmål, www.motherisk.org. Her finnes
mye god og oppdatert informasjon.

Annet nytt
Kommende møter og konferanser:
The European Paediatric Formulation Initiative
(EuPFI) arrangerer sin årlige konferanse i
Strasbourg 21. og 22. september.
Den årlige Pasientsikkerhetskonferansen blir i år
arrangert i Bodø, 28. og 29. september.
Månedens legemiddelutvalg
I løpet av høsten vil vi be noen legemiddelutvalg
presentere seg i nyhetsbrevet, vi vil utfordre dere
til å si hvem dere er, hva dere gjør og hvilke tema
som er viktige for deres legemiddelutvalg. På sikt
ønsker vi å få presentert alle utvalgene på denne
måten.

www.legemidlertilbarn.no

