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Lederen har ordet

www.legemidlertilbarn.no

Kjære nettverksmedlemmer. Vellykkede kurs og samlinger
kan etterlate en tapsfølelse ved oppbruddet; en god
stemning blir borte som ikke kan gjenskapes. Sånn hadde
jeg det etter Solstrand. Jeg håper alle hadde utbytte av
seminaret og kom seg vel hjem. Jeg håper dessuten at det
har vært produktive dialoger med avdelingsledelsene de
siste ukene. Husk at LMU er et tilbud til avdeling og
foretak om avlastning i forhold til oppgaver relatert til
barns legemiddelbruk, mange av disse lovpålagt. I
diskusjon med ledelsen, ta gjerne utgangspunkt i det
forslaget til mandat som allerede er utarbeidet. LMU bør
delta aktivt i legemiddelrelatert arbeid ved avdelingen!
Vi ønsker alle en god jul og et godt og spennende nytt år!
Beste hilsener, Thomas

Tilgang til nye databaser
Det blir i disse dager kjøpt tilganger til flere databaser,
som nevnt på Nettverkssamlingen. Dette er databaser som
vi ikke får tilgang til gjennom Helsebiblioteket og som
erfaringsmessig er nyttige i det daglige arbeid og ved
utarbeiding av prosedyrer. Tilgangen fås gjennom
personlig brukernavn og passord. Alle vil få tilsendt
brukernavn og passord til de ulike databasene, det er
derfor viktig at dere kontrollerer at opplysningene i
adresse listen er riktige. Endringer meldes til Lene Aas.
Informasjon om de ulike databasene og adresselisten
ligger på nettverkets nye intranett.
Bruken av databasene vil bli registrert slik at vi kan
vurdere nytten ved eventuell forlengelse i 2013.

Solstrandseminaret

De nye internettsidene er under utarbeidelse, og er ennå
ganske tomme. Vi har som nyttårsforsett å få både interog intranettet til å bli et godt verktøy for alle
nettverksmedlemmer og andre interesserte.
De gamle inter- og intranettsidene vil ikke bli oppdaterte,
men de er fremdeles tilgjengelige hhv. her og her:
https://samspill.ihelse.net/samspill/legemidler_til_barn/default.aspx

Innlogging til det gamle intranettet skjer på samme måte
som tidligere, med passordet som dere har hatt tidligere.
Ved innlogging til det nye intranettet skal dere bruke nytt
passord som ble tildelt på seminaret på Solstrand eller
senere. Vedlagt er bruksanvisning for innlogging til
intranettet, alle utenom Helse Vest-ansatte skal bruke
skjemagodkjenning. Ansatte i Sykehusapotekene HF kan
oppleve påloggingsproblem, dette forsøker vi å få orden
på.
Mangler du passord eller har du problemer med
innloggingen, ta kontakt med Lene: lene.aas@helsebergen.no

Spørreskjema fra dr. Yassin
Overlege Hussain Yassin ved Barneavdelingen, Sykehuset
Telemark, har bedt oss videreformidle et spørreskjema om
praksis for premedikasjon til barn før lumbalpunksjon.
Spørreskjemaet er vedlagt nyhetsbrevet.
Vi vil oppfordre alle til å svare Yassin, eventuelle spørsmål
om spørreskjemaet må rettes direkte til Yassin, e-post:
hussain.yassin@sthf.no

Informasjon om blandekortene

Vi vil gjerne takke for et fantastisk seminar, takk til alle
forelesere og deltagere som gjorde dette seminaret til en
opplevelse av nettverksarbeid på sitt aller beste.
Tilbakemelding på seminaret i evaluringen var god, 80 %
mente at seminaret fungerte i forhold til målsetningen og
alle som har levert evaluerings-skjema syntes at det faglige
nivået var passe høyt. Øvrige tilbakemeldinger tas med i
videre planlegging av neste års samling.
Vi har allerede reservert lokale på Solstrand til neste år,
hold av 11.-13. november 2012. Vi vil da starte søndag
ettermiddag og holde på til tirsdag ettermiddag.
Forslag til program, både faglig og sosialt, kan sendes til
lene.aas@helse-bergen.no

Flere har spurt om framdriften på blandekortene, det har
tatt tid og mange er utålmodige etter å ta disse i bruk.
I løpet av første kvartal 2012 vil de første ferdige
blandekortene bli publisert, sammen med et fyldig forord
og et opplæringsprogram. Arbeidsgruppen som består av
Niklas Nilsson, Cecilie Ambli og Margrete Einen, vil gjerne
presisere at forankring av bruken av blandekortene i
ledelsen og god opplæring må være gjennomført før
blandekortene tas i bruk. Mer informasjon kommer etter
hvert.
På Astrid Lindgrens Barnsjukhus har en gruppe som lager
støttesystem til den elektroniske legemiddelmodulen i
pasientjournalsystemet, blitt premierte. I denne
legemiddelmodulen ligger også det som vi har i våre
blandekort.
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