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Lederen har ordet

Månedens LMU: Tromsø

Kjære nettverksmedlemmer.
Vinteren suste av sted sammen med en flott ski-påske før
årets andre nyhetsbrev klarte å komme seg ut.
Legemiddelutvalgene utgjør som kjent Nettverkets sjel og
kropp og vi gleder oss over det første bidraget i hva vi
håper skal bli et fast innslag – månedens LMU.
Våren har tradisjonelt vært tidspunktet for Nettverkets
åpne seminar, tidligere viet forskning. Denne gangen
ønsker vi å ta opp til debatt vår bruk av psykofarmaka til
barn. Møtet blir i Oslo den 11. juni, detaljer følger senere,
men kikk her og sett allerede nå av dagen! Vi har lånt
tittelen fra Harald Eia – Født sånn eller blitt sånn?
Beste hilsener, Thomas

Gruppen ble etablert i 2009, og består av 6 medlemmer,
hvorav halvparten har vært med siden oppstart.
Utvalget har en egen side på intranett for å gjøre seg mer
tilgjengelig for andre avdelinger , og nylig ble de intervjuet
av internavisen for UNN. De har hatt samarbeidsmøter
med bl.a. Relis og klinisk farmakolog UNN, og fungerer
også som rådgivere i et PhD prosjekt: «Blandbarhet av
TPN og legemidler som Y-infusjon til barn». Utvalget har
hatt møte med klinikkledelsen for å informere om
Nettverket samt nye nasjonale anbefalinger, som
blandekortene for medikamenter til barn og prosjektet om
nytt system for kategorisering av avviksmelding for
legemidler. De jobber også med å planlegge en fagdag i
klinikken hvor legemidler til barn skal være tema.
Det er godt oppmøte i gruppa, som møtes ca én time hver
4.-6. uke for å diskutere aktuelle hendelser.
Møtereferatene sendes til andre LMU i regionen.

Avvikende atferd –
født sånn eller blitt sånn?
Nettverket ønsker å sette et reflektert lys på forskrivning
av psykofarmaka til barn, og har derfor valgt dette som
tema for vårens åpne seminar. Hvilke alternativer som
foreligger og de forståelsesmodellene som ulike strategier
bygger på vil bli belyst.
Tematikken vil bli som følger:
 Triste barn
- Depresjon eller lei seg?
 Urolige barn
- ADHD/ADD eller uoppdragne
og umodne?
 Trøtte barn
- ME eller slitne av store krav?
Programmet er spennende og vi ser frem til å se deg i
Oslo 11. juni! Mer detaljert informasjon finner du her.

Nettverkets statusrapport for 2011
Helsedirektoratet etterspør hvert år statusrapport fra
nasjonale kompetansesenter, så også vårt
kompetansenettverk. Rapporten er utarbeidet av
styringsgruppen og gir et godt bilde av hva nettverket har
gjort i 2011 og planlegger å gjøre i 2012.
I rapporten kan dere blant annet lese om nettverkets
bakgrunn og oppbygging, om hvilke prosjekter som ble
tildelt støtte fra nettverket og hvilke høringer nettverket
har svart på. Statusrapporten kan leses i sin helhet her.

Øverst fra venstre; Nina Bjæring Brox, rådgivningsfarmasøyt,
Sykehusapoteket i Tromsø, Vibeke Lauritzen, spesialsykepleier ved
Barneseksjonen og Knut-Helge Kaspersen, lege i spesialisering
Barneavdelingen. Nede fra venstre; Andrè Grundevig,
spesialsykepleier nyfødt intensiv og Richard Fjellaksel, avdelingsleder
ved Sykehusapoteket i Tromsø. Ragnhild Bjerkaas, lege i spesialisering,
BUP, var ikke tilstede da bildet ble tatt.

Stafettpinnen overleveres Fredrikstad!

Prosjektmidler
Det kan søkes nettveket om prosjektmidler, retningslinjer
for søknad og tildeling ligger her. I 2011 har tildelte
nettverket 1,7 millioner kroner til ulike prosjekter, disse er
opplistet i nettverkets statusrapport. Neste søknadsfrist er
15. mai 2012.

Seminar på Solstrand 2012
Sett av 11.-13. november til det årlige seminaret!

www.legemidlertilbarn.no

