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Lederen har ordet

Månedens LMU: Fredrikstad

Kjære nettverksmedlemmer.
Solen flommer over Bergen på årets lengste dag.
Nettverket kan se tilbake på et aktivt vårsemester hvor
«finalen» ble seminaret i Oslo den 11. juni om bruk av
psykofarmaka blant barn. Et bredt sammensatt panel og
langt over 100 deltagere skapte lærerike debatter. Det
finnes selvsagt ikke enkle svar på disse problemstillingene; alle involverte må gjøre sine kvalifiserte og
gjennomtenkte valg på basis av størst mulig innsikt.
Høstseminaret er under planlegging og vi gleder oss til
det. En flott sommer ønskes til alle.
Beste hilsener, Thomas

Prosjektmidler våren 2012
To ganger i året deler Nettverket ut midler til prosjekter
som bidrar til riktigere legemiddelbruk hos barn. I vår
mottok vi tre søknader og alle ble innvilget!
Det blir ny sjanse til å søke om prosjektmidler i høst –
fristen er 30.september 2012. Se mer informasjon om
retningslinjer og søknadsskjema her.

Kurs og konferanser
På internettsidene våre kan du finne informasjon om
aktuelle møter, kurs og konferanser som omhandler
legemidler og barn. Nasjonale og internasjonale møter og
konferanser vil bli forsøkt oppdatert jevnlig – se her.

Formulering av legemidler til barn

Gruppen etablerte seg i januar 2010 etter vi hadde vært på
Nasjonalt Kompetansenettverk for legemidler til barn sitt
møte på Voss. Vår gruppe ved SØ er direkte underlagt
legemiddelprogramstyret i Sykehuset Østfold.
I begynnelsen bestod gruppen av 1 barnelege, 1
sykehusfarmasøyt og 3 sykepleiere (2 fra NFI og 1 fra
barneposten).Vi ble senere utvidet med 1 sykepleier til fra
barneposten og 1 farmasøyt.
Høsten 2010 søkte vi om prosjektmiddel til ”Trygg og
sikker legemiddelhåndtering, Barneavdelingen SØ”. Målet
var å kartlegge feil og mangler ved legemiddelhåndtering i
vår barnepost. Farmasøyten hadde observasjonspraksis i
avdelingen 2 timer daglig over 4 uker. Deretter ble det
skrevet en evalueringsrapport med forslag til
forbedringstiltak. Ett av tiltakene var en ny og forbedret
hovedkurve som er mer tilpasset bruken på barneposten.
Det ble også gjort en revisjon av legemiddelhåndteringsrutiner ved avdelingen med intervju av leger og
sykepleiere. Registrerte legemiddelavvik de siste 2 årene
ble også gjennomgått.
Mens prosjektet har pågått, har gruppen avholdt jevnlige
møter.
Videre fremgang i prosjektet er å foreta en ny
observasjonspraksis med farmasøyt høsten 2012, for å
evaluere hvorvidt det har skjedd en forbedring. Prosjektet
regnes avsluttet i begynnelsen av 2013.
Vi opplever det lokale utvalget som et nyttig forum for å ta
opp og arbeide med spørsmål knyttet til legemiddelbruk
hos barn i vår avdeling. Forbedringspotensialet på dette
området er stort, og det er mange interessante
problemstillinger vi kunne arbeidet med. Vi opplever ofte
at tiden som er avsatt til å arbeide med disse sakene ofte
blir for kort.

Den ideelle legemiddelformen til barn skal gi riktig dose,
være enkel å gi og enkel å ta og ikke inneholde
hjelpestoffer som kan gi uønskede effekter - men finnes
den? Hvor viktig er smak på miksturer og form på
tabletter for barnets etterlevelse?
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Norsk Farmaceutisk Tidsskrift har gitt ut et temanummer
om legemidler til barn, (nr. 3/2012). Her omtales egnede
legemiddelformuleringer til barn og det etterlyses bedre
tilrettelegging for studier av legemidlers effekt på barn.
Nettverket er trukket frem, og bl.a. masteroppgaver om
minitabletter og blandbarhet mellom legemidler og TPN
ved Y-infusjon til barn er presentert.
Vi sender staffettpinnen til Telemark!

www.legemidlertilbarn.no

