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Lederen har ordet

Månedens LMU: Telemark

Kjære nettverksmedlemmer.
Påmeldingene til Solstrand har strømmet inn de siste
ukene og vi er i ferd med å bli fulltallig, som vi var også i
fjor. Som tidligere påpekt er seminaret av stor betydning
for Nettverket. Vi oppfordrer derfor avdelinger som av
ulike årsaker ikke har sett seg istand til å sende folk, om å
kontakte oss for å diskutere etteranmeldelser.
I forslag til statsbudsjett for 2013 blir Nettverket bedt om
å opprette et sekretariat for et forskningsnettverk for
legemidler til bruk hos barn, i tillegg til viderføring av
allerede etablerte oppgaver. På denne bakgrunn forslås
bevilgningen økt til totalt 6 mill. kroner. Dette gir nye og
utfordrende føringer for hva vi skal arbeide med i 2013. Se
mer info her.
Beste hilsener, Thomas

Läkemedelsverket har fokus på barn og
legemidler
Det svenske Läkemedelsverket har laget et langsiktig
program for å bidra til en positiv forandring og spre
kunnskap om legemidler til barn. Målet er å gjøre
legemiddelbruk hos barn sikrere, og å redusere bruk av
legemidler til barn uten tilstrekkelig dokumentasjon.
Oppdraget inngår i Sveriges nasjonale legemiddelsstrategi.
Se mer informasjon her.

Oppdaterte smerteretningslinjer fra
nyfødtavdelingen i Bergen
Barneklinikken ved Haukeland Universitetssykehus har
oppdatert sine retningslinjer for smertebehandling av
nyfødte barn. Retningslinjene og mer informasjon finner
du på nettsidene våre.

Aktuelle kurs og konferanser
European Society for Developmental Perinatal and
Paediatric Pharmacology (ESDPPP) arrangerer sin 14
kongress 4.-7. juni i Salzburg, med tittelen “Novel Targets
and Future Challenges for Drug Therapy in Neonates and
Children”. Se her for foreløpig program.
Se også oversikt over kommende kurs og konferanser på
nettverkets internettsider.

Gruppen ble etablert i forkant av Nettverkets møte i Oslo
september 2009, og består av 1 barnelege, 1 farmasøyt og 1
sykepleier. Vi trekker i tillegg inn andre ressurspersoner i
perioder. Vi har hatt minst to samlinger pr. halvår, og
følgende aktiviteter:
Vi har hatt tre fagdager med støtte fra nettverket. Våren
2010 la programmet vekt på sikker
medikamenthåndtering, hvor Ingrid Grønlie, Siri Wang og
HussainYassin var foredragsholdere. Hussain Yassin
hadde foredrag om akuttmedikamenter.
I november 2011 tok vi for oss medikamenter til syke
nyfødte og barn. Betty Kalikstad var foreleser.
I mai 2012 ble det holdt et dagskurs for Barneavdelingen
(større barn) med temaene Cytostatikabehandling av barn
(håndtering + enkelte cytostatika), premedikasjon av
barn, munnsårhet og generell farmakologi hos barn, med
bl.a. administrasjon av legemidler med/uten mat. Det ble
brukt interne forelesere (sykepleierne Bente Gomez og
Mari Drange, anestesilege Øystein Sagen, barnelege
Kjersti Storhaug og farmasøyt Lone Nielsen). Alle foredrag
ble holdt to dager slik at alle fikk tilegnet seg den samme
kunnskapen.
Våren 2012 har vi gått over til å bruke en type
sprøytepumper. Det er brukt mye tid på å finne en sikker
løsning for administrering av morsmelk, slik at det skal
være umulig å koble den til i.v. inngang. Vi har fått til et
greit system, men noe gjenstår.
Vi er nå i gang med tilpasning og videreformidling av
blandekortene. Det er et flott arbeid som er lagt ned i
blandekortene. På noen av medikamentene kommer vi til
å legge inn et alternativ til lik styrke som er oppgitt, men
mindre mengde utblandet medikamentvæske. For nyfødt
intensiv er det ofte nok og mer oversiktlig med utblanding
til 10 ml ferdig medikamentvæske.
Planen videre er å lage en informasjon til foreldre av barn
som gjennomgår dagkirurgi (for eksempel tonsillektomi)
og reiser hjem samme dag. Denne foreldreinformasjonen
skal omhandle
smertebehandling av denne
pasientgruppen.
Ønsker alle en fin høst og
håper vi ses på Solstrand.
NB: Stafettpinnen gis videre
til Vestfold!
Fra venstre: Ann-Kristin
Siljan, Hussain Yassin og
Lone Nilsen.

www.legemidlertilbarn.no

