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Jennys bivirkningshjørne

Lederen har ordet
Kjære nettverksmedlemmer.
Henrik Irgens er nå ansatt som ny lege i stab i 50%
stilling. Derved kan tid fristilles til å bygge sekretariat for
et norsk pediatrisk forskningsnettverk. Henrik er nesten
ferdig pediater og nesten ferdig PhD med fokus på barn og
diabetes. Også i Helse Midt og Sør-Øst blir det endringer;
detaljert informasjon følger i neste Nyhetsbrev.
Vårseminaret blir den 13. juni på Hotel Bristol i Oslo, med
fokus på vaksiner og barn. Intensjonen er intelligent
meningsutveksling om en tidsaktuell tematikk. Sett av
dagen! Til sist en gla’melding: Gjennom samarbeid med
forskningspostene ved universitetssykehusene skal
Nettverket bistå barneonkologien i arbeidet med
forskningsbiten av protokollene deres.
Beste hilsener fra Thomas
Blandbarhet av TPN og legemidler
som Y-infusjon til barn
Uforlikelighet ved parallellinfusjon av legemidler og total
parenteral ernæring (TPN) er en problemstilling som ofte
dukker opp i klinisk praksis, og er gjenstand for et prosjekt
med støtte fra Nettverket. Se nyhetssak og årsrapport for
prosjektet her.
Økt bruk av sovemidler hos barn og unge
Folkehelseinstituttet har utført en studie som viser økt
bruk av sovemidler hos barn og unge (0-17 år). Du kan
lese mer i vår nyhetssak.

Bivirkninger av biologiske midler brukt til barn.
Det ble i 2012 mottatt ti bivirkningsmeldinger i Norge der
biologiske midler er mistenkt som utløsende årsak til
bivirkninger hos barn. Les mer om de norske
bivirkningsmeldingene samt om temaet i en dansk rapport
her.
Månedens LMU: Elverum
Gruppa har nesten vært uforandret siden den ble etablert
høsten 2009. Gruppa fikk ny lege høsten/vinteren 2012,
og består nå av 3 medlemmer.
Barne- og ungdomsavdelingen har tett samarbeid med
apoteket, og for noen år siden ble det innført aktiv
medisinforsyning på barne- og ungdomsposten. I forkant
av dette måtte alle sykepleierne igjennom obligatorisk
undervisning.
Vi har hatt et prosjekt på barne- og ungdomsposten på
kurveføring/avvikshåndtering; Obligatorisk informasjon
til alle leger og sykepleiere i avdelingen. Vi er nå i gang
med et nytt prosjekt fra vinteren 2013 på Barne- og
ungdomsposten/Intensiv for nyfødte, som omhandler
kvalitetssikring av legemiddelbehandlingen.
Det har vært informert og undervist om de nye nasjonale
blandekortene som er tatt i bruk. Det er skrevet en
overordnet prosedyre om utblanding og administrering av
parenterale legemidler til barn, nasjonale blandekort, som
vil være tilgjengelig for alle som jobber i SI.
Gruppa har som målsetting å ha møte ca. hver 2 mnd.

Nasjonale retningslinjer for lindrende behandling
til barn

Fra venstre:
Bente Hoelsæter,
Mona Moxness
Lyftingsmo og
Tadeusz Zboch

Helsedirektoratet har fått i oppgave av Helse- og
omsorgsdepartementet å utarbeide nye nasjonale
retningslinjer for lindrende behandling til barn.
Retningslinjene skal ferdigstilles høsten 2013, les mer i vår
nyhetssak.
Kurs og konferanser
Scandinavian Paediatric Pharmacist Group (SPPG)
avholder sin årlige konferanse i Kristianstad, Sverige
2.-3. mai. OBS: Ny dato! Program og informasjon om
påmelding finner du her.
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