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Lederen har ordet

Jennys bivirkningshjørne

Kjære nettverksmedlemmer.
Vårseminaret nærmer seg og varsler vårens ankomst; vi
håper flest mulig møtes i Oslo på Hotell Bristol 13. juni for
å lære om vaksinasjon.
Nettverkets hjemmeside omfatter nå også forskning hvor
innmelding i et forskningsnettverk for barn er mulig, selv
om vi kun befinner oss i 28. svangeskapsuke (det vil si
levedyktig, men sårbare).
Legemidler og barn er gitt bred oppmerksomhet ved
Barnelegeforeningens vårmøte i Kristiansand, vi gleder
oss. Legemiddelutvalgenes rolle i avdelingensdriften vil bli
løftet fram.
Beste hilsener, Thomas

Statusrapport 2012
Nasjonalt kompetansenettverk for legemidler til barn har
publisert statusrapporten for fjoråret. Aktiviteten har vært
stor.
Statusrapporten oppsummerer blant annet Nettverkets
arbeidet med å øke meldingsfrekvensen av bivirkninger av
legemidler hos barn og Nettverkets deltakelse i
pasientsikkerhetskampanjen "I trygge hender».

Vårseminaret - program og påmelding
Tema for det årlige vårseminaret er: "Vaksinasjon av
barn". Se vårt spennende program og husk å melde deg
på!

Bivirkningsrapporten for 2012 er publisert.
Det kom 670 bivirkningsmeldinger i 2012 som gjaldt barn
til og med 19 år. Av disse gjaldt 504 vaksiner og i den
forbindelse kan det nevnes at Nettverkets vårseminar
13. juni 2013 i Oslo har tema "Vaksinasjon av barn".

Terapisvikt og melding til RELIS
Terapisvikt er et problem vi alle må være oppmerksomme
på. Nasjonalt og internasjonalt samarbeid på dette
området er viktig. Dette ivaretas gjennom melding til
RELIS. Les mer her.

Kompendium: Medikamenter i barne- og
ungdomspsykiatri er oppdatert
Kompediumet Medikamenter i barne- og
ungdomspsykiatri er utarbeidet og oppdatert av Randi
Nesje Myhr, Senter for psykisk helse Midt-Troms. Første
utgave av dette kompendiet ble laget i 2003 og et nytt og
omarbeidet i 2009. Siste oppdatering vinteren 2012/2013.

Workshop om uønskete hendelser i
legemiddelhåndteringen
Nasjonalt kompetansenettverk for legemidler til barn og
Enhet for pasientsikkerhet ved Nasjonalt kunnskapssenter
planlegger en workshop i Oslo rett over sommeren.
Temaet vil være: "Felles nasjonale hendelsestyper for
uønskete hendelser ved legemidler".
Mer informasjon finner du her. Endelig program og
påmeldingsskjema vil bli lagt ut på vår nettside når
workshopen nærmer seg.

Kurs og konferanser

Blandekortene

På internettsidene våre kan du finne informasjon om
aktuelle møter, kurs og konferanser som omhandler
legemidler og barn.

Nyhetsbrevet direkte til deg?
Ønsker du å få tilsendt nyhetsbrevet direkte? Send oss en
e-post.

Blandekortene for ceftriakson, digoksin, gentamycin,
tiamin og tobramycin er oppdaterte. I tillegg er
butylskopolamin lagt ut. Les mer her.
Informasjon om blandekortene finner du også her:
http://www.legemidlertilbarn.no/legemiddelinfo/helsepe
rsonell/blandekort/Sider/default.aspx
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