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Lederen har ordet

Legemiddelutvalg for barn ved SUS

Kjære nettverksmedlemmer.
Til sammen 18 år på skolebenken setter spor – fortsatt begynner
arbeidsåret mitt i august og slutter i juni. Derfor; velkommen til
nytt år og nye muligheter.

Nettverkets lokalgruppe ved Stavanger Universitetssykehus
(SUS) ble dannet i 2009. Lokalgruppe er et underutvalg av
Legemiddelkomiteen ved SUS.
Vi har vanligvis lunchmøter ca. hver 2-3 måned.

Retroperspektivet: Vårseminaret om vaksiner ble veldig bra, med
svært gode forelesninger, nå tilgjengelig på hjemmesidene.
Temadagen om klassifisering av uønskede hendelser ble et stort
og nyttig arrangement som fikk satt fokus på barns spesielle
behov. Framover: Preliminært program for Solstrander klart; det
blir minst like bra som i fjor, legges ut ca. 1. september og vi tar
imot påmeldinger fra da. Dette arrangementet skaper et nettverk
av oss, og er vesentlig for engasjement, entusiasme og fokus i det
daglige arbeidet.

Medlemmene består av:
Siri Roalkvam, Sykepleier. Leder i gruppen
Inger Vestergaard, Lege
Ingunn Wang Sæle, Sykepleier
Ingvild Mikalsen, Lege
Siv Berntsen, Farmasøyt

Lytt på radio - onsdag 28. august klokka 09.30 er vi på lufta;
«Ekko» har 22 minutter om barn og medisiner. Sluttproduktet er
u-hørt av oss, så vi venter i spenning !

Arbeid i gruppen:

Beste hilsener, Thomas

Jennys bivirkningshjørne
Bivirkningsmeldinger og legemiddelbruk hos barn er studert i en
ny doktoravhandling i Sverige. Bivirkningsmeldingene er hentet
fra WHOs internasjonale database, < les mer her>.

Blandekort-nytt
Det er publisert flere nye blandekort: Bumetanid, cisatrakurium,
filgrastim, glykopyrron, ketamin, propofol, tiopental og vitamin
b og c. Flere andre dokument er også oppdaterte, <les mer her>.

Varamedlem:
Christine Schwefel, Farmasøyt.








Det er holdt flere kurs for ansatte på barneklinikken.
Undervist på kurs for almennleger.
Laget egne blandekort på medikamenter som gis sc, im, per
os, rektalt og iv medikamenter som det ikke er kommet
nasjonale blandekort på.
Arbeider med å ta i bruk blandekortene på alle avdelinger på
SUS ( alle avdelinger som behandler barn ).
Etter hvert se på avviksmeldinger ang legemiddelhåndtering
( Synergi ).
Sertifiseringstest for ansatte på barneklinikken. Det er
kommet ønske om sertifiseringstest mer tilrettelagt for
ansatte på barneklinikken. Vi skal se på dette.

Vårseminaret: Vaksiner til barn
Presentasjonene fra vårseminaret er lagt ut. Årets tema var
vaksiner til barn, programmet var allsidig – fra prinsipper for
vaksinasjon og vaksinasjonsprogram til forskning og oppfølging
etter influensavaksinering.
Fikk du ikke med deg seminaret eller vil du bare oppdatere deg
litt på temaet – ta en titt på de flotte presentasjonene!

Temadag og workshop om uønskede hendelser
Fredag 23. august arrangerte Kunnskapssenteret og Nettverket
temadag og workshop om uønskede hendelser. Programmet var
todelt, der første del tok for seg hva vi allerede vet fra
rapportering og litteratur, nasjonalt samarbeid om risikofylte
prosedyrer hos barn og en leders utfordringer ved uønskete
hendelser. I andre del brukte man forslag til hendelsestyper på
meldte saker til sykehus og Kunnskapssenteret, og diskuterte
egnethet i forhold til ønske om et felles nasjonalt system. Totalt
65 personer deltok. Programmet og alle presentasjonene er lagt
ut på internett.

Fra venstre: Siv Berntsen, Ingunn Wang Sæle, Ingvild Mikalsen og Siri Roalkvam.
Inger Vestergaard var ikke tilstede da bildet ble tatt

Solstrand-seminaret
Alle nettverksmedlemmer må holde av 28.-30. oktober 2013.
Programmet er under arbeid. Har du tips til programinnslag, har
du lyst å bidra med noe – faglig eller sosialt, send oss en e-post!

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