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Lederen har ordet

«Treff meg»

Kjære nettverksmedlemmer, og takk for sist!
Solstrandseminaret er en viktig arena for Nettverket, og det
bidrar sterkt til å skape det ansvarsfulle fellesskapet som preger
oss. LMU-OUS sin strategi med bred deltagelse fra fagpersoner
som arbeider med barn ved hele sykehuset var et nyttig og viktig
innspill på årets seminar. Antagelig er dette en praksis flere av
oss bør overveie, og kanskje bør også praksiskonsulenter og
barnepsykiatere inviteres. Neste års seminar skal preges av
«interaktive» sesjoner, og vi håper på poster-presentasjoner fra
alle LMU. Vi er spent på hva året vil bringe! Roller og posisjoner
deles ikke ut, men må «inntas». Arbeid for trygg og rasjonell
legemiddelbehandling til barn er viktig, og skal ha en solid og
framskutt posisjon i helseforetakene.

Gjennom Ung medvirkning og mestring (UMM) har Nasjonalt
kompetansesenter for læring og mestring (NK LMS) utviklet et
kompetansehevingsprogram for helsepersonell som møter unge
mennesker som har ulike helseutfordringer. Programmet består
av en e-læringsressurs, deriblant tre filmer. Filmene viser ulike
møter mellom fagpersoner og unge mennesker. «Treff meg» ble
presentert ved Solstrand-seminaret og vakte stor interesse. Det
har også blitt evaluert ved Sørlandet Sykehus HF og Akershus
universitetssykehus HF. Nettsidene og programmet blir revidert
kontinuerlig. Materiellet er til fri bruk og kan finnes her, men
forutsetter at man refererer til UMM og NK LMS. Andre
betingelser for bruk av materiell kan dere finne her.

Hilsen Thomas

Kodein

Jennys bivirkningshjørne
Ukjente reaksjoner av infliksimab? Har du observert barn med
rykninger under infliksimabinfusjonen og/eller mareritt i
ettertid? Meld dette som bivirkning!

Blandekort-nytt
Forordet til blandekortene er oppdatert, det er lagt til en
presisering om oppbevaring og holdbarhet i andre beholdere enn
hetteglass og infusjonsposer. Dette må vurderes ut fra
sykehusets/avdelingens egne retningslinjer.
Blandekort for kloksacillin er også oppdatert, det er tatt inn
fortynning med glukose 50 mg/ml. Oppdateringen er basert på
en utredning fra RELIS.
Ønsker du å få varsel ved endringer i blandekortene, registrer
deg her.

Tips til linking til BNF for Children
Det har vært og er et problem med lenkene til BNF for Children.
BNF for Children oppdateres jevnlig og lenker som peker til BNF
for Children ofte ugyldige. Dette kan unngås ved å ta bort alt
etter ..htm i strengen til den siden du vil lenke til. Nettverket har
laget en bruksanvisning for BNF for Children, der dette og andre
tips er beskrevet. Du finner bruksanvisningen her.

Solstrand-seminaret
Presentasjonene fra 2013-seminaret er nå lagt ut, du finner de
her. Solstrand-seminaret i 2014 blir 27.-29.10. Det er bare å sette
av datoen.

Nyhetsbrevet direkte til deg?
Ønsker du å få tilsendt nyhetsbrevet direkte? Registrer deg her.

Nettverket har i samarbeid med bl.a. Norsk barnesmerteforening
gitt tilbakemelding til Legemiddelverket om alternativer til
kodein for smertebehandling. Europeiske legemiddelmyndigheter anbefaler innskrenking i bruken av kodeinholdige
legemidler, med begrunnelse i uforutsigbar metabolisme av
kodein som kan medføre alvorlige bivirkninger som
respirasjonsdepresjon eller i motsatt fall liten eller ingen
smertelindring. <Les mer her>
Kodein er også kontraindisert til ammende. UK Medicines
Information har satt opp alternativer til kodein for
smertelindring post-partum. Skrivet kan leses her.

Planlegger du fagdag om legemidler til barn?
Nettverket har siden 2009 støttet større og mindre prosjektet,
også fagdager. Det blir fremdeles gitt støtte til lokale fagdager.
Fagdagene må være tverrfaglige. Nettverket gir inntil 20000,- i
støtte til gjennomføring av slike fagdager. <Les mer her>

Norske veiledere og håndbøker som app
Norsk Barnelegeforening og Helsebiblioteket lanserte denne
uken generell- og akuttveileder som app for smarttelefoner og
nettbrett. Når appen er installert virker den uten nettilgang.
Veilederne er skrevet av og for norske barneleger, men er gode
oppslagsverk for alt helsepersonell som arbeider med barn.
Les mer om veilederne og appen på Helsebibliotekets sider.
Andre nyttige håndbøker som app:
Nylig ble Norsk legemiddelhåndbok tilgjenngelig på App Store
og Google play. Den er bygget opp på lik måte som
papirversjonen og har fire deler: Terapi kapitler, Legemiddel
kapitler, Generelle kapitler og refusjonsreglene samt Register.
Legevaktshåndboken 4. utgave utgis imotsetning til tidligere
utgaver, digitalt. I tillegg til å hente den via nettet kan den også
lastes ned til offline bruk. Den hentes da som app på App Store
eller Google play.
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