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Lederen har ordet

LMU for barn i Bergen

Kjære nettverksmedlemmer.
Nettverket er inne i vårt femte driftsår og det sjette vårseminaret
står for døren, programmet er klart – vi venter på din påmelding.
Aktiviteten blant Nettverkets medlemmer er stor, og Nettverkets
engasjement i større og mindre oppgaver forrige år er
oppsummert i statusrapporten. Her finner du også våre planer
for resten av 2014 og for 2015.
Hilsen Thomas

Jennys bivirkningshjørne
Bivirkninger hos barn i 2013
Færre bivirkninger ble rapportert hos barn i 2013 enn året før.
Dette betyr ikke færre bivirkninger, med i stedet mindre
materiale til å lære i fra!
Mer om bivirkningsrapporten kan du lese her.
Meldeskjema for helsepersonell for bivirkninger finner du her.

Legemiddelsikkerhet
Etanol i legemidler til barn – er det trygt?
Farmasøytene Lillan Reiter og Gro Cecilie Havnen i Relis Sør-Øst
har utredet spørsmål om sikkerhet ved bruk av etanol i
legemidler som brukes av barn. Utredningen er publisert i Norsk
Farmaceutisk Tidsskrift 4/2014.
Vil du lese mer om legemiddelsikkerhet fra Nettverket, se her.

Legemiddelhåndteringsforskriften - høringssvar
Nettverket har svart på høringen fra Helsedirektoratet om
endringer i Legemiddelhåndteringsforskriften. I høringssvaret
er blant annet endringer i ‘ordinasjon etter prosedyre’ og
‘tilberedning’ kommentert. Hele høringssvaret finner du her.

Innspill til ny legemiddelmelding
Det arbeides med ny legemiddelmelding til Stortinget i Helse- og
omsorgsdepartementet. Nettverket vil gi innspill til den nye
meldingen, blant viktige temaer er off-label bruk av legemidler
og bruk av uregistrerte legemidler hos barn, tilgang på passende
legemiddelformer til barn og sikker håndtering av legemidler.

LMU i Bergen ble opprettet i 1997 og er rådgivende overfor
ledelsen på Barneklinikken. Det er et tverrfaglig team av
medisinansvarlige sykepleiere fra alle poster ved Barneklinikken,
farmasøyter og en barnelege.
Viktige oppgaver er å utarbeide retningslinjer for
legemiddelterapi i samarbeid med fagansvarlige leger der slike
ikke finnes på nasjonalt nivå, eller ønskes tilpasset
Barneklinikken.
En annen viktig oppgave er å utarbeide og revidere retningslinjer
for legemiddelhåndtering der blandetabeller har vært en sentral
og kontinuerlig oppgave. Disse og andre prosedyrer som f.eks.
smertebehandling har vært brukt på andre avdelinger i Helse
Bergen som behandler barn, intensiv og barnekirurgisk post.
Bare ca. 60 % av barn innlagt i Helse Bergen ligger på
Barneklinikken. Hensikten er å sikre at barn som er innlagt i hele
Helse Bergen får trygg og riktig legemiddelbehandling.
Ett viktig punkt i LMUs handlingsplan for 2014, er å etablere et
tettere og mere systematisk samarbeid med andre avdelinger i
Helse Bergen. I 2022 skal det nye Barne- og ungdomssenteret stå
ferdig, og da skal avdelinger som i dag ikke er plassert på
Barneklinikken høre til samme klinikk og under samme tak. Vi
inviterer derfor andre avdelinger med i LMU for å lære
hverandre å kjenne, samkjøre prosedyrer, samt å se hvilke
oppgaver og utfordringer vi står overfor i fremtiden.
LMU utarbeider innhold og underviser på kurs for sykepleiere,
helsefagarbeidere og leger. Noen aktuelle emner har vært
aseptikk og hygiene ved tilberedning av sterile legemidler, bruk
av filter og kurveføring. Forelesninger fra Nettverkets seminarer
har også vært bearbeidet for formålet, f. eks. «Hvor mye kan vi
herje med legemidlene». Alle presentasjoner og prosedyrer er
lagt ut på Nettverkets intranett.
Barneklinikken har i mange år hatt farmasøyt tilknyttet
klinikken i 100 % stilling. Stabil tilstedeværelse har ført til
kontinuerlig og god oppfølging av sakene som LMU har jobbet
med opp gjennom årene. Medlemmene av LMU er også viktige
samarbeidspartnere for farmasøytene i det daglige pasientnære,
kliniske arbeidet.

Vårseminaret - programmet for 16. juni er klart
Nettverkets årlige vårseminar blir arrangert for sjette gang. Årets
tema er smerte hos barn, det endelige programmet er klart!
Program og informasjon om påmelding finner du her,
påmeldingsfristen er 1. juni og det er begrenset antall plasser.
Seminaret er gratis!
Vi vil også minne om disse seminarene:
20.-21. mai: Norsk Barnesmerteforenings vårmøte i Oslo
17. juni: Scandinavian Paediatric Pharmacist Group (SPPG)s
konferanse, også i Oslo.

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