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Lederen har ordet

Nytt om vaksiner

Kjære nettverksmedlemmer!
Ett av mange privilegier vi har i helsevesenet, som lett glemmes på travle
dager, er at nesten hver dag preges av små og store saker som faktisk
løses; et perspektiv som blir mer utydelig når man hopper til «det
administrative». Da blir gleden desto større når noe konkret faktisk skjer,
og hør her: Det har kommet signaler om at statlig finansiert allmenn
tilgang til trygg og god informasjon om all bruk av legemidler til barn i
Norge er underveis. Sikker viten får vi i mai. Dessuten: Det europeiske
forskningssamarbeidet PedCRIN, som NorPedMed er en del av, har hatt
sitt årlige møte i Bergen – av alle steder. Det må bety at det vi holder på
med blir sett og satt pris på, også ute i Europa. Husk Vårmøtet i Oslo –
om astma, guidelines og legemiddelbruk!
Beste hilsener fra Thomas.

GlaxoSmithKline har mottatt meldinger om lekkasje fra flere av deres
vaksiner, i følge Folkehelseinstituttet (FHI). Lekkasjen er enkel for
helsepersonell å oppdage, og det opplyses at dette ikke påvirker
vaksinens sterilitet. Se hele saken på Nettverket sine sider.

Trygg behandling av pollenallergi
hos gravide og ammende
RELIS har nylig publisert en artikkel om trygg behandling av pollenallergi
hos gravide og ammende. Det er viktig at mor får tilstrekkelig
behandling mot sin pollenallergi, samtidig som sikkerheten til fosteret
eller det brysternærte barnet ivaretas. Artikkelen opplyser om hvilke
legemidler som bør være første-valg og hvilke som kan være aktuelle å
bruke, både ved lokal og systemisk behandling. Se hele saken på
Nettverket sine sider.

Informasjon om legemidler til barn

Blandekortnytt april 2018

Nettverket har hatt et møte med Kontaktpunktet for tverretatlig
legemiddelinformasjon angående en langsiktig løsning på det å sikre
tilstrekkelig legemiddelinformasjon om legemidler til barn. Rapporten er
nå klar, og den inneholder blant annet en oversikt over kilder som brukes
av helsepersonell per i dag og mangler/begrensninger ved disse,
løsninger i andre land, samt mulige løsninger på problemet. Rapporten
konkluderer med en anbefaling som Kontaktpunktet kom frem til
sammen med Nettverket; det ser ut til at den beste løsningen er å starte
et samarbeid med nederlandske kinderformularium.nl. Se hele saken på
Nettverket sine sider.

Studiesykepleiere i pediatrien
Enpr-EMA har gjennom en spørreundersøkelse kartlagt studiesykepleieres oppgaver og kunnskaper i Europa. Behov for opplæring og
informasjon skulle kartlegges. Det viste seg at studiesykepleierne stort
sett var fornøyde med sin opplæring, men at det er rom for forbedring.
Omtrent 2/3 av sykepleierne som besvarte spørreundersøkelsen, anga at
de kunne hatt behov for mer opplæring, blant annet under temaene
kommunikasjon, IT, prosedyrer, dataanalyse og GCP-relaterte problemer.
Se hele saken på Nettverket sine sider.

Statusrapport 2017
Hvert år skriver Nettverket en årsrapport, som omfatter en
oppsummering av forrige årets arbeid basert på Nettverkets fem
arbeidsområder, samt fremtidens planer. Nettverket sin statusrapport for
2017 er nå lagt ut. Tidligere statusrapporter ligger tilgjengelig på sidene
til Nettverket. Se hele saken på Nettverket sine sider.

Artikkel om astma i
Tidsskrift for Barnesykepleiere

Det er lagt ut ett nytt blandekort, mykofenolsyre (Cellcept), det er gjort
endringer i syv andre blandekort etter revisjon av disse. Forordet,
innholdsfortegnelsen og referanselisten er oppdaterte. Se alle
endringene på Nettverket sine sider. All informasjon om blandekortene
blir samlet her.

Hendelser å lære av:
Hvordan sikre riktig bruk av infusjonspumper?
Det brukes ofte sprøyte- og infusjonspumper ved administrering av
legemidler til barn som et tiltak for å bedre pasient-sikkerheten. Dette
forutsetter at utstyret brukes riktig. Nettverket har i samarbeid med
Meldeordningen valgt ut tre eksempler hvor brukerfeil har ført til at
pasienter har fått feilmedisinering ved bruk av sprøytepumpe. Bruk av
«smart pumps» som kan forhåndsprogrammeres med medikamentprotokoller, gode rutiner for dobbeltkontroll og tilstrekkelig opplæring
og sertifisering av personale nevnes som faktorer som vil bidra til å
redusere sannsynligheten for brukerfeil. Se hele saken på Nettverket sine
sider. Flere «hendelser å lære av» finnes på Nettverket sine sider.

Vårseminaret nærmer seg, disse kommer!
Nettverkets Vårseminar holdes på Hotel Opera i Oslo 11. juni fra klokken
9:30 til 18:00. Med astma som eksempel, skal Nettverket forsøke å belyse
behandlingsforskjeller i Norge. Er det faktiske ulikheter, hva skyldes det
og bør vi gjøre noe med det? Foreleserne er nå presentert på Nettverket
sine sider. Der finner du også mer informasjon om seminaret, samt
påmeldingsskjema.

Følg oss gjerne på Facebook og Twitter 
Besøk oss på vår Facebook og Twitter!

Sykepleier Gunn Elin Veivåg i Nettverket har skrevet en artikkel om barn
og diagnostisering av astma i årets første utgave av Tidsskrift for
Barnesykepleiere. Se hele saken på Nettverket sine sider.

Problemer med tilgang til nettsidene våre?
Har du problemer med å få opp noe på Nettverkets sider? Send en epost til margrete.einen@sav.no!

Nyhetsbrevet direkte til deg?
Ønsker du å få tilsendt nyhetsbrevet direkte? Registrer deg her.
Tidligere utgaver av nyhetsbrevet kan du lese her.
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