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NYHETSBREV NR. 9 -2021
Lederen har ordet
Kjære nettverksmedlemmer!
VG har skjønt det – det var ikke lurt å avvikle Helsedirektoratets
«Meldeordning for hendelser som har ført til eller kunne ha ført til
betydelig personskade på pasient». Planen til Stortingsflertallet i 2019
var at ressursene skulle kanaliseres mot alvorlige hendelser. Derfor
skapte man UKOM, og dessuten ble betydningen av lokale ordninger
understreket i høringsnotatet. Lokale ordninger synes fortsatt å være i
støpeskjeen. For barn vil læring på systemnivå uansett kreve en
nasjonal tilnærming; «feil og nesten-feil» skjer for sjelden til at mønstre
kan avdekkes gjennom lokale tiltak. Dette ble understreket i
Nettverkets høringssvar. Dessuten - lokal kunnskap forblir ofte lokal,
slik at læring på langs i landet og på tvers av profesjoner neppe vil skje.
Nettverket og Meldeordningen hadde rutiner på felles gjennomgang
av innmeldte hendelser, med påfølgende distribusjon av læringsnotat
til alle barneavdelinger og involverte profesjoner, samt diskusjon av
utvalgte saker på Nettverksmøter. Det finnes en løsning: At UKOM
holder løftet (riktignok muntlig) om å ta over Meldeordningens
nasjonale rolle. Det kan bli en gladsak i VG.
Beste hilsener fra Thomas

Ny interessegruppe for palliasjon for barn og unge
Barnesykepleierforbundet har opprettet en interessegruppe for
sykepleiere med videreutdanning i barnepalliasjon. Hensikten med
nettverket er å knytte sykepleiere sammen, og dele fag og
kompetansen for palliasjon til barn og unge.
Les hele saken på Nettverket sine sider

Tidligere «Knuse/delelisten» er oppdatert!
Retningslinjen "Tabletter og kapsler-Knuse-/åpne-/løselisten"
(tidligere "Knuse/delelisten") er fullrevidert. Merk at retningslinjen
også har endret tittel.
Les hele saken på Nettverket sine sider.

Manipulering av orale legemidler til nevrologisk og
onkologisk behandling
En svensk studie ser på omfang av manipulering av legemidler og
helsepersonells holdninger og kilder til informasjon. Inkludering av en
klinisk farmasøyt i teamet er et foreslått tiltak for å øke
pasientsikkerheten.
Les hele saken på Nettverket sine sider.

Koronaviruset
Nettverkets nyhetssaker som omhandler covid-19 er samlet på
nettsidene. Nedenfor er de sakene som er nye siden forrige nyhetsbrev.
Ikke anbefalt å bruke koronavaksine off-label til barn under 12 år
Nettverket har fått spørsmål om man kan gi deldose av den
tilgjengelige Corminaty-vaksinenen til barn under 12 år, og da til barn
med alvorlige underliggende sykdommer. Nettverket har vært i
kontakt med Folkehelseinstituttet, de anbefaler ikke å gi deldose av
Comirnaty vaksinen til barn under 12 år.
Les hele saken på Nettverket sine sider.

Legemiddelmangel og avregistreringer
Nettverkets nyhetssaker som omhandler legemiddelmangler og
avregistreringer er samlet på nettsidene. Nedenfor er de sakene som
er nye eller oppdaterte siden forrige nyhetsbrev.
Mangel på Rhinox nesedråper 0,1 mg/ml
SLV melder om mangel på Rhinox nesedråper 0,1 mg/ml. Ny forsyning
er forventet tilgjengelig fra 14.01.2022.
Nycoplus Multi vitaminmikstur er tilbake igjen
Orifarm melder til Nettverket at Nycoplus Multi vitaminmikstur nå skal
være tilgjengelig.

KOBLE – offisielt lansert på Solstrand!
KOBLE er nå tilgjengelig for alle, og vi i Nettverket gratulerer! Dette er
viktig i alt vårt arbeid med barn og ungdoms legemiddelbruk.
I forbindelse med lanseringen laget NRK denne fine saken om KOBLE:
Magnus (6 månader) med hjartesjukdom - nytt oppslagsverk gjer det
lettare å gje medisinar.
Les hele saken på Nettverket sine sider

Nasjonal faglig retningslinje for antibiotikabruk i
primærhelsetjenesten er revidert
I november ble revidert versjon av Nasjonal faglig retningslinje for
antibiotikabruk publisert på Helsedirektoratets plattform, etter en
omfattende strukturell og faglig gjennomgang og oppdatering.
Les hele saken på Nettverket sine sider.

November

Fastlegen informerer – nesestell for å lette
pustebesvær
Sesongen for luftveisinfeksjoner er over oss. Heldigvis trenger de
færreste av barna innleggelse, men mange av de minste kan ha nytte
av godt nesestell for å puste bedre. Hva menes med dette?
Les hele saken på Nettverket sine sider.

Jennys bivirkningshjørne: Oppdrag
bivirkningsovervåkning
Nettverket har fått i oppdrag fra Legemiddelverket å se på
bivirkningsmeldinger hos barn og unge - assosiert med legemidler
generelt og etter koronavaksinering sammen med FHI.
Les hele saken på Nettverket sine sider.

Smerteretningslinjene er oppdatert
Redaksjonen for smerteretningslinjene har fått mange gode
tilbakemeldinger. Det er derfor gjort noen endringer i retningslinjene,
og det vil komme flere endringer til neste år. Se informasjon om de
viktigste endringene på våre nettsider.
Les hele saken på Nettverket sine sider.

Blandekortnytt
Siden sist har vi revidert syv blandekort og det er gjort mindre
endringer i seks andre kort. Innholdsfortegnelsen og referanselisten er
også oppdaterte. Blandekort for kalsiumklorid er fjernet.
Les hele saken på Nettverket sine sider.
Nyhetsbrev direkte til deg?
 Registrer deg her (lenke)

 Se flere nyhetsbrev her!

 Følg oss på Facebook og Twitter

Har du tips til nyhetssak? Send dette til: post@legemidlertilbarn.no
Kommende kurs, seminarer og konferanser 2021 og 2022:
Det finnes oversikt over disse på våre nettsider – sidene er oppdatert!
Flere kurs/seminar/konferanser arrangeres nå fysisk. Meld gjerne til
Nettverket om andre arrangement som kan formidles via våre sider.

Nyhetsbrevene finner du også på www.legemidlertilbarn.no

