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LEGEMIDDELUTVALG - LMU
Alle landets sykehus som har Barne– og Nyfødtavdelinger har 
et LMU for barn. Dette er en tverrfaglig gruppe som består av 
medisinansvarlig barnelege, sykepleier og farmasøyt. LMU er et 
rådgivende utvalg, som bidrar til å utarbeide lokale retningslinjer 
og prosedyrer når slike ikke finnes nasjonalt. De skal også ivareta 
risikofylte prosedyrer ved legemiddelhåndtering på den enkelte 
avdeling/sykehus. En annen viktig funksjon er at LMU skal undervise 
om legemidler til barn, både med sertifisering og resertifisering til 
leger, sykepleiere og helsefagarbeidere (3). 

KURS I LEGEMIDDELHÅNDTERING VED BARNE- 
KLINIKKEN PÅ HAUKELAND UNIVERSITETSSJUKEHUS
Målet er at alle sykepleiere som arbeider med barn og nyfødte har 
tilstrekkelig kunnskap til å gjennomføre legemiddelhåndtering på 
en faglig forsvarlig måte. Dette er målsetninger som er lovfestet 
forankret (1,2). Derfor gjennomfører alle nyansatte på barne- 
nyfødtavdeling et medikamentkurs, der man blir sertifisert før man 
kan håndtere legemidler på egenhånd. En skal gjennomgå re- 
sertifiseres minimum hvert 2. år, der en blir oppdatert på gamle- og 
nye prosedyrer/retningslinjer, samt kvitterer for eget kunnskapsnivå 
og egenkontroll. 

Et av temaene som blir tatt opp på legemiddelkursene, er avvik som 
skal meldes. Man fokuserer på hvorfor melde avvik og hva vi kan 
lære av å melde avvik. Et avvik defineres som et uhell eller en 
uønsket hendelse i legemiddelhåndteringen som har fått, eller 
kunne ha ført til, konsekvenser for legemiddelbruker eller et brudd 
på retningslinjene som er gitt for legemiddelhåndtering. Avvik som 
skal meldes kan for eksempel gjelde administrasjon av ordinerte 
legemidler. På medikamenter som ordineres opp til 4 ganger per 
døgn skal det meldes avvik dersom legemiddelet er gitt mer enn en 
time før eller etter ordinasjonstidspunktet. På medikamenter som 
er ordinert mellom 5 til 12 ganger i døgnet skal avvik meldes 
dersom det går mer en 30 min. Målet med å melde avvik er ikke 
å «arrestere» enkeltpersoner, men å kunne forbedre praksis på 
den enkelte avdeling.

KNUSE, DELE OG MANIPULERE LEGEMIDLER TIL BARN
Mer eller mindre daglig manipulerer vi legemidler til barn. Da 
tenker vi primært medikamenter som miksturer og tabletter. 
Per orale medikamenter gis oralt, på sonde eller via PEG. Tabletter 
knuses og blandes med vann eller andre væsker, pulver blandes ut 
og en trekker opp ordinert mengde. Noe kan en gi på sonde, annet 
ikke (3). Vi vet alle som arbeider med barn at å gi legemidler per 
oralt er en utfordring med tanke på både smak og konsistens, og en 

bruker ofte kreativiteten for å få barnet til å svelge legemidlet. Slik 
manipulering kan imidlertid være farlig og en skal vite hva man gjør.  
Ofte er det foreldre som gir barnet medikamentet, vi har da et 
ansvar å lære opp, informere og observere administreringen. 

Nettverket holder i disse dager på å utarbeide en ny nettside som 
er et hjelpemiddel som omhandler manipulering av legemidler til 
barn: Manipulering av legemidler til Barn – MAMBA. Denne er en 
overført og oversatt engelsk retningslinje; MODRIC – Manipulation of 
Drugs Required in Children (4). Mamba gir gode og trygge anbefalinger 
for manipulering av de vanligste legemiddelformene. En har her 
undersøkt hvordan legemidler må manipuleres for å få gitt «riktig 
dose» til barn. Den er laget på bakgrunn av systematisk gjennom-
gang av litteratur. 

Mer informasjon om kurs i legemiddelhåndtering, «knusing og 
deling av legemidler» og MAMBA finner en på nettverket sine 
hjemmesider (3).
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