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Internett-nytt!

Lederen har ordet

https://samspill.ihelse.net/samspill/legemidler_til_barn

Kjære nettverksmedlemmer.
European Medicines Agency (EMA) har nylig
levert en rapport om barns medisinbruk (se
under). Rapporten setter søkelyset på vår
viktigste agenda, nemlig at legemiddelbruk
hos barn skal være hensiktsmessig og trygg,
og basert på dokumentert og tilgjengelig
kunnskap.

Vi forbereder overgang til Sharepoint 2010,
den eldre versjonen av Sharepoint vil være
tilgjengelig for legemiddelutvalgene som før.

Vi har en lang vei å gå før vi er i mål med
denne saken, og Nettverket skal bidra positivt
på veien. Konkret arbeides det med et
nasjonalt pediatrisk forskningsnettverk for
utprøvende behandling, hvor vi vil spille en
viktig rolle. Går det som vi håper er dette i
drift i løpet av 2011.

Legemidler i sonde?
Sykehusapotekene har utarbeidet en veileder
for helsepersonell om temaet ”Administrering
av legemidler i sonde/PEG”. Veilederen er lagt
ut på kompetansenettverkets internettsider.
Veilederen er generell og ikke beregnet
spesielt på pediatriske problemstillinger.

Vi har spennende tider foran oss!

I Sverige har Apoteket AB utarbeidet en liste
over hvilke legemidler som bør og må svelges
hele. Listen ligger her.

Beste hilsener,
Thomas

Har du problemer med å komme inn på
nettsidene våre, kan det skyldes omlegging til
ny server. Midlertidig kan du finne oss her.

Annet nytt

Rapport om legemidler til barn
Legemiddelverket har bidratt med norske data
til EMAs rapport om legemidler til barn.
Rapporten viser at det er mangel på legemidler
godkjent til barn.
Legemiddelverket omtaler rapporten her.
Hele rapporten finnes her, den norske omtalen
kan du lese her.
Dagbladet omtalte rapporten 1. mars 2011.
Dagens Medisin har også omtalt rapporten og
LMI-direktør Karita Bekkemellem har
kommentert rapporten og kaller Norge en
“legemiddelsinke”.
Legemiddelverket skal følge opp rapporten og i
den forbindelse har kompetansenettverket blitt
invitert til å bidra. Ledelsen ved Thomas og
Ingrid deltar i oppfølgingsarbeidet.

Gruppen som reviderer Barnelegeforeningens
legemiddelveileder er snart ferdig med
blandekortene, som erstatter blandetabellene.
Kortene vil bli fordelt og sendt ut til
legemiddelutvalgene for dobbeltkontroll før de
blir publiserte.
Legemidler ved graviditet og amming:
I løpet av våren oppretter RELIS en nettbasert
informasjonstjeneste for å svare gravide og
ammende på spørsmål om legemidler, Trygg
Mammamedisin. Mer informasjon om denne
tjenesten kommer etter hvert.
Sverige har nettbaserte databaser rettet mot
helsepersonell: “Läkemedel och fosterskador”
og for “Läkemedel och og amning”.
Det er publisert en ny rapport i Danmark om
bivirkninger hos nyfødte når mor har brukt
legemidler mot depresjon. Legemiddelverkets
omtale av rapporten kan leses her.
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