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Lederen har ordet

Meld bivirkninger!

Kjære nettverksmedlemmer.
Solstrand seminaret uttrykker på mange måter den
grunnleggende ideen ved Nettverket. Vi skal gjennom
DELING av kunnskap, erfaringer, forståelse, modenhet og
engasjement bidra til at legemiddelbehandling av barn
blir trygg og hensiktsmessig. Vi ønsker at behandlingen i
størst mulig grad skal være basert på dokumentert viten.
Vi vil at at alle involverte parter skal handle og samhandle
korrekt og trygt og at de har (eller har tilgang til)
nødvendig og relevant kunnskap. Derfor er det så gledelig
at nesten alle landets barneavdelinger er representert.
Programmet er vedlagt.

Bivirkningsmelding er en del av systemet for legemiddelovervåkning i Norge. Det meldes 80-100 bivirkninger årlig
i aldersgruppen 0-17 år, utenom vaksinebivirkninger.
Bivirkninger er sannsynligvis underrapportert og det er en
risiko for at viktige problem ikke blir oppdaget. Det er
viktig å melde bivirkninger hos barn av flere grunner:
Barn kan være mer utsatt for bivirkninger av enkelte
substanser og for andre bivirkninger en voksne, blant
annet på fysisk og psykisk utvikling.
Omfattende bruk av legemidler på registrerings-fritak
eller som brukes off-label. Dokumentasjon av
sikkerhet ved slik bruk er begrenset.
Manglende kunnskap om sammenheng mellom dose,
effekt og bivirkninger.
Ved kroniske sykdommer hos barn blir
eksponeringstiden lenger enn for voksne, med økt
risiko for bivirkninger.
Økende bruk av reseptfrie legemidler m.v. har
potensiale for interaksjoner og bivirkninger ved bruk
sammen med andre legemidler.
Raske endringer i legemiddelbruk hos barn som følge
av ny diagnostikk og nye behandlinger.

Velkommen! Vi ses om to uker.
Beste hilsener,
Thomas

Sykehusekspertenes 10 bud
Barneombudets sykehuseksperter har gitt ut et hefte med
erfaringer og råd fra barn som har vært mye på sykehus.
Noe å tenke på for oss alle!

I trygge hender
Nettverket er invitert inn i arbeidet med samstemming av
legemiddellister i Pasientsikkerhetkampanjen. Det er
opprettet læringsnettverk, her er nettverket representert
og første samling var den 2. og 3. november.

Legemiddelnytt
Det er leveringsvansker på flere legemidler:
Det er meldt om leveringsproblemer for Pentrexyl pulver
til injeksjons-/infusjonsvæske, alle styrker.
Leveringsproblemene vil vare ut 2012, det er mulig å få tak
i alternativer på godkjenningsfritak.
Mucomyst 200 mg/ml inhalasjonsvæske:
Legemiddelverket skriver dette: Grunnet
produksjonsproblemer, som er forventet å bli langvarige,
er det for tiden begrenset forsyning av Mucomyst
inhalasjonsvæske. Tilgjengelig Mucomyst bør forbeholdes
pasienter med paracetamolforgiftning og andre alvorlige
tilstander.
Legemiddelverket har oversikt over leveringssituasjonen
for flere legemidler, listen finner du her.

Hva skal meldes?
Følgende er meldepliktige:
Dødelige og livstruende bivirkninger .
Bivirkninger som har gitt varige alvorlige følger.
Nye eller uventede bivirkninger.
Statens legemiddelverk anser det nyttig å få meldinger om:
Bivirkninger ved bruk av uregisterte legemiddel eller
ved bruk utenfor indikasjon (off-label bruk).
Alle bivirkninger av nye legemidler.
Alle bivirkninger av legemidler under særlig
overvåking, se liste.
Problemer ved seponering av legemidler.
Reaksjoner på grunn av overdosering eller feilbruk av
reseptfrie legemidler .
Bivirkninger av naturlegemidler og uventede
bivirkninger ved generisk bytte.
Bivirkninger som skyldes eksponering i svangerskapet
eller ved amming.
Husk dette: Er du i tvil – meld likevel!
Meld på mistanke om en sammenheng enten det er kjente
eller ukjent bivirkninger. Meldingene kan gi signaler til
hva som må studeres mer for å gi tryggere
legemiddelbehandling til barn.
Meldeskjemaer for bivirkninger: legemidler og vaksiner.

www.legemidlertilbarn.no

