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Lederen har ordet

Nytt om bivirkninger

Kjære nettverksmedlemmer.
Påmeldingen til Solstrand har åpnet. Det er viktig for
Nettverket at flest mulig kommer. En velfungerende
nettverksstruktur forutsetter jevnlige møter, ansikt til
ansikt. Personlig kjennskap (og vennskap) er sentralt for
effektiv samhandling. Programmet er praktisk vinklet og
interssant for alle. Vi håper på flittig relasjonsbygging i
pauser, lunsjer, middager og kvelder!
Den samlede kompetansen i Nettverket har etter hvert
blitt stor, og vi har tilgang til omfattende og relevante
databaser. Samlet utgjør dette hjelpemidler som er
tilgjengelig noen tastetrykk unna hvis man er i ukjent og
ulendt terreng, hvor vi alle må operere fra tid til annen.
Velkommen til Solstrand i november.
Beste hilsener, Thomas

Solstrandseminaret
Programmet til nettverksseminaret på Solstrand er ferdig
og invitasjoner er sendt ut. Hovedtema vil være
antibiotika, legemiddelformulering til barn og
nyfødtmedisin. Det vil også i år bli både
profeksjonsspesifikke og regionsvise samlinger. Vi starter
opp søndag 11. november, på ettermiddagen, og avslutter
tirsdag 13. november.
Hold av dagene, vi håper alle legemiddelutvalgene stiller!

Aktuelle kurs og konferanser
Neonatal and Paediatric Pharmacists Group (NPPG)
avholder sin årlige konferanse 9.-11. november i Liverpool.
«Beginners day» gir en introduksjon til pediatrisk farmasi,
og er rettet mot farmasøyter som er nye innenfor
pediatrien. Av tema ellers på konferansen kan
antibiotikabruk, behandling av prosedyresmerte, HIV og
hjertesykdom nevnes, se her for fullt program.
Oversikt over kommende kurs og konferanser finner på
nettverkets internettsider, her vil du også finne program
og presentasjoner fra nettverkets seminarer.

Råd om off-label og off-license bruk
Britiske NICE – National Institute for Health and Clinical
Science – har åpnet egen nettside med informasjon om,
og vurderinger i forhold til, off-label og off-license bruk av
legemidler. Se også kommentar i Dagens Medisin.

Bivirkningsansvarlig Jenny Bergman ved RELIS Vest
orienterer:
FDA melder at forsiktighet må utvises ved bruk av kodein
(eks Paralgin forte/Pinex forte) som smertelindring til
barn som fått fjernet mandler og/eller polypper ved
obstruktiv søvnapné syndrom. Dødsfall og livstruende
respirasjonsdepresjon har forekommet.
Barn (og voksne) som er ultraraske metaboliserere via
CYP2D6 omdanner kodein til morfin raskere og i større
grad enn andre, med økt risiko for bivirkninger og
overdosering. Minste effektive dose må brukes og fast
forskrivning frarådes. Les informasjon fra FDA her.
I England advarer myndighetene mot bruk av perorale
produkter med Echinacea (blant annet rød solhatt) til
barn under 12 år. Dette på bakgrunn av risikoen for
sjeldne allergiske reaksjoner som kan være alvorlige, samt
andre bivirkninger. For barn under 12 år vurderes risikoen
for bivirkninger å være større enn antatt nytte ved peroral
bruk av Echinacea. Les MHRA-informasjonen her.

Ny meldeordning for uønskede hendelser
I juni 2011 ble det vedatt at meldeordningen for uønskede
hendelser i spesialisthelsetjenesten flyttes fra
Helsetilsynet til Kunnskapssenteret.
Meldingene skal brukes for å avklare årsaker til hendelser
og forhindre at de gjentas. Kunnskapssenteret vil kunne gi
råd og veiledning for å understøtte arbeidet med
kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet. Med dette
meldesystemet kan nasjonale trender og mønstre
avdekkes.
Les mer om den nye ordningen og hva, hvordan og når du
skal melde her.

Legemiddelveilederen
Barnelegeforeningens legemiddelveileder har vært
utilgjengelig fra Barnelegeforeningen sine sider en stund,
men den er nå tilbake! Du finner den her.
Veilederen skal revideres, i regi av Nettverket. Har du
kommentarer til innholdet kan dette sendes til
ingrid.groenlie@sjukehusapoteka-vest.no

www.legemidlertilbarn.no

