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Bruk av antibiotika hos barn med
luftveisinfeksjoner

Lederen har ordet
Kjære nettverksmedlemmer.
Solstrand var en suksess; tusen takk for tre helt usedvanlig
flotte dager! Om noen har lidd av sviktende motivasjon,
antas de effektivt «kurert». Som én skrev i evalueringen:
Nå har vi virkelig blitt et Nettverk. Alle presentasjoner
finnes på nettsidene. Neste års seminar er bestilt samme
sted 28.-30. oktober; vi herfra har begynt å glede oss.
Desember betyr tid for refleksjon mot 2013. Vi håper
Legemiddelutvalgene vil befeste rollen sin som
foretakenes ankerfester for pediatrisk legemiddelbehandling. Nettverkets budskap må markedsføres lokalt
og sentralt. Forskningsnettverket finnes foreløpig kun som
idé, men bør finne en struktur og en ramme. Lykkes vi kan
forskning bli en viktig oppgave i årene som kommer.
«Hva skjedde i året som gikk» er fast programpost på
Solstrand; mon tro hva vi kommer til å snakke om under
den overskriften i oktober 2013?
Beste hilsener, Thomas
Nye formuleringer tilgjengelig
Revatio® (sildenafil) finnes nå som 10 mg/ml pulver til
mikstur med indikasjonen pulmonal arteriell hypertensjon
hos barn fra 1 år og hos voksne. Med druesmak.
Lyrica® (pregabalin) er nå tilgjengelig som 20 mg/ml
mikstur med jordbærsmak.
Oramorph® (morfin) er den første morfinmiksturen med
markedsføringstillatelse. Mest aktuelt er 2 mg/ml mikstur
100 ml, men den finnes også som endose i 10 og 30 mg
morfin, og 20 mg/ml dråper. Dosering av Oramorph og
Morfinmikstur «Apotek» er den samme, se informasjon
fra Legemiddelverket.
De europeiske legemiddelmyndighetene EMA anbefaler at
en ny insulinanalog kan markedsføres i styrkene 100 og
200 IE/ml, melder danske Sundhedsstyrelsen. Det
forventes at denne blir markedsført allerede i starten av
2013. Se mer informasjon her.
Fagprosedyrer hos Helsebiblioteket
Blant fagprosedyrene på helsebiblioteket kan man sortere
på emnet barn og ungdom. Her finnes blant annet en
prosedyre for inhalasjonsbehandling til barn på sykehus
med tilhørende flytskjema. Her er også en oversikt over
prosedyrer som er under arbeid.

Den europeiske antibiotikadagen 18. november setter
søkelyset på bruk av antibiotika ved luftveisinfeksjoner
hos barn. Barn under fem år er den pasientgruppen som
hyppigst får antibiotika, med luftveisinfeksjon som
vanligste årsak. Dette er infeksjoner som ofte går over av
seg selv, og reduksjon i antibiotikaforbruk til denne
gruppen kan være med på å bekjempe utvikling av
antibiotikaresistens.
Se her for mer informasjon og brosjyrer til leger og
foreldre utarbeidet av Folkehelseinstituttet og
Antibiotikasenteret for primærmedisin. Temaet var også
aktuelt på årets nettverksseminar, se presentasjoner her.
Bivirkningsnytt
Bivirkningsansvarlig Jenny Bergman ved RELIS Vest
informerer om Dentinox NAF og methemoglobinemi:
Ved methemoglobinemi reduseres blodets evne til
oksygentransport. Symptomene kan blant annet ses som
blekhet, grålig eller blålig hud, lepper eller negler,
kortpustethet, tretthet og rask hjerterytme. Tilstanden kan
være alvorlig. Benzokain kan forårsake
methemoglobinemi og vi vet at spedbarn har spesielt høy
risiko for denne bivirkningen. I Norge finnes benzokain i
det reseptfrie produktet Dentinox NAF til bruk ved plager
i gommene ved tannfrembrudd. Konsentrasjoner av
benzokain er lav i Dentinox NAF (0,5%) og risikoen for
bivirkninger er lav, men det har likevel blitt rapportert to
tilfeller i Norge av mistenkt methemoglobinemi ved bruk
av Dentinox NAF.
Legemiddelverket anbefaler at bruken av Dentinox NAF
begrenses og gir råd om alternative tiltak ved plager ved
tannfrembrudd:
http://www.legemiddelverket.no/templates/InterPage__
__83759.aspx.
I USA finnes produkter med benzokain i høye
konsentrasjoner (7,5-20%) og det er rapportert om flere
tilfeller av til dels alvorlig methemoglobinemi:
http://www.fda.gov/Drugs/DrugSafety/ucm250024.htm.
Meld mistenkte bivirkninger av legemidler til RELIS
www.relis.no/bivirkninger.
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