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DESEMBER
Paracetamol og ibuprofen

Lederen har ordet
Kjære nettverksmedlemmer.
Etter det tredje offisielle driftsåret, syns jeg at Nettverket
bør si seg fornøyd med hva som er oppnådd. Vi har fått på
plass en god struktur, og vi har en omfattende portefølje
av interne og eksterne prosjekter og arbeidsprosesser som
vi er involvert i på ulike måter. Vi har en ryddig og
forutsigbar økonomi, og planene for kommende driftsår er
ambisiøse, men etter vår oppfatning realistiske. Vi har fått
taletid på vårmøtet i Kristiansand i juni, inkludert
avdelingsoverlegemøtet, som blant annet skal brukes til å
promotere legemiddelutvalgene. Vi ser fram til et nytt år
med arbeid for trygg legemiddelbehandling til barn.
Med ønske om et godt nytt år til alle,
Beste hilsener, Thomas

Legemiddelverket gikk tidligere i høst ut i media og
advarte mot bruk av kombinasjonen paracetamol og
ibuprofen til behandling av smerter.
På bakgrunn av denne advarselen har en legevakt spurt
RELIS om de bør endre sin prosedyre med alternerende
behandling med de to legemidlene til behandling av barn
med høy feber.
RELIS konkluderer med at det ikke er grunn for å endre
praksis ved legevakten så lenge behandling er indisert og
risiki vurdert i hvert tilfelle. Se RELIS sin utredning her.
For øvrig har Apotekforeningen en fin brosjyre til foreldre
og barn og tilhørende fordypningsstoff for helsepersonell
som blant annet diskuterer bruk av febernedsettende, se
lenke på vår hjemmeside Foreldrebrosjyre fra
Apotekforeningen «Gode råd».

European Article 45 paediatric work-sharing
procedures

Kurs og konferanser

På bakgrunn av European Article 45 work-sharing
procedures har Co-ordination Group for Mutual
Recognition and Decentralised Procedures (CMDh) i
løpet av 2012 publisert sine vurderinger for en rekke
legemiddelsubstanser med hensyn på bruk til barn.

Sørlandet Sykehus har utarbeidet et e-læringskurs i
legemiddelhåndtering til barn mellom 0-16 år.
Målgruppen for kurset er sykepleiere. Kurset er foreløpig
til godkjenning og ikke tilgjengelig i læringsportalen. Mens
vi venter; se flott poster her!

Det er European Medicines Agency (EMA) som har
utarbeidet listen over substanser som har vært vurdert.

Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten arrangerer
kurset «Hvordan lager vi gode fagprosedyrer?»
Kurset avholdes i Oslo 21.03.2013. Informasjon om kurs
og påmelding finner du her.

CMDh har på bakgrunn av sine vurderinger kommet med
anbefalinger på endring i teksten i SPCene for de aktuelle
legemidlene. Ansvaret for å oppdatere SPCene ligger hos
innehaver av markedsføringstillatelsen. Listen over
stubstansene og vurderingene ligger her. Disse
substansene har fått anbefaling om endring i SPC:
- Nifedipin
- Prokarbazine
- Salbutamol

- Foskarnet
- Sukralfat
-Vekuronium

Den 6. verdenskongressen i «Pediatric Cardiology and
Cardiac Surgery» arrangeres i Cape Town, Sør-Afrika,
17.-22. februar 2013. Se program her.
På internettsidene våre kan du finne informasjon om
aktuelle møter, kurs og konferanser som omhandler
legemidler og barn. Nasjonale og internasjonale møter og
konferanser vil bli forsøkt oppdatert jevnlig – se her.
Regionale og lokale sider på intranettet

Ny formulering
Merkaptopurin er nå tilgjengelig som registrert mikstur:
Xaluprine 20 mg/ml mikstur suspensjon, med
bringebærsmak, 100 ml. Miksturen har ikke generell
refusjon, det må søkes om idividuell refusjon. Se mer
informasjon i SPC.

Som nevnt på seminaret på Solstrand i november ønsker
vi å utarbeide lokale og regionale sider på intranettet. Vi
tenker at hvert LMU skal ha en egen side med informasjon
om hvem de er og hva de har gjort, i tillegg til
kontaktinformasjon og referater.
For å få til dette trenger vi hjelp fra hvert LMU. Se her hva
vi trenger av informasjon.

www.legemidlertilbarn.no

