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Lederen har ordet
Kjære nettverksmedlemmer.
Nettverkets stabsfunksjoner er i vekst og endring. Dette er
blant annet utløst av midler tilført i 2013 for å etablere
sekretariatet for et kommende nasjonalt nettverk for
legemiddelutprøvinger blant barn. Staben styrkes med en
halv stilling for både lege og farmasøyt, navn følger i neste
brev. Lene skal, som dere vet, forlate oss og Trude
Gerhardsen fra Innovest skal gradvis ta over de fleste
oppgavene hennes. Jostein Christensen har vært
pengeansvarlig siden vi startet, men skal pensjonere seg
og erstattes av Gitte Malkenes som er Barneklinikkens nye
kontroller. Vi håper ikke disse forandringene skal endre
profilen vår utad.
Beste hilsener fra et vinterkaldt Bergen, Thomas

Naturlig, men risikabelt?
Hvor mange barn som tar eller gis naturmidler er ikke
kjent, men bruken blant voksne er hyppig. Eventuelle
bivirkninger kan skyldes produktet i seg eller
interaksjoner med barnets andre legemidler. Les mer
her.
Ny administrasjonskonsulent i Nettverket
Trude D. Gerhardsen har overtatt som administrasjonskonsulent i Nettverket for Lene Aas fra januar 2013.
Trude jobber i hovedstilling ved Innovest AS som
koordinator for kliniske studier.
Hun kan nås på e-post eller telefon 55 97 09 57.
BNF-C 2013

Informasjonsskriv om legemidler til barn
Nettverket har i samarbeid med fagmiljøer innenfor
utvalgte terapiområder utarbeidet informasjonsskriv om
legemidler til barn og ungdom. Tre generelle skriv og
tretten skriv om legemidler til hjertesyke barn er nå
publisert, se mer informasjon her.
Nye blandekort publisert!
Nye blandekort er publisert, se her!
Medikamentell behandling av influensa hos barn
Influensasesongen er i gang for fullt! Se vår nyhetssak om
blant annet Legemiddelverkets anbefalinger ved
medikamentell behandling. Her finner du også linker til
doser, dosejusteringer og tilberedning av mikstur til barn
og spedbarn.
Febernedsettende mot feberkramper
Mange foreldre frykter feber og feberkramper hos barn.
Bruk av febernedsettende legemidler til barn er mye
diskutert, se egen nyhetssak på vår nettside.
Smertestillende til barn
- Gi barna mer smertestillende, sier lege Sven-Denis
Moutte, se saken her.

Nettverket har sikret elektronisk tilgang til BNF-C også for
2013. Snarvei til denne finner du på vår internettside.
Kurs og konferanser
Sørlandet Sykehus har utarbeidet et e-læringskurs i
legemiddelhåndtering til barn mellom 0-16 år, med
prosjektmidler fra Nettverket. Kurset er nå publisert og
tilgjengelig, se her.
Nordic Health Research and Innovation Networks (NRINetworks) er et nytt nettverk med utspring fra Nordic
University Hospital Research Conference (NRC). NRC
videreføres nå under navnet NRI-konferansen. Årets
konferanse er den åttende i rekken, og avholdes på
Solstrand 6. - 8. mai. En av sesjonene tar for seg blant
annet kliniske studier på barn og nordisk
forskningssamarbeid. Se hele programmet her.
The European Society for Developmental, Perinatal and
Pediatric Pharmacology (EDSPPP) arrangerer sin 14.
kongress "Novel Targets and Future Challenges for Drug
Therapy in Neonates & Children", 4. - 7. juni i Salzburg,
Østerrike.
På internettsidene våre kan du finne informasjon om
aktuelle møter, kurs og konferanser som omhandler
legemidler og barn.
Nyhetsbrevet direkte til deg?
Ønsker du å få tilsendt nyhetsbrevet direkte? Send oss en
e-post.

www.legemidlertilbarn.no

