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Lederen har ordet
Kjære nettverksmedlemmer.
Nettverket har i hele sin virketid med stort hell brukt
midler til å støtte veldefinerte eksterne prosjekter som har
bidratt til å gjøre legemiddelbehandling til barn mer
hensiktsmessig, tryggere og i størst mulig grad basert på
dokumentert kunnskap. Fra 2013 blir det praktiske
endringer for hvordan denne virksomheten skal
viderføres, vi ber alle lese her. For øvrig ber vi alle med
anledning om å sette av den 13. juni til vårhalvårets
høydepunkt som vil foregå på hotel Bristol i i Oslo. Da
arrangeres vårseminaret, denne gang med tematikk
«Vaksinasjon av barn». Vi skal få til en reflektert debatt
om et utfordrende og spennende tema.
Beste hilsener i vintersola fra Thomas
Oppdaterte smerteretningslinjer fra
nyfødtavdelingen på Barneklinikken
Barneklinikken ved Haukeland Universitetssykehus har
oppdatert sine retningslinjer for smertebehandling av
nyfødte barn. Retningslinjene er utarbeidet etter en ide fra
Universitetssjukhuset, Ørebro, med hjelp fra til St. Olavs
Hospital, Trondheim, for oversettelse.
E-læringskurs i legemiddelhåndtering til barn
Sørlandet Sykehus HF har utarbeidet et e-læringskurs i
legemiddelhåndtering til barn. Kurset er nå tilgjengelig for
å kunne innføres og lokaltilpasses i andre helseforetak.
Mer informasjon om dette her.

Gruppen ”Legemidler til barn” er et av tre utvalg som
ligger under Legemiddelkomiteen ved Ahus. Etableringen
av underutvalget skjedde i 2010. Det har vært utskiftning
av farmasøyt en gang siden etableringen. Møtene i
underutvalget holdes ca. hver annen måned og møtene
varer i en time. Det rapporteres til Legemiddelkomiteen
ved Ahus.
Endelig mandat for gruppen ble utarbeidet i 2012. Fra
mandatet går det blant annet frem at utvalget skal jobbe
for å bedre pasientsikkerhet, kompetansehevning,
kunnskapsformidling og vitenskapelig arbeid.
Andre mål og oppgaver som underutvalget skal jobbe med
og som fremgår i mandatet er:
- Medvirke til sikker bruk av Legemidler til barn
bl.a. ved å støtte tiltak og gi råd som kan forebygge
medikamentelle bivirkninger og interaksjoner –
gjøres i samarbeid med bivirkningsutvalget og
RELIS.
- Bidra til utvikling av terapiretningslinjer og
prosedyrer som kan minske risiko for bivirkninger
og interaksjoner – gjøres i samarbeid med
bivirkningsutvalget og RELIS.
- Forslag til styrking av kompetansetilbud og
kursvirksomhet i AHUS vedrørende
legemiddelbruk hos barn i overensstemmelse med
veileder for legemiddelhåndtering i Helse Sør-Øst
RHF.
- Samarbeide med Sykehusapoteket Lørenskog om
formuleringer tilpasset barn.

Jennys bivirkningshjørne
Fra venstre: Hanne
Holdhus, Arne
Hågensen, Ellen Irene
Westby Moen

Sammenhenger mellom bruk av montelukast (Singulair)
og adferdsrelaterte bivirkninger (inkludert selvmord) har
vært kjente men uavklarte problemstillinger i flere år. Det
er derfor viktig at mistanke om slike bivirkninger meldes
for å øke kunnskapen.
Kurs og konferanser
På internettsidene våre kan du finne informasjon om
aktuelle møter, kurs og konferanser som omhandler
legemidler og barn.
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