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Lederen har ordet

Underutvalget for legemidler til barn ved OUS

Kjære nettverksmedlemmer.
Siste brev før sommeren, som p.t. eksploderer rundt oss.
Vaksine-seminaret er rett rundt hjørnet; vi ser fram til
spennende forelesninger og gode diskusjoner. Tema er aktuelt og
av betydning for alle. OUS har konstituert et nytt og bredt
sammensatte LMU som ønskes velkommen i neste spalte. De
forvalter en bred saksportefølje, og vi aner konturene av en
arbeidsform og en posisjon i avdelingen som alle kan ha nytte av
å studere nærmere. Vi håper på størst mulig oppslutning om to
viktige møter i juni: Nettverkets vårseminar og Barnelegeforeningens vårmøte. Det er fortsatt vesentlig at folk møtes !
God sommer til alle, jeg gleder meg alt til høsten (!)
Beste hilsener, Thomas

Jennys bivirkningshjørne
Antidepressiva og endret diabeteskontroll.
SSRI (selektive serotoninreopptakshemmere) er blitt assosiert
med påvirkning av blodsukker hos diabetikere, men
studieresultatene spriker. Bedring av diabeteskontroll, men også
tilfeller av uttalt hyperglykemi og hypoglykemi er blitt
rapportert.
En RELIS-utredning gir mer informasjon om problemstillingen.

Konserveringsmiddel i orale legemidler
Metyl- og propylparabener er blant de mest brukte
konserveringsmidlene i legemidler. EMA har publisert et
"reflection paper" for bruk av disse parabenene, der endokrin
påvirkning blir diskutert. Dokumentet er på høring til
31. oktober 2013. Les mer her.

Bukkal midazolam
Bukkal midazolam er et alternativ til rektal diazepam ved
langvarige, akutte, epileptiske anfall. Buccolam® er det første
legemidlet som er godkjent etter PUMA-regelverket. Tidligere
har midazolam bukkalløsning vært tilgjengelig som Epistatus,
denne blir importert fra England, der den har status som
«unlicenced formulation».
Les mer om PUMA-regelverket her og overgang til Buccolam®
her.

Underutvalget for legemidler til barn ligger under
Legemiddelkomiteen på OUS. Vi er en stor gruppe bestående av
sykepleiere, leger og farmasøyter som representerer alle
barneavdelingene på sykehuset. Inntil i fjor var kun
Barneklinikkens avdelinger representert, men ettersom det er
flere barneavdelinger utenfor Barneklinikken enn i denne
klinikken, har vi nå heldigvis klart å inkludere alle. Avdelingene
er lokalisert på Ullevål og Rikshospitalet. I tillegg har vi
utfordringen med at barn også er innlagt på flere voksenposter.
Underutvalget ble startet i 2011 da Oslo sykehusene ble slått
sammen. Det har medført flere utfordringer fordi det er ulike
terapitradisjoner, fysisk flytting av både pasientgrupper og
ansatte, nye prosedyrer og ulike kurver. Men det har også
medført at nye ideer har kommet opp og felles retningslinjer som
letter hverdagen for de ansatte, og ikke minste kvalitetssikrer
behandlingen av barna.
Vi har fra 4-6 årlige møter og arbeidsoppgavene det siste året har
vært å få godkjent Blandekortene i Legemiddelkomiteen slik at
de skal brukes på alle avd som har barn. Dette er nå vedtatt,
prosedyre på nivå 1 er godkjent og arbeidet med å undervise spl
på alle barnepostene er nå i gang. Vi har valgt ikke å ha med
fortynningsforslagene, samt at nyfødtpostene har valgt å revidere
sin egen utblandingstabell (på mal etter den gamle tabellen fra
Barnelegeforeningen).
Et annet stort stykke arbeid er nå også i sluttfasen; en tabell over
legemidler som krever konsentrasjonsmåling. Den inneholder
informasjon om når blodprøve skal tas, hvilket glass man skal
tappe på, hvor mange ml man trenger, hva målkonsentrasjonen
er, samt hvor den skal sendes til analyse. Tabellen vil bli lagt på
Nettverkets hjemmeside for dem som kan ha nytte av den.
Andre saker som har vært tatt opp inkluderer bl.a.
dobbeltsignering for sykepleiers legemiddelhåndtering,
sertifisering av spl mht legemiddelhåndtering, omlegging til
generisk forordning på avdelingene i Barneklinikken,
diskusjoner om preparatvalg til barn, aktuelle kurs/konferanser
og selvsagt informasjon om Nettverket (info som er lagt ut på
hjemmesiden, nyhetsbrev, prosjektmidler med mer).

Har du husket å melde deg på vårseminaret?
Fristen for å melde seg på Nettverkets vårseminar er 31. mai. Det
er ennå ledige plasser! Se hele programmet og
påmeldingsinformasjon her!

Nyhetsbrevet direkte til deg?
Ønsker du å få tilsendt nyhetsbrevet direkte? Send oss en e-post.

Foran fra v: Astri Marie Lang og Cecilie Ambli.
Bak fra v: Guri Hoel, Arna Teigen, Cathrine Kjeldby-Høie, Margrete
Larsen Burns, Mette Dokken, Heidi Glosli.
Ikke til stede: Magnhild Rasmussen, Eva Mari Vestre, Anna Bjerre,
Elin Hjort-Johansen, Bjørg Hovd, samt repr fra barnekirurgen Ullevål.

www.legemidlertilbarn.no

