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Lederen har ordet

LMU for barn ved sykehuset Levanger

Kjære nettverksmedlemmer.
Kodein står høyt på agendaen om dagen for oss som jobber med
barns bruk av legemidler. Av årsaker dere sikkert kjenner, letes
det etter fornuftige avløsere og nye behandlingsstrategier. Offlabel problematikken møter oss med full tyngde. Disse
prosessene peker mot tematikken for vårseminaret i Oslo, hvor
smerte skal stå i fokus. Vi ønsker flest mulig velkommen til hva
vi håper skal bli en god arena for et viktig emne. Sett av dagen
allerede nå.
Administrativt meldes at Siv Hilde Jansen av praktiske årsaker
har måttet forlate rollen som regional representant i Vest, avløst
av Linn Schumann-Olsen Waagenes, en kompetent og erfaren
sykepleier ved Barneklinikken i Bergen.
Hilsen Thomas

Jennys bivirkningshjørne
Priapisme (langvarig ereksjon) av ADHD-midler. ADHDmidlene metylfenidat og atomoksetin kan forårsake langvarig og
potensielt skadelig ereksjon. Meld slike hendelser uavhengig av
alvorlighetsgraden!

Vi har invitert Legemiddelutvalgene (LMUene) for barn ved de
ulike sykehusene til å presentere seg og sitt arbeid i
nyhetsbrevene, først ut i 2014 er sykehuset Levanger.
Vårt team på sykehuset Levanger er nå blitt komplett igjen.
Hurra!
Vi har hatt fagdag om medikamenter og opplæring i bruk av
blandekort til alle som jobber med barn. Våre arbeidskolleger er
veldig fornøyd med blandekortene, og krever kort på de
medikamentene vi bruker. Har derfor fått laget kort på
Augmentin!!
Har store planer om tettere samarbeid med hele Helse Midt.
Først et treff med Bendik og hans team på St. Olavs - før vi tar
med oss Ålesund. Vi snakker vår 2014.
Fra 1. januar 2014 tar vi imot pasientgruppen 16 - 18 år. Dette
har gitt oss nye utfordringer, og det var meget bra og nyttige
foredrag om dette på Solstad.

Legemiddelsikkerhet
Svakheter i app for legemiddelregning. Legemiddelverket
lanserte i juni 2013 en ny app for mobile enheter for
legemiddelregning. Appen har blitt lastet ned av mange og har
fått god omtale, men den har også noen svakheter som kan føre
til feil i legemiddelbehandlingen dersom appen blir brukt
ukritisk. Noen av punktene som ble påpekt er rettet opp.

Høring om endringer i blåreseptforskriften
Nettverket har svart på høringen fra Helse- og
Omsorgsdepartementet om endringer i blåreseptforskriften.
Det er viktig at barns behov for legemidler på blåresept blir
belyst, det er et ønske at blåreseptordningen skal bli enklere og
mer rettferdig med hensyn til legemidler til barn. Et av flere
poeng som tidligere har vært tatt med HOD er behovet for
forhåndsgodkjent refusjon av virkestoff for barn under 18 år.

Rotavirusvaksine – del av barnevaksinasjonen
Folkehelseinstituttet melder at vaksine mot rotavirussykdom blir
tatt inn i barnevaksinasjonsprogrammet fra høsten 2014. Alle
spedbarn vil da få tilbud om vaksinen. <Les mer her>

Blandekort-nytt
Blandekort for flere elektrolytter er publisert rett før jul. Det vil
også bli publisert en blandbarhetstabell for elektrolytter i ulike
infusjonsvæsker. Denne er til siste gjennomgang før
godkjenning, og vil bli lagt ut i løpet av januar/februar. Se hvilke
nye blandekort som er publisert her.
Ønsker du å få varsel ved endringer i blandekortene, registrer
deg her.

Fra venstre: Ellen Dalen Arnstad, Åse Skredderstuen og Kristine Lundereng

Planlegger du fagdag om legemidler til barn?
Nettverket har siden 2009 støttet større og mindre prosjektet,
også fagdager. Det blir fremdeles gitt støtte til lokale fagdager.
Fagdagene må være tverrfaglige. Nettverket gir inntil 20000,- i
støtte til gjennomføring av slike fagdager. <Les mer her>

Vårseminaret – sett av 16. juni!
Nettverkets årlige vårseminar blir i år 16. juni i Oslo.
Programmet er under utarbeidelse, årets tema er Smerte hos
barn, med fokus på akutte smertetilstander og behandling av
disse. Programmet blir utarbeidet i samarbeid med Norsk
Barnesmerteforening. Mer informasjon om program og
påmelding blir forløpende lagt ut på nettsidene våre.

Nyhetsbrevet direkte til deg?
Ønsker du å få tilsendt nyhetsbrevet direkte? Registrer deg her.
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