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Retningslinjer om manipulering av legemidler

Redaktøren har ordet
Kjære alle!
Når katten er borte, danser musene på bordet – jeg benytter
sjansen til å si noen få ord når lederne er på reise.
Vårseminaret er bare uker unna, mange er påmeldt – det er plass
til flere! Vi gleder oss til en dag med faglig påfyll, det er et viktig
tema!
Vi er også godt i gang med planleggingen av høstens
Nettverksseminar, som er for våre medlemmer – vi vil ta med
oss temaet smerte hos barn. Smertebehandling er altså et
gjennomgående tema i 2014.
Vi i Nettverket skal etter hvert bli tydeligere i sosiale media, først
ut er Facebook. Lik og del gjerne sidene våre!
Hilsen Margrete

Jennys bivirkningshjørne
Høy infusjonshastighet av lipider kan blant annet øke risikoen
for bivirkninger som "fat overload syndrome". Oppdaterte
infusjonshastigheter for Olimel og Olimel Perifer for barn 2-11 år
samsvarer nå med internasjonale retningslinjer. Les mer her.

Legemiddelsikkerhet
Barns behov må tas hensyn til når nye elektroniske
legemiddelkurver tas i bruk. Nettverket har laget et skriv om
temaet, dette kan leses her.
Vil du lese mer om legemiddelsikkerhet fra Nettverket, se her.

Riktig bruk av penicillin
Legemiddelverket presiserer doseringen av
fenoksymetylpenicillin, for å få best effekt av behandlingen bør
den gis i fire like doser daglig. Les mer her.

Alternativ til kodein hos barn
Kodein er ikke lengre godkjent til bruk hos barn under 12 år eller
til ungdom under 18 år som har fjernet mandlene på grunn av
søvnapne. I siste 'Nytt om legemidler' fra Legemiddelverket er
dette omtalt. Les mer her.
Helsedirektoratet skal, i samarbeid med oss i Nettverk for
legemidler til barn, utarbeide en nasjonal veileder om
smertelindring hos barn.

Behandling av prosedyrerelatert smerte hos barn
Det svenske legemiddelverket har publisert retningslinjer for
prosedyre relaterte smerter hos barn. Det gjøres mange
prosedyrer på barn, mer eller mindre smertefulle, både i primærhelsetjenesten og på sykehus. Dokumentene som er publiserte
inneholder råd for både enkle og mer avanserte prosedyrer.
Ikke-medikamentelle tiltak er også omtalte. Les mer her.

Manipulation of Drugs Required in Children (MODRIC)prosjektet er ferdigstilt, funnene er publisert som en
retningslinje for helsepersonell i Storbritannia.
Mangelen på kommersielt tilgjengelige, alderstilpassede
legemiddelformuleringer gjør det nødvendig for helsepersonell å
endre på legemiddelformen for å få gitt riktig dose til barn. Slike
endringer, her omtalt som manipulasjon, er risikofylte.
MODRIC-prosjekt har undersøkt hvordan og hvor ofte dette
gjøres med de ulike legemiddelformene og hvilken risiko det
innebærer. Aktuell litteratur er også gjennomgått. Alt dette er
oppsummert i retningslinjen og det er laget anbefalinger for
eventuell manipulering av de vanligste legemiddelformene.
Retningslinjen kan leses her.

Ny legemiddelmelding
Det er nå snart 10 år siden siste legemiddelmelding. Et av de
legemiddelpolitiske målene er riktig legemiddelbruk og
Stortinget har bedt om en ny legemiddelmelding.
I den forbindelse har Helsedirektoratet og Statens
legemiddelverk bedt om innspill i forhold til temaene
legemiddelinformasjon, etterlevelse og farmasøyttjenester.
Nettverket har gitt innspill på disse temaene, les dette her. Alle
innspill som Helsedirektoratet har mottatt kan sees her.
Videre inviterte Helsedirektoratet til Rådslag 23. mai. Nettverket
deltok og var representert ved Ingrid Grønlie og Henrik Irgens.
Det var god representasjon av farmasøyter, både offentlig og
privat ansatte. Det var noen få leger på rådslaget, men dessverre
ingen sykepleiere. Rådslaget la opp til faglig diskusjon og vi fra
Nettverket fikk spilt inn de spesielle utfordringer som er knyttet
til barn og legemidler. Siste frist for innspill er 20. juni og
utredningsoppdragene skal ferdigstilles innen 1. september.

Vårseminaret – siste frist for påmelding!
Nettverkets årlige vårseminar blir arrangert for sjette gang. Årets
tema er smerte hos barn, det endelige programmet er klart!
Program og informasjon om påmelding finner du her,
påmeldingsfristen er 1. juni og det er begrenset antall plasser.
Seminaret er gratis!
Vi vil også minne om:
Scandinavian Paediatric Pharmacist Group (SPPG)s konferanse,
17. juni i Oslo. Program finner du her.

Nettverket er på Facebook
Vi har opprettet egen side på Facebook, og vi vil fremover legge
ut nyheter og oppdateringer både på nettsidene og på Facebook.
Nettverkets Facebook-sider finner du her:
www.facebook.com/legemidlertilbarn. Lik gjerne siden vår!
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