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Lederen har ordet

Legemiddelsikkerhet

Kjære nettverksmedlemmer.
Sommerferien er for alvor over, det legges planer for høsten, med
både idedugnad for forskningsnettverket NorPedMed og
Solstrandseminaret for Nettverkets medlemmer. Programmet er
nesten klart, det blir som vanlig innholdsrike dager.
Ellers utarbeider Helse- og Omsorgsdepartementet en ny
legemiddelmelding som skal ferdigstilles i 2015. Forrige
legemiddelmelding kom i 2005 og dannet grunnlaget for
opprettelsen av Nettverket i 2009. Nettverket har siden den gang
fått gjort mye, men det er fremdeles mange saker som må løses.
Vi har derfor benyttet sjansen til å gi innspill til den nye
legemiddelmeldingen og gjennom det talt barnas sak.
Beste hilsener fra Thomas

Jennys bivirkningshjørne
Elleve minutter om ADHD-legemidler og bivirkninger
Nettverket og RELIS har laget en film som presenterer kjente og
ukjente bivirkninger av ADHD-legemidler. Norske bivirkningsmeldinger blir gjennomgått og du får informasjon om hva og
hvordan melde bivirkninger. Les mer og se filmen her.
Genetiske markører for over- og underdosering av ADHD-midler
En utredning av RELIS oppsummerer dagens kunnskap om
genetiske markører for metabolismen for metylfenidat og
atomoksetin. For metylfenidat mangler rutineanalyser, mens for
atomoksetin kan genotyping for CYP2D6 være aktuelt.

Folkehelseinstituttet om antibiotikaresistens
Folkehelseinstituttet har utarbeidet en ny rapport «Antibiotikaresistens – kunnskapshull, utfordringer og aktuelle tiltak».
En ekspertgruppe leverte 18. august en rapport som beskriver de
mest sentrale utfordringer og foreslår aktuelle tiltak for å
begrense en videre økning av antibiotikaresistente bakterier. I
rapporten påpekes behovet for bedre oversikt over problemets
reelle størrelse og at dette er en forutsetning for tiltak som kan
begrense videre utvikling av resistens. Det skisseres en del
mulige tiltak som vil være avgjørende for å kartlegge situasjonen
i ulike mikrobereservoar i Norge. Rapporten kan finnes her.

Blandekortnytt fra juli
Det er gjort oppdateringer i blandekortene i juli, nytt kort:
natriumhydrogenkarbonat, kortet for piperacillin med
tazobaktam er revidert, andre dokument er oppdaterte.
Fullstendig oversikt over endringer/oppdateringer 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:
www.facebook.com/legemidlertilbarn. Lik gjerne siden vår!

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

Rapport om uønskede hendelser i 2013
Kunnskapssenterets har siden juli 2012 hatt ansvaret for
håndtering av uønskede hendelser i spesialist helsetjenesten.
Tendensen er at flere melder uønskede hendelser, meldingene
kommer raskere og mønsteret er endret – flere innmeldte
«nesten-uhell». Meldingene og arbeidet med dem skal bidra til
læring. 1357 av 9540 (19 %) hendelser var relatert til legemidler.
Rapporten kan leses her.
Depot eller ikke?
Legemiddelverket har i samarbeid med helseforetakene hatt
fokus på rett legemiddelform; tablett eller depottablett? Det har
vært meldt flere hendelser med forveksling av legemiddelform,
Svært alvorlige bivirkninger kan oppstå, det gjelder blant annet
metoprolol, morfin og oksykodon. Legemiddelverket ser på
muligheten med å få byttet navn på preparatene for å redusere
forvekslingsfaren.
Endret merking av adrenalin og katastrofe-adrenalin
Takeda har endret etikettene på de to preparatene slik at de er
likere enn tidligere. Slik redesign utløser ofte debatt om
fargekoding av legemidler. Nettverket ved Ingrid Grønlie har
laget et informasjonsskriv om endret merking av
adrenalinpreparatene, dette kan leses her.
Alle artikler om legemiddelsikkerhet blir samlet her.

Forskning på legemidler til barn
Forskningssykepleierne Hildur K. Grindheim og Renathe
Håpoldøy ved Forskningsposten for barn ved Haukeland
universitetssjukehus har skrevet artikkel i Sykepleien ‘Å forske
på barns premisser’. I artikkelen omtaler de aspekter ved
forskning som er spesielt viktig når barn deltar i studier, som
barns rett til informert samtykke og andre spesielle forhold hos
barn som blodprøvevolum m. m. I artikkelen peker de også på
suksesskriterier for å gjennomføre studier, blant annet
organiseringen av slik forskning, der studiesykepleierne er et
sentralt nav i planlegging og gjennomføring.
Artikkelen kan leses i Sykepleien nr. 08 2014, s. 50-53.

Kreftplan til barn
Helsedirektoratet har i samarbeid med fagmiljøene publiserte før
sommeren ‘Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for
diagnostikk, behandling og oppfølging av kreft hos barn’.
Slike handlingsprogrammer skal bidra til at den offentlige
kreftomsorgen har god kvalitet og er likeverdig over hele landet.
Anbefalingene blir vurdert årlig av en redaksjonskomite.

Solstrandseminaret
Hold av 27. - 29. oktober 2014! Nettverkets årlige
Solstrandseminar går da av stabelen og i år er hovedtemaene
smerte hos barn og barneintensiv. Det foreløpige programmet er
lagt ut, du finner det og påmeldingsskjemaet her.
Påmeldingsfristen er 9. oktober – flere har allerede meldt seg på!
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