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Lederen har ordet

Pakningsvedlegget; forståelig for brukeren?

Kjære nettverksmedlemmer.
Få av oss tenker gjennom til daglig hvor lite av det vi
administerer av legemidler til barn som faktisk er
myndighetgodkjent. For oss i Nettverket er dette et tankekors, og
noe vi arbeider med å endre – på mange plan. I går var det en
liten merkedag; koffeinsitrat ble regsitrert til behandling av
primær apné hos premature spebarn. Større grad av
evidensbasert og myndighetsgodkjent bruk av legemidler til barn
forutsetter langt flere systematiske kliniske utprøvinger. Evner vi
å tilrettelegge for dette i barneavdelingene i landet vårt?
Beste hilsener fra Thomas

Jennys bivirkningshjørne
Retningslinjer for bivirkningsrapportering i Norge og i
Storbritannia
Barn er ekstra sårbare for bivirkninger av legemidler og
årvåkenhet er viktig uavhengig av krav til rapportering. I
Storbritannia er kravene til bivirkningsrapportering endret, og i
den anledning ser vi på de norske kravene.
Mer om legemiddelbivirkninger kan du lese her.

Influensavaksine til barn - anbefalinger
Folkehelseinstituttet har publisert rapport om valg av
influensavaksiner til barn i risikogrupper. Dette har gitt nye
anbefalinger for 2014, mer om dette kan leses her.
Influensavaksinene til risikogruppene blir sendt ut i disse dager.

Legemiddelsikkerhet
Mangel på Polaramin tabletter og mikstur
Det er for tiden mangel på preparatene Polaramin 2 mg tabletter
og Polaramin 0,4 mg/ml mikstur. Polaramin inneholder
virkestoffet deksklorferniramin. Statens legemiddelverk melder
at leveringssituasjonen er uviss og kan bli langvarig.
Vær oppmerksom på risiko for etseskade ved bruk av
klorheksidin til premature
Medicines and Healthcare products Regulatory Agency (MHRA)
har sett på 14 meldinger om etseskader ved bruk av klorheksidin.
De gir råd om bruk, rådene er nyttige for norske forhold også.
Alle artikler om legemiddelsikkerhet blir samlet her.

Koffeinsitrat – nå som norsk legemiddel
I oktober blir koffeinsitrat tilgjengelig som det registrerte
legemiddelet Peyona, fra Chiesi Farmaceutici. Peyona er
godkjent for bruk til behandling av primær apne hos premature
barn. Les mer om dette her.

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

Nettverket utarbeider pasientinformasjonsskriv og i den
anledning var det veldig interessant og nyttig å høre journalist
Julie Froms innlegg på Pasientsikkerhetskonferansen: «Det
medisinske pakningsvedlegget – begripelig for lekperson?»

Mors bruk av legemidler – et aktuelt tema
Kan mors bruk av antidepressiva gi forsinket språkutvikling?
Resultater fra den norske mor-barn-undersøkelsen viser at barn
av mødre som brukte SSRI-antidepressiva i svangerskapet kan
ha økt risiko for forsinket språkutvikling ved treårsalder.
En kasuistikk - diare hos spebarn sannsynligvis bivirkning av
mors legemiddelbruk
I januar år publiserte Westergren et al en kasusitikk der det er
sannsynlig at mors legemidler mot epilepsi har gått over i
morsmelk og har gitt bivirkning hos barnet. Barnet kraftig og
vedvarende diare, andre årsaker til diare ble utelukket og mors
epilepsimedisin (topiramat) ble mistenkt. Ammingen ble
avsluttet og diaréen avtok. Morsmelken ble analysert mht.
innhold av topiramat, og det ble konkludert med at diaréen
sannsynligvis er en bivirkning etter topiramateksponering.
Westergren T, Hjelmeland K, Kristoffersen B, Johannessen SI, Kalikstad B.
Probable topiramate-induced diarrhea in a 2-month-old breast-fed child - A case
report. Epilepsy & Behavior Case Reports 2014; 2, 22-3.

Helsepersonell – ikke bruk Felleskatalogen for råd om bruk av
legemidler ved graviditet og amming!
Farmasøytene Widnes og Bakkebø ved RELIS Vest har skrevet
om temaet i en artikkel i Norsk Farmaceutisk Tidsskrift,
artikkelen er gjengitt på RELIS’ nettsider. Helsepersonell blir
oppfordret til å søke i produsentnøytrale kilder, da slike kilder
gir råd basert på mengde og kvalitet av all tilgjengelig
dokumentasjon.
Widnes SF, Bakkebø T. Ikke bruk Felleskatalogen for informasjon om legemidler
ved graviditet eller amming! Nor Farmaceut Tidsskr 2014; 122(9): 24. -24.

RELIS har samlet gode oppslagsverk for spørsmål om legemidler
til gravide og ammende, se RELIS lenkesamling. Her omtales
blant annet Legemiddelhåndbokens kapitler ‘Graviditet og
legemidler’ (G7) og ‘Amming og legemidler’ (G8). Redaksjonen i
Felleskatalogen legger i disse dager linker fra Felleskatalogtekstene til aktuell informasjon om disse temaene i
Legemiddelhåndboken. Teksten fra Legemiddelhåndboken vises
direkte i felleskatalogteksten, les mer om dette her.
www.tryggmammamedisin.no
Denne tjenesten fra RELIS tilbyr individuelle råd om legemidler
til gravide og ammende. De har også utarbeidet råd om
legemiddelbruk ved vanlige plager, disse kan leses her og kan
være verdt å kjenne til for helsepersonell også.

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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