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Lederen har ordet

Verdens prematurdag

Kjære nettverksmedlemmer.
Det er enkelt å skrive leder denne gangen: Takk for lærerike
dager og god stemning, og takk for god evaluering. Suksess
kommer aldri gratis – det jobbes mye med dette seminaret, det
ruver litt i budsjettet, men det er verdt innsatsen.
Skriftlighet og permer i hyller er bare én forutsetning for sikker
omgang med legemidler til barn; like viktig er kunnskapsrike og
selvstendige fagfolk med en motivasjon som kommer innenfra.
Ambisjonen med Solstrandseminaret er å få til nettopp dette, og
derved bidra til det ansvarsfulle fellesskapet som preger oss. Det
kommende året må planlegges utfra behovene hver og en ser
rundt seg. Kanskje bør noen ambisjoner nedfelles allerede nå på
«LMU-posteren» til Solstrand oktober 2015?
Beste hilsener fra Thomas

Jennys bivirkningshjørne
Oppdatert informasjon om Ibuprofen og Reyes
syndrom
På årets Solstrandseminar ble det nevnt at to svenske tilfeller av
Reyes syndrom er mistenkt assosiert med bruk av ibuprofen hos
barn. Läkemedelsverket i Sverige konkluderer med at det ikke er
grunnlag for endrede anbefalinger. Les mer om dette her.
Den europeiske bivirkningsdatabasen utvides og den er
søkbar for deg
Den europeiske bivirkningsdatabasen EudraVigilance utvides nå
med alvorlige bivirkninger for 1700 flere legemidler. Og du kan
søke i databasen. Les mer om dette på Nettverket sine sider.
Mer om legemiddelbivirkninger kan du lese her.

Legemiddelsikkerhet
Oppdatert om leveringsvansker på Polaramine:
Det er fremdeles mangel på Polaramin tabletter og mikstur.
Statens legemiddelverk har bestemt at norske apotek inntil
videre kan levere ut deksklorfeniramin tabletter i utenlandske
pakninger. Det er ikke nødvendig å søke om spesielt
godkjenningsfritak. Legemiddelverket håper at disse tiltakene vil
hindre at pasienter får avbrudd i behandlingen.
Alle artikler om legemiddelsikkerhet blir samlet her.

Solstrandseminaret – presentasjonene er lagt ut
Vi har fått gode tilbakemeldinger fra deltakerne på årets
seminar! Inntrykket er at de fleste synes det er svært lærerikt og
nyttig å møtes i et tverrfaglig rom for å utveksle erfaringer og
lære av hverandre.
Presentasjonene fra 2014-seminaret er lagt ut, du finner de her.
Solstrand-seminaret i 2015 blir 26. - 28.10. Det er bare å sette av
datoen.

På verdensbasis er ett av ti barn født for tidlig og i forbindelse
med Verdens prematurdag ble Nettverkets leder Thomas
Halvorsen intervjuet av TV2. «Det er vanskelig å peke på en
årsak til at ekstremt premature barn klarer seg bedre nå enn
tidligere. Jeg tror det er summen av mange små ting som er
årsaken til framgangen» sier Thomas.
Se innslaget på tv2.no her.

Nettverket representert på NPPG
Helgen 7.-9. november reiste farmasøyter fra Nettverket over
dammen til Nottingham for å delta på årets NPPG (Neonatal and
Paediatric Pharmacists Group) konferanse. Her ble det høstet
ideer til fremtidige prosjekter fra interessante foredrag og
lærerike workshops. Vi planlegger derfor å videreformidle noen
av høydepunktene på neste års Solstrand.
Les mer om konferansen her.

Farmasidagene i Oslo
Det giftige kors til Ingrid Grønlie
Nasjonalt kompetansenettverk for legemidler til barn sin mor ble
tildelt Det giftige kors på årets Farmasidager i Oslo. Det giftige
kors er den høyeste orden innen norsk farmasi. Vi gratulerer og
gleder oss med Ingrid! Se bilder fra utdelingen og les mer om hva
Ingrid Grønlie har gjort for barnefarmasien her
Beste poster «TryggMammaMedisin.no»
Relis sin poster «TryggMammaMedisin.no» ble tildelt prisen for
beste poster. Nettjenesten gir gravide og ammende individuelle
og tilpassede svar på spørsmål om bruk av legemidler. Posteren
gjør rede for erfaringene med nettjenesten gjennom tre år.
Konklusjonen er at det fortsatt er behov for en slik tjeneste og
Relis vurderer også en telefontjeneste i tillegg til nettjenesten.

Blandekortnytt
Det er gjort oppdateringer i blandekortene i oktober, nye kort:
Infliksimab, Pankuronium, Rifampicin, Suksametonium,
Vekuromnium. Også innholdsfortegnelsen, referanselisten og
forordet er oppdatert.
Arbeidsgruppen for blandekortene har hatt møte i denne uken, i
løpet av neste uke vil det bli lagt ut noen nye kort og noen
reviderte kort. Det blir lagt ut informasjon om dette på
www.legemidlertilbarn.no/blandekort.
Det er mulig å få slik informasjon tilsendt på e-post, registrer deg
her.
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