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DESEMBER

Lederen har ordet

Blandekortnytt

Kjære nettverksmedlemmer.
Desemberutgaven av Paidos er i sin helhet viet barns bruk av
legemidler; en viktig tematikk med mange uløste oppgaver. Vi er
takknemlig for oppmerksomheten, og setter vår lit til at folk med
makt og myndighet merker seg momentene som framkommer.
Blant annet kommer det en ny Legemiddelmelding i 2015.
Forfatterne hos HOD har med all mulig tydelighet, skriftlig og
muntlig, fått vite forventingene fra det pediatriske miljøet. Våre
innspill finner du her.
Paidos gir også sin hyllest til Ingrid Grønlie - Nettverkets mor som truer med å pensjonere seg. Ingrid blir å finne i staben også
i 2015, men offisielt er hun pensjonist fra nå. Et rikt yrkesliv skal
gradvis trappes ned og et ditto rikholdig privatliv skal trappes
opp i en ny og spennende livsfase. Vi ønsker hell og lykke!
Hell og lykke ønskes også til alle lesere av Nyhetsbrevet for julen
2014 og for det det nye og ubeskrevne mulighetenes år 2015
Beste hilsener fra Thomas

Det er lagt ut oppdateringer for blandekort i desember.
Nye kort: Artesunate, Fentanyl, Galsulfase, Koffeinsitrat,
Lakosamid. Les mer om blandkortnytt her.
Det er mulig å få slik informasjon tilsendt på e-post, registrer deg
her.

Fagdag om legemidler til barn i Trondheim
LMU ved St. Olav og Levanger arrangerte i November fagdag om
legemidler til barn. Vi gratulerer med vel gjennomført
arrangemang. Programmet og presentasjoner er tilgjengelig for
oss alle; se her.
Vi håper dette vil inspirere andre LMUer i resten av landet til å
planlegge lignende fagdager når neste års aktivitet
planlegges. Nettverket gir støtte til gjennomføring av slike
fagdager. Informasjon om dette finner dere her.

Paidos temanummer –legemidler og barn

Jennys bivirkningshjørne
Meld intoksikasjoner til RELIS
Kunnskapen om bivirkninger kommer først og fremst fra studier
av legemidler brukt i riktig dose på riktig indikasjon. Men også
informasjon om ulike former for feilbruk av legemiddel kan si
noe om hvor trygt et legemiddel er. Det oppfordres derfor til å
melde intoksikasjoner til RELIS, både selvpåførte og
feilmedisineringer.
Mer om legemiddelbivirkninger kan du lese her.

Legemiddelsikkerhet
Inneholder Mycostatin mikstur sukker?
Tre ulike Mycostatin mikstur preparater finnes på det norske
markedet. Mycostatin mikstur uten sukker er å foretrekke for
barn for å unngå karies.
Valproat gir stor risiko for fosterskader
Valproat er fosterskadelig og gir stor risiko for medfødte
misdannelser og utviklingsforstyrrelser. Preparatet brukes ved
bipolar lidelse og epilepsi. Det har lenge vært kjent at legemidlet
ikke skal gis til gravide, men det Europeiske legemiddelkontoret
forsterker advarslene mot bruk av valproat hos jenter og kvinner
i fertil alder. Les mer om dette på legemiddelverket sine sider
Alle artikler om legemiddelsikkerhet blir samlet her.

European Journal of Hospital Pharmacy
Det europeiske tidskriftet for sykehusfarmasi omtaler pediatrien
i sitt Tidsskrift for desember. Her finnes artikler om blant annet
farmasøyters rolle innenfor pediatrien. Les artiklene elektronisk
her.

Paidos er Norsk Barnelegeforening sitt medlemsblad og kommer
ut 4 ganger i året. Desemberutgaven av Paidos er viet
fokusområdet legemidler og barn. Nettverket har fått bidra med
artikler og innhold. Les elektronisk versjon av Paidos her.

Informasjonsmateriell om BCG-vaksinasjon
BCG-vaksine tilbys barn med mor eller far fra land hvor det er
høy forekomst av tuberkulose. Folkehelseinstituttet har
utarbeidet informasjonsmateriell om administrasjon av
vaksinen. Lenker og mer informasjon finnes på
Folkehelseinstituttet sine sider her.

Vankomycindosering til nyfødte
Nyfødte blir potensielt underdosert dersom man følger
doseringsanbefalingene for Vankomycin i BNF-C. En
retrospektiv gjennomgang av data gjennomført i England viste at
kun 13 % av 83 nyfødte oppnådde ønsket bunnkonsentrasjon 10 15 mg/L. Underdosering øker risikoen for økt morbiditet og
mortalitet. Les mer om resultatene i auditen her.
Barnelegeforeningen sin akuttveileder oppgir hvordan
Vankomycin skal doseres og hvordan gjennomføre
serumspeilmåling. Ved Oslo Universitetssykehus jobbes det også
med retningslinjer for konsentrasjonsmåling av legemidler til
barn og ungdom(0-18 år), samt en monitoreringstabell for å
sikre riktig gjennomføring av konsentrasjonsmåling i tillegg til å
sikre at man doserer til riktig serumkonsentrasjonsområde.
Tabellen blir trolig delt med alle i Nettverket, men dette er til
godkjenning i OUS-systemet.

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