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Lederen har ordet

Aktuelle konferanser

Kjære nettverksmedlemmer.
Koffeinsitrat er et aktuelt tema på mange barneavdelinger for
tiden. Et nytt markedsført produkt betyr endring av etablert
praksis, og innebærer dessuten økte kostnader. Dette var
utgangspunkt for en viktig debatt om bruk av fremforskede
legemidler til barn ved et møte mellom avdelingsoverlegene ved
Vintermøtet til Norsk Barnelegeforening i Tromsø – takk for en
nyttig diskusjon!
For Nettverket er denne tematikken viktig. Bruk av markedsførte
legemidler, bruk utenfor godkjenning og bruk av uregistrerte
produkter er sprøsmål av stor betydning for legemiddelsikkerhet.
Forskning på legemidler til barn er en naturlig del av dette
sakskomplekset. Vårseminaret som er under planlegging vil ha
dette som tema; sett av tirdag 2. juni og kom til Oslo for en dag
med viktig «påfyll» om legemidler til barn.
Beste hilsener fra Thomas

Jennys bivirkningshjørne
Usikkerhet om positiv nytte risiko ved bruk av
bromheksin til barn under 6 år
Slimløsende legemidler som Bisolvon inneholder bromheksin
som er assosiert med alvorlige allergiske reaksjoner. EMA
anbefaler at preparatomtaler oppdateres med mer informasjon
om dette. Bivirkningsnemda i Norge har i tillegg diskutert om
mangelfull effektdokumentasjon ved bruk som slimløsende
legemidler hos barn under 6 år kan medføre at nytte/risiko er
negativt for denne pasientgruppen. Dette følges også opp av
EMA ved at PRAC har bedt PDCO (Paediatric Committee) om
råd for å få rede på hvilken plass bromheksin har i behandling
hos barn.

Norsk Barnesmerteforening arrangerer vårkurs 11. mai
Vårkurset holdes på Lovisenberg Diakonale Høgskole i Oslo og
det er et spennende program med viktige tema som blant annet
"Lindring av symptomer og smerter hos barn med kreft" og
"Behandling av opioidabstinenser hos barn". Foreningen håper
at mange mobiliserer og melder seg på kurset. Påmeldingsfrist er
1. mai. Informasjon om program og påmelding her.
Scandinavian Paediatric Pharmacist Group, SPPG,
avholder 23.-24. april sin årlige konferanse i
Trondheim
Temaet for årets konferanse er barnet som brukeren av
legemidler. Det blir foredrag om bruk av ulike hjelpemidler i
kommunikasjon med og opplæring av barn om legemiddel.
Påmeldingsfrist er 1. april. Mer om programmet her.
Den svenske Läkemedelsakademin arrangerer møte
25. februar med fokus på utvikling av legemidler til
barn
Møtet kan være interessant for alle som jobber med utvikling og
registrering av nye legemidler til barn.
Påmeldingsinformasjon og program for møtet finner du her.
Nettverkets vårseminar 2. juni
Nettverket samarbeider med Statens legemiddelverk vedrørende
tilgang til og informasjon om legemidler til barn. Seminaret vil
derfor ta opp ulike aspekt knyttet til dette. Noen stikkord: Er
barn små voksne?, bruk av uregistrerte legemidler, registrerte
legemidler brukt uten og utenfor godkjent indikasjon, kilder til
trygg informasjon og ansvarsforhold når noe går galt.
Seminaret avholdes på Hotel Bristol, Oslo tirsdag 2. juni 09.3018.00. Meld deg på på via denne lenken, og se frem til en faglig
inspirerende dag! Påmeldingsfristen er 19. mai 2015.
Har du spørsmål om vårseminaret kan disse sendes på e-post til
legemidlertilbarn@helse-bergen.no

Mer om legemiddelbivirkninger kan du lese her.

Revidert legemiddelhåndteringsforskrift
Forskrift om legemiddelhåndtering for virksomheter og
helsepersonell som yter helsehjelp er revidert og gyldig fra
01.01.2015. Det har blant annet kommet til ny § 8 Tilberedning
av legemidler. Det angis at virksomhetsleder har ansvar for å
foreta sårbarhets - og risikovurdering som grunnlag for å sikre
forsvarlig tilberedning av legemidler. Spesifisering av hva dette
innebærer vil komme i rundskrivet til ny forskrift som ventes
ferdig i løpet av 1. kvartal 2015. Hele forskriften kan leses her.

Blandekortnytt og legemiddelsikkerhet
Sammensetningen av Gensumycin er endret - kortere
brukstid
Formuleringen av Gensumycin 40 mg/ml injeksjonsvæske er
endret, konserveringsmiddelet er tatt bort. Dette medfører at
holdbarheten/brukstiden av anbrutt hetteglass blir redusert fra
28 dager i kjøleskap til 12 timer romtemperatur og 24 timer i
kjøleskap. Blandekortet for gentamycin er oppdatert.
Les mer om dette her.

Retningslinjer for smertebehandling av barn
Det har vært etterlyst en nasjonal retningslinje for
smertebehandling av barn og Nettverket har fått i oppgave fra
Helsedirektoratet å utarbeide slike retningslinjer for
smertebehandling av barn.
Nettverket er i gang med å etablere en redaksjon som skal
utarbeide en kunnskapsbasert retningslinje eller veileder for
smertebehandling av barn, med god forankring i nettverket og
relevante fagmiljøer. Arbeidet er startet og farmasøyt Ingrid
Grønlie er engasjert av Nettverket til å drive denne prosessen.
Mer om arbeidet med retningslinjer for smertebehandling av
barn kan leses på Nettverket sine hjemmesider her.

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

Les mer om blandekortene og om legemiddelsikkerhet.
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