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DESEMBER

Lederen har ordet

Legemiddelsikkerhet

Kjære nettverksmedlemmer.
Vi nærmer oss slutten på et mangfoldig og begivenhetsrikt år.
Vårt hovedmål ligger fast: Bidra til en enda tryggere og mer
kunnskapsbasert legemiddelhverdag for barna våre. Nylig fikk vi
bekreftet at dette arbeidet krever en svært lang tidshorisont. I
2004 startet farmasøyt Ingrid Grønlie prosessen med å få måleog administrasjons-utstyr dekket på blåresept. Etter mer enn 10
år kom saken på plass. Hva har vi lært: At slike prosesser tar tid,
men at de lar seg løse, bare man er «sta» nok.
Utkast til ny Legemiddelmelding kom i mai, og Nettverket har
engasjert seg i høringsprosessen, både skriftlig og ikke minst
muntlig ved Stortingshøringen i desember. Tilbakemeldinger fra
politikerne har vært positive og svært anerkjennende. Det blir
spennende å se hvilken skjebne innspillene våre vil få.
Som antydet i forrige Nyhetsbrev, har vi fått en utfordring med
tilgang til vårt kanskje viktigste oppslagsverk, BNF-C. Vi klarer
antagelig å få til en løsning som vil sikre tilgang for Helseforetak
med barneavdeling. Slik kostnadsnivået har blitt, har ikke
Nettverket økonomi til å dekke abonnementet alene. I løpet av
2016 må vi derfor få på plass en annen ordning. Norge trenger
almen og nasjonal tilgang til solid og trygg informasjon om alle
legemidler som er i rutinemessig bruk til barn.
Nettverket ønsker alle en riktig god jul og godt nytt år!
Beste hilsener fra Thomas

Jennys bivirkningshjørne
Kramper av pupilleutvidende øyedråper
Øyedråper som gir utvidelse av pupillene kan hos barn gi
kramper og andre alvorlige bivirkninger pga. barns økte
følsomhet for systemiske bivirkninger. Et lett press mot indre
øyekrok kan redusere systemisk absorpsjon og bivirkninger. Les
mer her.
Mer om legemiddelbivirkninger kan du lese her.

Blandekortnytt

Selexid injeksjon kan ha gresk merking
Det er langvarige leveringsvansker for Selexid injeksjon. I
påvente av ny levering, leveres Selexid beregnet med gresk
merking. Preparatene er ellers identiske og blandekortet for
mecillinam kan brukes som før. Les mer her.
Epinat avregistreres - viktig informasjon
Epinat 100 mg tabletter ble avregistrert 1. desember, det vil snart
være tomt i apotekene. Epinat inneholder fenytoin. Fenytoin har
smal terapeutisk bredde og det er svært viktig at pasientene
IKKE får opphold i sin behandling. Les mer her.
Mangel på Diural dråper
Det er mangel på Diural 10 mg/ml dråper, oppløsning «Actavis»
i Norge. Til barn brukes Diural hovedsakelig ved hjertesvikt.
Les mer her.
Mangel på Zantac
Det er mangel på Zantac 75 mg, 150 mg og 300 mg tabletter og
brusetabletter, samt Zantac 25 mg/ml injeksjonsvæske,
oppløsning «GlaxoSmithKline AS» i Norge. Les mer her.
Feil i pakningsvedlegget til Prevenar 13
Pakningsvedlegget for pneumokokkvaksinen Prevenar 13
inneholder feil informasjon om når man kan gi første dose til
premature barn. Les mer her.
Legemiddelmangel
Som følge av leveringsvansker for flere preparater blir det levert
ut pakninger i Norge som ikke har norsk pakningsvedlegg eller
kanskje samme styrke som vi kjenner til fra før. Nettverket har
utarbeidet informasjonsskriv for enkelte legemidler som kan
være nyttig dersom man ikke har pakning med norsk
pakningsvedlegg, blant annet finnes det skriv om ranitidin og
furosemid. Alle informasjonsskrivene finnes her.
Alle artikler om legemiddelmangler og legemiddelsikkerhet blir
samlet her.

Barn vaksineres unødvendig sent

Blandekortnytt for desember
Blandekort for flere antiepileptika er reviderte, samt kortene for
amfoterecin b liposomalt og flukonazol. I kortene for
piperacillin-tazobactam og cefalotin er det også gjort endring.
Referanselisten er oppdatert. Les mer om endringene her.

Aktuelle konferanser
SPPG 15 års jubileumsmøte
Scandinavian paediatric pharmacist group, SPPG, sitt
jubileumsseminar blir arrangert i Stockholm 14.-15. april 2016
ved Karolinska Universitetssykehus. Professor Tony Nunn er
invitert som hovedtaler. Han har spesielt interessert seg for
formulering av legemidler til barn. Les mer om møtet her.
GRIP Roadshow
Nettverket minner om at GRIP Roadshow blir arrangert i Oslo
(Rikshospitalet) 20. januar. Temaet er "Medicines in
children – what you need to know?" Målgruppen er leger,
farmakologer og farmasøyter. Kurset er gratis og påmeldingsfrist
er 10. januar 2016. Les mer her.

En studie fra Folkehelseinstituttet viste at det er god oppslutning
om vaksinasjonsprogrammet, minst 97 prosent av barna har fått
vaksine mot kikhoste. Men selv om det var høy vaksinasjonsgrad
i alle fylker var det imidlertid tydelige forskjeller i
gjennomføringen. Resultatene viste at om lag 25 prosent av
barna kunne fått den første dosen tidligere og nesten 50 prosent
kunne fått andre dose tidligere. Les hele saken her.

Måle- og administrasjonsutstyr på blåresept
Fra 1. januar blir refusjon av måle- og administrasjonsutstyr
flyttet fra bidragsordningen til blåresept. De som trenger slikt
utstyr for nøyaktig administrasjo av blåreseptlegemidler, vil nå få
blåresept på både legemidler og utstyr til oppmåling og
administrasjon. Les mer om saken her.
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