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Lederen har ordet

Legemiddelmelding 2015

Kjære nettverksmedlemmer.
Barns legemiddelforsyning er en kompleks affære. Kravet om
‘evidence based medicine’ framstår til tider som Ibsens ideale
fordring i møtet med en virkelighet hvor børs (en markedsarena
med inntjeningskrav) betjener behovene til det kjæreste vi har –
barna våre. Barns behov for legemidler er minst like mangfoldig
som voksnes, mens markedsmakten er spinkel og såbar som en
nyfødt 24-uker. Myndighetsgodkjenning foregår i rammer
tilpasset voksne. Hvordan fungerer egentlig alt dette ? Slike
betraktninger utgjør bakteppet for årets vårseminar som er
under planlegging. Tema er viktig, og vi håper at nettopp du
kommer og bidrar til å skape et møte som får konsekvenser.
Sett av den 02. juni 2015 – Hotell Bristol i Oslo.
Beste hilsener fra Thomas

Det er nå snart 10 år siden siste legemiddelmelding. Et av de
mange helsepolitiske målene er riktigere legemiddelbruk og
Stortinget ba derfor om en ny legemiddelmelding. Les Nettverket
sine innspill her.
For å nå målsetning om riktigere legemiddelbruk må det komme
flere godkjente legemidler til barn i Norge. Dette krever at det
satses mer på forskning på legemidler til barn i Norge!
Nettverket gav derfor viktige innspill angående dette til
meldingen.

Tidskrift for barnesykepleiere
Les overlege Bendik Lund sin artikkel om legemiddelutprøvning
til barn i Tidskrift for Barnesykepleiere nr 1/2015. Artikkelen
omtaler også Nasjonalt kompetansenettverk for legemidler til
barn. Artikkelen finner du her.

Frie webinarer for farmasøyter

Jennys bivirkningshjørne
Makrolidantibiotika assosiert med infantil hypertrofisk pylorus
stenose (IHPS).
Fra tidligere er risikoen for IHPS assosiert med erytromycin
kjent. I en ny kohortstudie er det nå også vist en økt risiko for
IHPS ved bruk av azitromycin. I kohorten ble også den allerde
kjente risikoen assosiert med erytromycin bekreftet. For begge
makrolider er risikoen størst ved behandling under barnets to
første leveuker.
Mer om legemiddelbivirkninger kan du lese her.

Legemiddelsikkerhet
Paediatric International Patient Safety and Quality Community,
PIPSQC, er en internasjonal forening for ulike helseprofesjoner
som deler interesse for pasientsikkerhet og kvalitet innenfor
pediatrien. Gruppen interagerer gjennom diskusjoner, deling av
informasjon og ideer. Medlemskap er gratis og man kan få
regelmessige oppdateringer fra foreningen her.

International Pharmaceutical Federation arrangerer frie webbaserte forelesninger (webinarer) om hvordan faramsøyter kan
bidra i arbeidet med å bedre helsen til mødre, barn og nyfødte.
Neste foredrag er allerede 4.mars. Les mer om innholdet og
registrering her.

Antibibiotikabehandling av mycoplasmainfeksjon
hos barn
En ny review artikkel som ser på antibiotikabehandling av barn
med mykoplasmainfeksjoner konkluderer med at det er
usikkerhet rundt effekten av antibiotika for denne indikasjonen.
For noen barn med nedre luftveisinfeksjoner assosiert med
Mycoplasma Pneumoni har antibiotika en effekt, men
behandling må individualiseres og veies opp mot mulige
bivirkninger. Les artikkelen her.

Medikamentell behandling av gastroøsofageal
refluks hos barn
En ny cochrane oversikt har vist at medikamenter som reduserer
syreproduksjonen i magesekken trolig har en positiv effekt på
symptomer og funn hos eldre barn, mens dokumentasjonen for
behandling av barn yngre enn ett år er svak.

Alle artikler om legemiddelsikkerhet blir samlet her.

Koffeinsitrat
Høsten 2014 ble koffeinsitratpreparatet Peyona godkjent og
tilgjengelig på det norske markedet for behandling av primær
apné hos premature barn. Peyona 20 mg/ml ampuller (1 ml) er
godkjent for både intravenøs (iv) og per oral (po) bruk.
Overgangen fra apotekfremstilte koffeinsitratpreparat til
myndighetsgodkjente Peyona har skapt debatt ved de fleste
nyfødtavdelinger.
Nettverket har vært involvert i saken, vi forsøker nå å
oppsummere noen viktige momenter. Les mer om dette her.

Kunnskapssenteret oppsumerer cochrane oversikten her.

Nettverkets vårseminar 2. juni
Programmet for Nettverkets vårseminar i Oslo begynner å bli
klart. Vi minner om at datoen er tirsdag 2. juni 09.30-18.00.
Meld deg på på via denne lenken, og se frem til en faglig
inspirerende dag! Påmeldingsfristen er 19. mai 2015.

Nyhetsbrevet direkte til deg?
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