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Påskehilsen fra Nettverket

Monitoreringstabell utarbeidet ved OUS

Kjære nettverksmedlemmer.
Godt ut i 2015 har Nettverket nå ferdigstilt sin årlige årsrapport
for 2014. Den oppsummerer aktiviteten til Nettverket gjennom et
hektisk og spennende år! Videre har vi også omtalt vår
målsetning for 2015. Arbeidet med sikring av barns
legemiddelbehandling forutsetter langsiktighet. Mange av
Nettverkets målsetninger blir derfor ditto langsiktig, og løses
ikke innenfor rammen av et kalenderår. God lesning!
Beste hilsener fra Gunn-Therese og Margrete

Konsentrasjonsmåling (monitorering) av legemidler er viktig for
å oppnå riktig behandling av barn med et gitt legemiddel.
Legemiddelkomiteens underutvalg for barn ved OUS har derfor
utarbeidet en monitoreringstabell som skal sikre riktig
gjennomføring av konsentrasjonsmåling av legemidler til barn og
ungdom 0‐18 år.
Les mer om konsentrasjonsmåling av legemidler og finn lenke til
monitoreringstabellen her. OUS deler denne tabellen og
retningslinjene med alle gjennom Nettverkets internettsider.

Aprepitant – ny artikkel om sikkerhet og effekt

Jennys bivirkningshjørne
RELIS har sammen med Nettverket laget en film som varer i 10
minutt og viser deg hvorfor og hva du skal melde av bivirkninger
hos barn. Se hele filmen her.
Mer om legemiddelbivirkninger kan du lese her.

Legemiddelsikkerhet

Det er gjennomført og publisert en fase III studie for å undersøke
effekt og sikkerhet ved bruk av aprepitant som tillegg til andre
antiemetika. Resultatene viser at bruk av aprepitant hos barn
som tillegg til andre antiemetika har god effekt. Ingen nye
alvorlige bivirkninger ble rapportert og bivirkningene som ble
rapportert var kjente.
Studien er publisert i i The Lancet og artikkelen kan leses her.

Pollenallergi - Trygge legemidler til gravide og
ammende
Relis oppsummerer informasjon om trygge legemidler til gravide
og ammende med pollenallergi.
Hele oppsummeringen kan leses her.
Rotavirusvaksine i barnevaksinasjonsprogrammet
Rotavirusvaksinen ble tatt inn i barnevaksinasjonsprogrammet
høsten 2014 og det første året etter innføring av ny vaksine i
barnevaksinasjonsprogrammet overvåkes bivirkninger mye
tettere enn vanlig. Det er så langt meldt inn 116 mistenkte
bivirkninger hvorav 5 er alvorlige.
Les mer om statusoppdateringen på Folkehelseinstituttet sine
sider og artikkel om saken i Dagens Medisin.
Vitaminmikstur med innhold av sorbitol til premature
barn – et problem?
Flere vitaminpreparater inneholder det kunstige søtningsstoffet
sorbitol. Høyt inntak av sorbitol vil kunne gi gastrointestinale
bivirkninger og noen få pasienter tåler ikke sorbitol på grunn av
en medfødt enzymsvikt, og disse kan bli alvorlig syke.
Noen barneavdelinger bruker det uregistrerte produktet
Multibionta dråper som vitamintilskudd til premature, dette
inneholder glyserol og natriumsakkarin som søtstoff.
Les hele oppsummeringen til Relis her.

Konferanser
ESDPPP – European Society for Developmental
Perinatal and Pediatric Pharmacology
23.-25. juni arrangeres det kongress i Beograd der målet er å dele
forskningsresultat og innovative ideer innenfor perinatal og
pediatrisk farmakologi. Mer informasjon om programmet og
påmelding finnes her.
European Paediatric Formulation Initative, EuPFi
16.-17. september arrangeres EuPFi konferansen i Antwerpen i
Belgia. Programmet passer for alle som er interessert i
formulering av legemidler til barn. Flere detaljer finnes her.

Vårseminaret 2. juni – meld deg på!
Årets seminar vil belyse barns særstilling med bruk av legemidler
uten og utenfor godkjenning: Hvorfor er det slik? Hvilke tiltak
har vi iverksatt og hva kan vi gjøre for å forbedre denne
situasjonen? Seminaret innledes av barnelege og professor ThorWilly Ruud Hansen og spørsmålene blir diskutert og forsøkt
besvart av blant andre Siri Wang og Steinar Madsen, begge fra
Legemiddelverket, Claus Klingenberg fra Norsk
Barnelegeforening og Jørund Straand fra Forskningsnettverk i
allmennmedisin og tannhelsetjenesten. Les om seminaret her.
Meld deg på via denne lenken, og se frem til en faglig
inspirerende dag! Påmeldingsfristen er 19. mai 2015.

Alle artikler om legemiddelsikkerhet blir samlet her.

Nettverket har oppsummert 2014

Twitter og facebook

Hvert år siden oppstarten i 2009 har Nettverket oppsummert
arbeidet i løpet av året i statusrapporter. I statusrapporten for
2014 kan du blant annet lese om vårt oppdrag, aktiviteten
gjennom 2014 og hvilke prosjekter vi er involvert i – og også våre
tanker om Nettverket og Nettverkets oppgaver i 2015.
Hele rapporten kan leses her.

Følg oss på twitter: @legemidler_barn og facebook:
https://nb-no.facebook.com/legemidlertilbarn!
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