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Lederen har ordet

Ny studie viser økt bruk av bredspektrede
antibiotika på barn

Alle vet at legemidler har bivirkninger. Noen er vanlig og
velkjent, mens andre er sjeldne og ikke fullt så godt kjent. Noen
opptrer kun i spesielle situasjoner eller i samspill med andre
legemidler, og mange finner man bare i spesielle aldersgrupper.
Det er viktig at vi har best mulig oversikt over risikoscenariet ved
bruk av legemidler. Til det formål har helsemyndighetene blant
annet opprettet et meldesystem for bivirkninger. Disse brukes
knapt. Derfor har vi dårlig systematisk forståelse av bivirkninger
fra legemidler blant barn i Norge. Betyr det noe?
Selvsagt betyr det noe. Hvordan skal vi ellers komme oss videre?
Saken fra Jennys hjørne i dagens Nyhetsbrev er en
hverdagshistorie som illustrerer hva vi går glipp av.
Skal vi begynne å melde bivirkninger?
Beste hilsener fra Thomas

Jennys bivirkningshjørne

Hensikten med studien var å lage en metode for å følge
antibiotikabruken hos barn over tid. Resultatene i studien viste
at bruken av de bredspektrede midlene karbapenemer og
tredjegenerasjons cafalosporiner økte ved barneavdelingene på
Rikshospitalet i perioden fra 2002 til 2009.
Les mer om studien her.

Vaksinasjon av barn på sykehus – bestilling av
vaksiner og registrering i SYSVAK
Det har vist seg at noen sykehus har møtt utfordringer med hensyn på
registrering av vaksiner i barnevaksinasjonsprogrammet når barnet er
langvarig innlagt på sjukehus. Det er viktig med gode rutiner for
igangsetting og oppfølging av vaksinasjonen av barn. Nettverket har i
samarbeid med legemiddelutvalget ved OUS utarbeidet informasjon
om dette.
Les mer om dette på Nettverket sine sider.

Du kan melde bivirkninger av sorbitol og andre
hjelpestoffer!
Nettverket skrev i mars om «Vitaminmikstur med innhold av
sorbitol til premature barn – et problem?» og saken henviste til
en utredning fra RELIS om høyt innhold av sorbitol i
vitaminmikstur som brukes til premature og nyfødte.
Nettverket har etter dette fått tilbakemelding om
gastrointestinale bivirkninger av noen vitaminpreparater hos
premature barn. Det er imidlertid ingen meldinger i den norske
bivirkningsdatabasen på denne problemstillingen. Det synes
dermed som om meldesystemet for slike mistanker om
bivirkninger ikke benyttes.
Les mer om viktigheten av å melde bivirkninger av sorbitol og
andre hjelpestoffer her.

Legemiddelsikkerhet

Konferanser
Intresserer du deg for tilsetningsstoffer i legemidler?
IPEC Europe (The International Pharmaceutical Exipients
Council) og APV (International Association for Pharmaceutical
Technology) arrangerer konferanse i september om
tilsetningsstoffer i legemidler. Konferansen tar for seg tema
omkring regulering og teknologi.
Mer informasjon om konferansen og påmelding her.
Norsk forening for farmakoepidemiologi
Foreningen arrangerer vårmøte mandag 4.mai og hovedtema er
"Legemiddelbruk hos ban og unge". Det blir frie foredrag med
smakebiter fra forskning i Tromsø, Trondheim og Stavanger.
Møtet er åpent for alle.
Mer informasjon om programmet og påmelding her.

Sammenheng mellom bruk av antidepressiva i
svangerskapet og angstsymptomer hos barn.

Nettverket sitt vårseminar i Oslo 2.juni

Tre år gamle barn av mødre som hadde brukt antidepressiva i
svangerskapet viste flere symptomer på angst enn deres søsken
som ikke hadde blitt eksponert for antidepressiva i
svangerskapet. Dette viser en nylig publisert studie utført av
forskere fra Folkehelseinstituttet, Universitetet i Oslo og
Hospital for Sick Children i Toronto, Canada. Studien viser
betydningen av å følge barn over tid for å studere mulige
langtidskonsekvenser av legemiddeleksponering i svangerskapet.

Husk å melde deg på Nettverket sitt vårseminar 2.juni.
Påmeldingsfrist er 19.mai.
Mer informasjon om program og påmelding finnes her.

Nye nettsider

Les mer om saken på Nettverket sine sider

Nettverket er glade for å endelig kunne presentere nye nettsider.
Vi håper dere finner frem og setter stor pris på tilbakemeldinger!

Alle artikler om legemiddelsikkerhet blir samlet her.

Adressen er den samme som før: www.legemidlertilbarn.no.

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

OBS! Med nye sider får vi også nye lenker til Nettverkets
dokumenter, dette gjelder spesielt blandekortene. Det kan også
ta litt tid før innlogging for Nettverkets medlemmer er optimal.
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