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Lederen har ordet

Legemiddelmeldingen

Kjære nettverksmedlemmer.
To saker er spesielt viktig for lesere av dette Nyhetsbrevet denne
iskalde og regnfulle mai 2015: Legemiddelmeldingen ble
publisert og Nettverket skal ha sitt Vårseminar.
Legemiddelmeldingen er på 160 sider og ingen av oss har enda
fått studert den skikkelig. Det skal vi imidlertid gjøre. Dette er et
viktig dokument som sist kom ut 10 år tilbake, og som dengang
avstedkom reaksjoner som ledet fram til det Nettverket vi har i
dag. Meldingen er nå til behandling i Helse og omsorgs-komiteen
og er derfor fortsatt påvirkelig; det vil si tilbakemeldinger til
Nettverket er meningsfylt og blir satt stor pris på. Vårseminaret
tar opp legemidler til barn i et regulatorisk perspektiv, og er
således en god oppfølger av Legemiddelmeldingen.

Legemiddelmeldingen Riktig bruk - riktig helse ble publisert
fredag 22. mai 2015. Nettverket spilte inn flere saker til
Legemiddelmeldingen, og noe er tatt med. Barns særstilling med
bruk av legemidler uten og utenfor godkjenning er belyst. Det
samme er behovet for mer forskning på legemidler til barn.

Beste hilsener fra Thomas

Jennys bivirkningshjørne
Fortsatt meldes få bivirkninger hos barn
Få, men lærerike bivirkninger ble meldt i 2014, les mer her.
Meld mer og lær mer i 2015!
Mer om legemiddelbivirkninger kan du lese her.

Les mer om dette på Nettverket sine sider.

Manipulering av legemidler til barn
Mangel på kommersielt tilgjengelige, alderstilpassede
legemiddelformuleringer gjør det nødvendig for helsepersonell å
endre på legemiddelformen for å få gitt riktig dose til barn. Slik
manipulering av legemidler er en risikofylt prosess som krever
kunnskap om hva man gjør. På Nettverket sine sider finner du
mer informasjon om hvordan dette kan løses, samt en
retningslinje fra England.
Hva vi kan gjøre for å få legemidler i barna blir et viktig tema på
Nettverket sitt vårseminar 2.juni. Vi ser frem til et spennende
seminar. Se hele programmet her.

Barn og forskning

Legemiddelsikkerhet
Mangel på morfin 20mg/ml til injeksjon
Takeda har igjen leveringsproblemer på morfin 20 mg/ml til
injeksjon. Grossistene er nå tom for denne varen. Alternativ vare
er varenummer 277157 Morfin NAF 20 mg/ml 10 x 10 ml, og
inntil videre vil denne varen bli produsert av Steril
Serviceproduksjon. Hold deg oppdatert om situasjonen på
Nettverket sine sider.
Kodein til barn - EMA har publisert nye og innskjerpede
retningslinjer
EMA har stadig fokus på kodein og bruk hos barn, og oppdatert
informasjon om kodein har blitt publisert på EMA sine sider. Les
mer om dette på Nettverket sine sider.
Epoetin beta: Mulig økt risiko for retinopati hos
premature
To cochrane gjennomganger har funnet en mulig økt risiko for
retinopati ved bruk av epoetin beta for å forebygge anemi hos
premature. Les mer her.
Good practice guide on risk minimisation and
prevention of medication errors
EMA har på høring utkast til "Good practice" retningslinje for å
redusere risiko for og forhindre legemiddelfeil. Les mer her.
Nettverket vil se på utkastet og formidle tilbakemeldinger til
EMA. Dersom noen har innspill som de ønsker formidlet videre
gjennom Nettverket så kan de meldes til oss på e-post
legemidlertilbarn@helse-bergen.no.
Alle artikler om legemiddelsikkerhet blir samlet her.

Det har i mange år blitt oppfattet som et etisk problem
å gjennomføre kliniske studier på barn og legemidler, og det er
også en av årsakene til at kunnskap om barn og legemidler i
mange tilfeller er begrenset. I England har det blitt laget en
animasjonsfilm for barn og unge om forskning, på engelsk. Se
filmen her.

Konferanser
Verdenskongress i perinatal medisin, i Madrid
Den 12. verdenskongressen til World Association of Perinatal
Medicine blir arrangert i Madrid i novmeber. Les mer her.
Joint European Neonatal Societies (jENS)
Foreningen arrangerer sin først kongress noen sinne i høst i
Budapest. Konferansen samler forskere og helsepersonell fra
neonatal miljøet i hele Europa. Les mer her.
Internasjonal masterklasse i pediatrisk farmasøytisk
omsorg
Den 5. internasjonale masterklassen i "Paediatric
Pharmaceutical Care" blir arrangert av det pediatriske
farmasøytiske teamet ved Evelina London Children's Hospital.
Målgruppen er utenlandske pediatriske farmasøyter. Les mer her

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