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Lederen har ordet

Blandekortnytt

Kjære nettverksmedlemmer.
Vårseminaret hadde en systemrettet tilnærming til barns bruk av
legemidler: Hvorfor foregår viktige deler av pediatrisk
farmakoterapi etter søknad og utenfor normale regulatoriske
rammer? Kan vi som klinikere påvirke dette? Vi tror det. Til
høsten vil Nettverket etablere en plattform hvor myndigheter,
industri og klinikere kan møtes. Første ambisjon er å løse noen
åpenbart «lavthengende» saker.

Mange blandekort har blitt revidert i løpet av våren. Det har vært
et spesielt fokus på antibiotikaene. Det er i tillegg gjort mindre
endringer for en del andre virkestoff, og vi har lagt ut ett ny kort
for isoprenalin. Les om endringene i blandekortene i
oppsummering her, samt de aller siste endringene gjort i juni.

Forskning er et langsiktig tema vi ikke løser «til høsten». Utrolig
men sant: Viktige deler av barns legemiddelbehandling foregår
uten den evidensbase vi anser selvsagt i voksenmedisin. Kan vi
som klinikere påvirke dette? Vi tror det. Nettverket har etablert
NorPedMed med ambisjon om flere og bedre legemiddelutprøvinger i Norge. Vi støtter dessuten klinikerinitierte studier.
Til nå har tre blitt publisert i svært gode tidsskrift. Noen resultat
har hatt umiddelbare konsekvenser. Nye gode idéer mottas.
God sommer, det trengs !
Beste hilsener fra Thomas

Jennys bivirkningshjørne

Nå er det enklere å finne rett blandekort!
Ved oppgraderingen til nye nettsider er søkemulighetene for
blandekortene forbedret. Det er nå enklere å søke frem rett
blandekort, du kan søke på virkestoff, på preparatnavn eller på
ATC-kode, alle vil gi samme treff på samme blandekort. I
oppgraderingen har vi også gjort andre endringer, blant annet
har alle blandekortene fått nye lenker. Mer om endringene her.

Godkjent eller ikke-godkjent?
Et legemiddel som brukes i Norge skal som hovedregel være
godkjent av legemiddelverket. Godkjenningen innebærer
at produsenten får markedsføringstillatelse (MT)
for legemidlet. Men av ulike årsaker så er mange legemiddel som
er i bruk i Norge likevel ikke godkjent. Spesielt gjelder dette
legemidler som brukes av barn.

Med sommeren kommer også myggen. For å redusere bruk av
myggmidler på huden kan myggnetting, klær eller myggmiddel
på klær brukes. Mer om riktig bruk av myggmidler med innhold
av DEET her.

Legemiddelverket har laget en god oversikt over de ulike
statusene et legemiddel kan ha. Les den her!

RELIS laget i 2014 en oversikt over legemidler som er hyppig
assosiert med fototoksisitet. Denne er ikke spesielt laget i forhold
til barn, men omfatter legemidler som også er vanlig brukt til
barn og unge: NSAIDs, tetrasykliner og fluorokinoloner er blant
de viktigste legemiddelgruppene å være oppmerksom på.

Pasientsikkerhetskonferansen
Kunnskapssenteret inviterer til den årlige
pasientsikkerhetskonferansen, denne gangen i Bergen, på
Flesland. Mer om program og påmelding her.

Konferanser

Solstrandseminaret 2015

Mer om legemiddelbivirkninger kan du lese her.

Legemiddelsikkerhet
Ciprofloksacin og fare for utfelling i infusjonssett
Det er fare for utfelling av ciprofloksacin i infusjonssett som har
vært brukt til andre legemidler, selv med skylling mellom de
ulike infusjonene. Dette er nå tatt hensyn til i blandekortet for
ciprofloksacin. Les hele utredelsen her.
Polaramin midlertidig utgått
Polaramin er meldt som «Midlertidig utgått» av produsent. Les
mer på Nettverket sine sider.
Mangel på Ibux mikstur
Det er for tiden mangel på Ibux 20 mg/ml mikstur «Weifa» på
grunn av produksjonsproblemer. Det er foreløpig uvisst hvor
lenge mangelsituasjonen vil vare. Ibux mikstur inneholder
virkestoffet ibuprofen. Les mer her.
Overvektige barn og dosering av legemidler
Dosering av legemidler til overvektige barn kan være en
utfordring. En forskningsgruppe i USA har gjort en systematisk
gjennomgang av tilgjengelig litteratur for å se hvilken
evidens som finnes for å vurdere barns overvekt og legemidlers
effekt og sikkerhet. Les mer her.
Alle artikler om legemiddelsikkerhet blir samlet her.

Hold av 26.-28. oktober for et årets Nettverksseminar!
Nettverksseminaret er for Nettverket sine egne medlemmer, det
vil si de som sitter i de lokale legemiddelutvalgene.
Temaene for seminaret i oktober er nå bestemt og fokuset i år
blir "Klinisk utprøving ved norske barneavdelinger"
og "Barnenevrologi og epilepsi". Program og informasjon om
påmelding finner du her.

Vårseminaret
Takk til alle som deltok på Vårseminaret og bidro til interessante
diskusjoner. Nettverket håper at mange fikk med seg nyttig
informasjon derifra. Alle presentasjonene fra Nettverkets
vårseminar er tilgjengelige på Nettverket sine sider.

Nettverket sine nettsider
Vi håper nå at de fleste problemene med nettsidene skal være
løst. Vi har nå også fått ordnet innlogging til nettsidene for
Nettverket sine medlemmer. Brukernavn og passord er som før.
Har du problemer med innlogging ta kontakt med
legemidlertilbarn@helse-bergen.no

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