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August
Nyfødtmedisin trenger systematikk, samarbeid,
protokoller og kliniske utprøvinger

Lederen har ordet
Kjære nettverksmedlemmer; en leder skrevet for Nettverkets
nyhetsbrev i august må nødvendigvis handle om Solstrandseminaret i oktober. Seminaret er års-hjulets høydepunkt, og det
jobbes mye med å få fram relevante tema presentert av flinke
formidlere. Vi tror vi har fått det til; legemiddelforskning i
barnepopulasjoner dag to og barnenevrologi dag tre. Helse- og
omsorgsdepartermentet gir åpningsforelesningen dag to; noe vi
velger å tolke som en honnør til både Nettverket og tematikken vi
har valgt. Ikke glem posterne som fikk sin forsiktige
introduksjon i fjor, men som vil stå langt mer sentralt i år.
Husk at nettverk uten personlig kjennskap og interne vennskap
mellom deltagerne fort kan bli irrelevante. Vi liker å være
relevante – derfor håper vi alle i så stor grad som mulig fyller
kvotene sine. Vi ses på Solstrand; jeg håper alle gleder seg !
Beste hilsener fra Thomas

Les mer om saken på Nettverket sine sider her.

Antibiotikabruk er assosiert medjuvenil
idiopatisk artritt (JIA)
Studien som er publisert i Pediatrics viste at en eller flere
antibiotika-kurer gav en økt risiko for å utvikle JIA
sammenliknet med kontroll gruppen. Resultatene viste også at
ved et økt antall antibiotika-kurer var det også en sterkere
assosiasjon mellom antibiotikabruk og utvikling av JIA.
Artikkelen er publisert i Pediatrics, og kan leses her.
Resultatene fra studien gir oss altså nok en grunn til å unngå
unødvendig bruk av antibiotika til barn.

Jennys bivirkningshjørne
Nytte-risikobalansen for legemidler er i stadig endring
Kunnskap om nytte og risiko ved et legemiddel er ikke statisk,
men en kontinuerlig prosess. Ikke minst gjelder dette legemidler
til barn, der spørsmål om riktig dosering og særtrekk ved
indikasjonstillinger og bivirkninger står sentralt. Samtidig er
store og gode studier en mangelvare. HUSK: Ingen studier kan
lages store nok til at de evner å plukke opp sjeldne bivirkninger.
Ditt viktige bidrag er å formidle erfaringer fra din klinisk
hverdag. Bruk derfor bivirkningsmeldinger og kasusrapporter
som hjelpemidler til å formidle, øke og nyansere kunnskap om
nytte-risiko ved pediatrisk legemiddelbehandling.
Les mer på Nettverkets hjemmesider og i JAMA om den
vanskelige balansen som handler om en kontinuerlig vurdering
av nytte-risiko, og konsekvenser for forskrivnings-restriksjoner
eller tilstedeværelse av et produkt i markedet. Her finner dere
også skjema for melding av bivirkninger.
Mer om legemiddelbivirkninger kan du lese her.

Legemiddelsikkerhet
Langvarig mangel på meropenem
Legemiddelfirmaet Hospira stanset i august salget av
meropenem i Norge som følge av svindel med råstoffer fra Kina.
Grossistene jobber med å få tak i meropenem fra andre
produsenter, men situasjonen kan føre til alvorlig mangel på
meropenem. Les mer om saken på Nettverket sine sider her.
Alle artikler om legemiddelsikkerhet blir samlet her.

US Food and Drug Administration hadde i oktober 2014 en
vitenskapelig workshop for å sette fokus på behovene for
forskning innen nyfødtmedisin. På bakgrunn av dette møtet ble
det publisert en rapport: Applying Regulatory Science to
Develop Safe and Effective Medicines for Neonates.

Utstyr til administrering av orale og
respiratoriske legemidler - hva tenker
helsepersonell?
En nylig publisert undersøkelse har sett på hva helsepersonell
tenker om å bruke administrasjonsutstyr til orale og
respiratoriske legemidler. Undersøkelsen gav mye nyttig innsikt
i helsepersonells erfaringer med, og syn på, bruk av orale og
respiratorisk administrasjonsutstyr til legemidler.
Les mer om saken på Nettverket sine sider.

Støtte til lokal fagdag om legemidler til barn
Nettverket ønsker å bidra til at slik kompetanseheving også skjer
lokalt (og regionalt) ved å gi økonomisk støtte til fagdager med
tema innen legemidler til barn. Fagdagene må være tverrfaglige.
En forutsetning for å få tildelt midler er at både program og
foredrag blir gjort tilgjengelig for Nettverkets medlemmer via
intranettet, og at det er lagt ved et realistisk budsjett, begrenset
til kr 20 000,-.
Mer om støtte til fagdager, søknader og vilkår finnes her. Søknad
sendes på e-post: legemidlertilbarn@helse-bergen.no
Les om fagdagene som har blitt arrangert i Trondheim og Skien.

Solstrandseminaret 2015
Følg med på hjemmesidene til Nettverket for oppdateringer av
programmet, samt informasjon om påmelding til høstens
viktigste Nettverks-happening!
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