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Lederen har ordet
Kjære nettverksmedlemmer.
Programmet for Solstrand seminaret er nå så godt som spikret
og dette blir bra! Vi ser at mange nå har meldt seg på seminaret,
men mangler fortsatt flere deltakere fra de respektive LMUene.
Husk at fristen er 9.oktober. Dette er årets viktigste seminar
å være med på for å få møtt alle i Nettverket som brenner for
nettopp det samme som deg, nemlig barns legemiddelhverdag!
Informasjon om programmet for seminaret og påmelding finner
du her.
Beste hilsener fra Thomas

Jennys bivirkningshjørne
Risiko ved bruk av tramadol hos barn og unge
Som følge av et økt fokus på risikoen ved bruk av opioider vil
FDA nå undersøke bruken av tramadol hos barn og unge til og
med 17 år. Hos barn og unge har man spesielt fokus på risikoen
for respirasjonssvikt. Risikoen mistenkes å være størst i
smertebehandling etter operasjoner for mandler eller polypper
og problemstillingen er lik den som gjelder for kodein og
ultrarask metabolisering til morfin.
Det er ikke meldt om respiratoriske bivirkninger av tramadol hos
barn og unge i Norge, mens det internasjonalt er meldt om
alvorlig behandlingstrengende pusteproblemer hos en 5-åring
etter en enkeltdose tramadol. Les mer om saken på Nettverket
sine sider.
Meld respiratoriske bivirkninger hos barn etter bruk av tramadol
eller kodein.

Smertebehandling - Samling av nyttige
retningslinjer og artikler
Nettverket er godt i gang med å utarbeide felles nasjonale
retningslinjer for smertebehandling av barn. I den forbindelse
har Nettverket samlet en del aktuelle nasjonale og internasjonale
retningslinjer og nyttige artikler om smertebehandling av barn.
Alle linkene er samlet på denne siden.

Parenteral ernæring, hyperglykemi og død hos
nyfødte med ekstremt lav fødselsvekt
En nylig publisert studie gjennomført ved nyfødt intensiv
avdeling ved Oslo Universtitetssykehus, Rikshospitalet, viser en
sammenheng mellom implementering av en ny
ernæringsprotokoll og økt prevalense for alvorlig hyperglykemi
under den føste leveuken. Les mer om studien på Nettverket sine
sider.

Blandekortnytt
Mange blandekort for antibiotika er reviderte
Blandekortene for erytromycin, imipenem-cilastatin, mecillinam,
meropenem og piperacillin-tazobactam, samt for paracetamol, er
reviderte. Det er laget blandekort for en ny substans,
desmopressin. Forordet er bearbeidet, referanselisten og
innholdsfortegnelsen er oppdatert. Les mer om de siste
oppdateringene her.
Blandekortet for doksysyklin er revidert
Doksysyklin-blandekortet er oppdatert, med fortynningsforslag
kun for barn. Dokysyklin bør ikke brukes til barn under 8 år
fordi den kan gi irreversible forandringer i emalje og
tannsubstans. Les mer om endringen her.

Mer om legemiddelbivirkninger kan du lese her.

Konferanser

Legemiddelsikkerhet
Mangel på Aciclovir Hospira infusjonsvæske?
Det er for tiden leveringsproblemer for Aciclovir Hospira
konsentrat til infusjonsvæske 25 mg/ml. Årsaken til problemene
oppgis å være problemer med produksjonskapasitet. Det kan i
denne perioden derfor bli nødvendig å bruke andre legemidler til
behandling av hjernebetennelse (encefalitt) som skyldes herpes
simplex virus. Les mer om dette her
Alle artikler om legemiddelsikkerhet blir samlet her.

Stor økning i bruken av sovemiddelet melatonin
blant unge
Ny statistikk fra Apotekforeningen viser at bruk av sovemidler
som Imovane og Mogadon er stabil i Norges befolkning.
Samtidig har bruk av melatonin økt, særling i blant barn og
ungdom i aldersgruppen 10-19 år som nå står nå for 25 % av
forbruket i DDD. Les mer om dette på Nettverket sine nettsider.

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

Seminar om legemiddelmangel 4. november
Helsedirektoratet og Statens legemiddelverk arrangerer i
samarbeid med «mangelgruppen» ved Oslo universitetssykehus
og Sykehusapotekene og Nasjonal legemiddelberedskapskomité
et seminar om legemiddelmangel. Les mer her.
Nordisk konferanse om palliasjon
Ja til lindrende enhet og omsorg for barn og Høgskolen i Gjøvik
arrangerer den første nordiske konferansen i barnepalliasjon.
Mer om program og påmelding finner du her.
PEARL
Forskningsnettverket PEARL (Pain in EARly Life) arrangerer
åpen fagdag på Lovisenberg diakonale høyskole i Oslo.
Programmet er under utarbeidelse men vil inneholde ulike
temaer relatert til smerter hos premature, nyfødte og små barn.
Mer informasjon om program og påmelding kommer, se 1st
announcement her.
Informasjon om kurs og konferanser i andres regi kan leses her.
Informasjon om og forelesninger fra seminarer og kurs i
Nettverkets regi kan leses her.
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