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Lederen har ordet

Europeisk antibiotikadag markert 18. november

Kjære nettverksmedlemmer.
Først av alt – takk for strålende oktoberdager på Solstrand;
endog med solen på plass hjemreisedagen. Betydningen av
denne møteplassen understrekes gjennom de tilnærmet
utelukkende positive evalueringene. I tillegg til konkret læring, er
en viktig målsetning å bidra til tette relasjoner mellom de med
ansvar for legemiddelbehandling av barna våre. Husk at
relasjoner må pleies også gjennom resten av året. Reservasjon
for oktober 2017 er allerede gjort. Vi ses.

Den europeiske antibiotikadagen ble markert 18. november.
Hvert år får over en million nordmenn antibiotika på resept. Økt
bruk av antibiotika øker sannsynligheten for utvikling av
resistente bakterier. Problemet er alvorlig og økende over hele
verden.

I november fikk vi en stor utfordring. BNF-Children er et viktig
og mye brukt oppslagsverk i Norge, med ca. 30.000 treff i 2014.
Nettverket har betalt abonnementet som har vært åpent og
landsdekkende. Nå økes prisen formidabelt, og vi må finne andre
løsninger som uansett vil bli dyrere og antageligvis vil kreve en
form for pålogging. Eierne har det travelt, og vi risikerer å stå
uten tilgang fra 01.01.2016, dvs. før en ny ordning er på plass. Vi
forhandler; både med BNF-C og for å skaffe oss finansiering.
Norge må ha et trygt oppslagsverk for medisiner uten formell
myndighetsgodkjenning.
Beste hilsener fra Thomas

Også barn er storforbrukere av antibiotika og barn under fem år
er gruppen som oftest får antibiotika. Ny forskning gjort ved
Akershus Universitetssykehus viser at andelen lungebetennelser
som skyldes bakterier er på vei ned og resultatene fra studien
viste at i grupper med høy andel av pneumokokkvaksinering dominerte virus som den patogene årsaken til
lungebetennelse (63,4 % av tilfellene). Mer om dette på
Nettverket sine sider her.

Rasjonell forskrivning av legemidler til barn
Helsen til mange barn er avhengig av tilgang på legemidler for å
behandle sykdom. Men - er all legemiddelbehandling til barn
nødvendig, rasjonell og målrettet? Les mer på Nettverket sine
sider her.

Jennys bivirkningshjørne

Konferanser

I anledning Verdens aidsdag 1. desember oppsummeres litt om
meldte og viktige bivirkninger av aktuell behandling av HIV. Les
mer om saken på Nettverket sine sider her.

GRIP Roadshow
Nettverket minner om at GRIP Roadshow blir arrangert i Norge
20. januar. Temaet for kurset er "Medicines in children – what
you need to know?" og er for leger, farmakologer og farmasøyter.
Kurset er gratis og påmeldingsfristen er 10. januar 2016. Les mer
her.

Mer om legemiddelbivirkninger kan du lese her.

Legemiddelsikkerhet
Fortsatt leveringsproblemer av Ibux mikstur
Det er fortsatt leveringsproblemer av Ibux mikstur og ulike
preparater tas inn til Norge med ulik merking og styrke. Dette
krever oppmerksomhet og god informasjon til helsepersonell og
brukere. Les mer på Nettverket sine sider her.
Lgemiddelmangler i Norge
Statens Legemiddelverk, SLV, følger situasjonen vedrørende
legemiddelmangler i Norge nøye og oppdaterer informasjon
ukentlig. Siste nytt kan leses på SLVsine sider her.
Nettverket informerer også om legemiddelmangler som i større
grad berører barn og som gir spesielle utfordringer.
Alle artikler om legemiddelmangler og legemiddelsikkerhet blir
samlet her.

Smertebehandling av barn i akuttsituasjoner
I en nylig publisert studie som er støttet av Nasjonalt
kompetansenettverk for legemidler til barn har det blitt
undersøkt hvordan smerter hos barn blir vurdert og behandlet av
helsepersonell ved akuttmottak. Resultatene viste
at helsepersonell trenger mer kunnskap og bedre verktøy for å
evaluere og behandle smerter hos ungdom og barn riktig.
Publikasjonen kan leses her. Studien har også blitt omtalt av
NRK. Les hele saken på Nettverket sine sider her.

Pediaterdagene 20. til 22. januar 2016 ved OUS/Ahus
Hovedtemaene for Pediaterdagene 2016 er sosial pediatri,
akuttmedisin, nyfødtmedisin og nevrologi og blir arrangert av
Norsk Barnelegeforening. Mer om det spennende programmet
og påmelding er å finne her.

Blandekortnytt
Flere blandekort ble revidert i oktober og innholdsfortegnelsen
er oppdatert, les mer om endringene her.
Blandekortene for aminoglykosidene amikacin, gentamicin og
tobramycin er oppdaterte. I blandekortene anbefaler vi nå at alle
aminoglykosidene gis som infusjon til alle barn, også nyfødte,
dersom de doseres en gang daglig eller sjeldnere.se egen
nyhetssak her.
Det er også utarbeidet blandekort for jern(III)hydrolsiddekstran
(Cosmofer) med fortynningsforslag til barn. Informasjon finnes
her.
Les mer om blandekortene her.
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