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Lederen har ordet

Mindre antibiotikabruk i helsetjenesten

Kjære nettverksmedlemmer.
Det nye årets hovedbeskjeftigelse har foreløpig handlet om
arbeid for en videreført åpen norsk adgang til BNF-C.
Tilbakemeldinger de siste månedene tyder på at BNF-C har blitt
en etablert og viktig kilde til kunnskap om medisiner til barn.
Utfordringene består i en substansiell prisøkning fra årsskiftet,
tekniske problemer og tuklete engelske kontrakter. Vi gjør vårt
beste. I februar møtes relevante brukere og regulatoriske
myndigheter for å diskutere framtiden rundt dette
oppslagsverket, av noen kalt «Felleskatalogen for barn».
For øvrig er vårseminaret i Oslo noen få måneder unna, og
forberedelsene har begynt. Tematikken i år vil støtte arbeidet
med en enda bedre norsk antibiotikapolitikk blant barn.
Hold av 8. juni.

Utvikling av antibiotikaresistens er en av våre største
helseutfordringer. Derfor har regjeringen som mål å redusere
bruken av antibiotika i helsetjenesten med 30 prosent innen
2020. Les mer om dette her.

Opplæringsprogram i legemiddelhåndtering,
Barneklinikken Helse Bergen
Barneklinikken ved Helse Bergen har i en årrekke hatt egne kurs
i legemiddelhåndtering for sykepleiere, leger og
helsefagarbeidere. Kursene er en del av kompetanseplanen til
den enkelte ansatte, og ledelsen ved Barneklinikken sørger for at
alle gjennomgår disse kursene. Barneklinikken har gjort
programmene for kursene tilgjengelig for alle, og på forespørsel
får vi tilgang til de enkelte forelesningene.
Les mer om dette på Nettverket sine sider.

Beste hilsener fra Thomas

Søk om støtte til fagdager

Jennys bivirkningshjørne
Bivirkningsmelding i relasjon til bruk av
Solvipect 20 mg/ml mikstur
Relis har mottatt en bivirkningsmelding der et 4 uker gammelt
barn fikk blålig misfarging og pustestopp i noen sekunder kort
tid etter inntak av ca. 2,5 ml Solvipect 20 mg/ml mikstur. Barnet
ble innlagt på sykehus og ble diagnostisert med øvre
luftveisinfeksjon som mest sannsynlige årsak til hendelsen. Det
kunne imidlertid ikke utelukkes at innholdsstoff i Solvipect
kunne ha medvirket på grunn av den tidsmessige relasjonen
mellom inntak og reaksjon.
Relis har i ettertid sett at det finnes sprikende
doseringsanbefalinger og aldersgrenser for bruk av Solvipect
mikstur i Norge. I Norge er det ingen nedre aldersgrense for bruk
av Solvipect (guaifenesin) mens BNF for Children fraråder bruk
av guaifenesin til barn under 6 år. BNF for Children refererer til
anbefalinger fra CHM (The commission on human medicines).
Konklusjonen fra CHM fra april 2009: "There is no robust
evidence that cold and cough medicines containing the above
ingredients work”.
Les mer om saken på Nettverket sine sider.
Mer om legemiddelbivirkninger kan du lese her.

Legemiddelsikkerhet
Bruk av hoste - og forkjølelsesmidler til barn
FDA kom i 2008 med en advarsel om bruk av reseptfrie
hostedempende legemidler til barn under 2 år på grunn
av risiko for alvorlige og potensielt livstruende
bivirkninger. Etterfulgt av denne advarselen undersøkte
man om bruken av slike legemidler faktisk hadde gått ned.
Resultatene viste en samlet nedgang hos barn under 2 år fra 25
% til 7 %, men at det i aldersgruppen 1-2 år fortsatt var 20 % som
hadde fått slike legemidler. Les hele saken her.
Alle artikler om legemiddelsikkerhet blir samlet her.

Vi håper LMUene er i gang med å planlegge året 2016 og
Nettverket minner om at man kan søke om støtte til
gjennomføring av fagdager.
Informasjon om søknadsprosessen finnes her.

Kurs og konferanser
Vårseminaret 2016
Nettverkets vårseminaret arrangeres 8. juni i Oslo.
Vi vil i år ha fokus på barns bruk av antibiotika, programmet er
under utarbeidelse og vil bli oppdatert på denne siden.
Norsk Barnesmerteforenings tverrfaglige vårseminar
Norsk Barnesmerteforenings tverrfaglige vårseminar blir
arrangert 9. mai 2016 ved Lovisenberg diakonale høgskole i Oslo.
Programmet er spennende og variert. Les mer om seminaret her.
NRI-konferanse om forskning og innovasjon, 9.-10. mai
Den 11. NRI-konferansen blir arrangert på Gardermoen i år, og
har viktige tema på programmet, som «Personlized Medicine»
og antibiotikaresistens. Tirsdagen er avsatt til workshops, blant
annet en pediatrisk workshop. Les mer her.
Konferanse om klinisk utprøving i Norden 15.-16. juni
Møt representanter fra myndighetene og andre eksperter innen
klinisk forskning. Treff andre kollegaer fra Norden og hør hva
som er siste nytt og trender innenfor klinisk forskning.
Konferansen avholdes i Stockholm. Mer om konferansen her.
Internasjonal masterklasse i pediatrisk farmasøytisk
omsorg 13.-15. oktober
Den 6. internasjonale masterklassen i "Paediatric
Pharmaceutical Care" blir arrangert av det pediatriske
farmasøytiske teamet ved Evelina London Children's Hospital.
Mer om kurset her.
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