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Lederen har ordet

MAMBA – manipulering av medisiner til barn

Kjære Nettverksmedlemmer
Takk til alle for et flott seminar. En klassisk Indian Summer og et
vakkert Solstrand la en perfekt estetisk ramme rundt et dramatisk
tema: En potensiell, men dog gryende «tilbake-til-fremtiden»
virkelighet med framvekst av mikrober uten effektive antibiotika.
Forelesningene viste med all tydelighet at alle har et ansvar. Jeg
håper at alle går hjem og «gjør noe»; regjeringens handlingsplan
peker på en del nyttige redskaper. Husk at strukturell påvirkning
er seige prosesser, spesielt for oss som er vant med umiddelbare
responser fra barn og familier; her må vi være fast i troen. Vi som
jobber i stab skal gjøre vårt. Nettverket er dog først og fremst
summen av alle LMU’ene. Håper vi ses neste år !
Beste hilsener fra Thomas

MODRIC – manipulation of drugs required in children er en
engelsk retningslinje som er ment for helsepersonell som jobber
med barn. Nettverket har fått lov til å oversette retningslinjen og
tilpasse den til norske forhold. Retningslinjen inneholder nyttig
informasjon om hvordan man kan manipulere legemidler til barn
der det er det beste eller eneste alternativet. Du finner alt om
MAMBA på Nettverkets sider her.

Jennys bivirkningshjørne
Bivirkninger av fluorokinoloner
Fluorokinoloner kan en sjelden gang gi bivirkninger i muskler,
ledd, sener og brusk. Årvåkenhet må utvises ved behandling av
barn og unge i voksefasen. Det oppfordres til å melde om
eventuelle bivirkninger. Se hele saken på Nettverkets sider her.
Mer om legemiddelbivirkninger kan du lese her.

Legemiddelmangel
Fortsatt mangel på Ibux mikstur
Mangelen på Ibux mikstur 20 mg/ml fortsetter, og forventet
levering er nå 15. februar 2017. Apotekene har hatt lov til å
levere ut utenlandske pakninger av ibuprofen mikstur i styrkene
20 mg/ml og 40 mg/ml uten registreringsfritak. Dette vedtaket er
nå forlenget. Det samme gjelder refusjon på paragraf 3a.
Forlengelsen er foreløpig satt til 1. mars 2017. Se mer på
Legemiddelverket sine sider her.

Nytt om vaksiner
Vaksine mot hepatitt B i barnevaksinasjonsprogrammet
Folkehelseinstituttet informerer om at vaksinasjon mot hepatitt B
nå er inkludert i barnevaksinasjonsprogrammet. Barn som er født
1. november 2016 eller senere vil få tilbud om vaksinasjon mot
hepatitt B i kombinasjonsvaksinen som gis ved 3, 5 og 12
måneders alder. Se hele saken på Nettverkets sider her.

Nyheter fra Svenska Läkemedelsverket
I Sverige har Svenska Läkemedelsverket siden 2011 jobbet med
oppdraget "Utvidga kunskapen om barns läkemedel och deras
användning" i regi av regjeringen. En statusrapport med en
oppsummering av årets arbeid ble nylig publisert. Siden februar
2016 har Läkemedelsverket jevnlig publisert nyhetsbrev med
nyheter om barns legemiddelbehandling. Se hele saken på
Nettverkets sider her.

Valg av måleredskap
I en ny studie ble foreldre til barn under 8 år bedt om å måle opp
tre ulike mengder av legemiddel med tre ulike doseringsverktøy.
Over 80% av foreldrene gjorde en doseringsfeil (mer enn 20%
avvvik fra ønsket dose) og 21% av foreldrene gjorde en alvorlig
doseringsfeil (dobbel dose eller mer av ønsket dose). Det ble sett
flere feil ved bruk av målebeger enn ved bruk av målesprøyter.
Se hele saken på Nettverkets sider her.

Nyhetsbrevet direkte til deg?
Ønsker du å få tilsendt nyhetsbrevet direkte? Registrer deg her.
Tidligere utgaver av nyhetsbrevet kan du lese her.

Kurs og konferanser
Solstrandseminaret 2016
Årets Solstrandseminar er vel overstått. Alle presentasjonene er
lagt ut på Nettverkets sider her. Nyhetsbrevet avsluttes med et
blinkskudd fra Solstrand – så fint er det i Bergen i oktober.

Årets influensavaksine til barn
Det er tid for årets influensavaksine. FHI har temasider om
influensa med nyttig informasjon. Nytt av året er at barn mellom
2 og 8 år i risikogruppene kan få både LAIV og TIV da disse nå
ansees som like effektive for denne pasientgruppen.
Helsepersonell som har pasientkontakt bør også vaksineres. Se
hele saken på Nettverkets sider her.
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