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Lederen har ordet

Kurs og konferanser

Kjære nettverksmedlemmer.
Nettverket ble opprettet for å bidra til trygg og hensiktsmessig
legebehandling til barn. Fra første dag har vi påpekt betydningen
av fri tilgang til kvalitetssikret informasjon om alle varianter av
legemiddelbruk hos barn, også bruk som mangler norsk
markedsføringstillatelse. Derfor er det med sorg vi må melde at
vi ikke har lykkes med å finansiere BNF for 2017. Også nasjonale
faglige retningslinjer er et underskuddsgode i pediatrien, nylig
aktualisert gjennom regjeringens kampanje mot antibiotikaresistens: de nasjonale retningslinjene for bruk av antibiotika i
sykehus stopper nemlig ved 12 års alder. Vi ser et mønster vi til
nå ikke har evnet å påvirke: et savn av enhetlig, robust og
kvalitetssikret legemiddelinformasjon. Situasjonen er løsbar, men
den krever fornuftige samspill og litt ressurser. Vi gir oss ikke.

SPPG-konferanse om pasientsikkerhet
Neste møte i Scandinavian Paediatric Pharmacist Group (SPPG)
blir avholdt 30. og 31. mars 2017 i Odense, Danmark.
Konferansen vil omhandle pasientsikkerhet. Følg med og få mer
informasjon om programmet på SPPG sine sider her.

Beste hilsener fra Thomas

Jennys bivirkningshjørne
Synsforstyrrelser av valproinsyre
Det har blitt rapportert ulike former for synsforstyrrelse hos barn
ved bruk av normale doser av valproinsyre. Svært lite er kjent om
dette og lignende reaksjoner oppfordres meldt. Se hele saken på
Nettverket sine sider her.
Mer om legemiddelbivirkninger kan du lese her.

Pediaterdagene 2017 i Bergen
18.-20. januar 2017 arrangeres pediaterdagene i Bergen.
Påmeldingsfristen er 8. januar 2017. Se programmet og mer om
Pediaterdagene her.
Sykepleierforbundets vårseminar 2017
4. og 5. april 2017 arrangeres Sykepleierforbundet sitt vårseminar
i Bergen. Se programmet og mer om vårseminaret her.
Aktuelle kurs, konferanser og møter
Nettverket har en liste med aktuelle kurs, konferanser og møter
som omhandler legemidler til barn. Listen finner du på
Nettverkets sider her.

Holdbarhet på miksturer etter anbrudd
Det er ikke alltid oppgitt av produsenten hvorvidt en mikstur er
holdbar etter anbrudd. Hvilken informasjon finnes om dette, og
hva skal vi forholde oss til? Se hele saken på Nettverket sine sider
her.

Oversikt over uregistrerte legemidler til barn

Legemiddelsikkerhet
Feildosering av levetiracetam 100 mg/ml mikstur
Legemiddelverket informerer om at det er rapportert tilfeller
hvor pasienter, hovedsakelig barn, utilsiktet hadde fått for høye
doser av levetiracetam. Årsaken var at uegnet måleverktøy hadde
blitt brukt, eller at den som doserte legemidlet hadde misforstått
hvordan oppmålingen skulle gjøres. Se hele saken på Nettverket
sine sider her.
Barn og slimløsende legemidler
Det er igjen høysesong for forkjølelse, influensa og andre
infeksjoner som fører til spørsmål om bruk av slimløsende midler
til små barn. RELIS har nylig besvart en henvendelse hvor
konklusjonen er at bruk av slike legemidler bør begrenses eller
unngås hos de små barna på grunn av dårlig dokumentert effekt
og potensiell risiko for alvorlige bivirkninger. Se hele saken på
Nettverket sine sider her.
Alle artikler om legemiddelsikkerhet blir samlet her.

Barn får ofte forskrevet uregistrerte legemidler. Nettverket
ønsker å kartlegge hvilke legemidler dette gjelder, slik at vi på
sikt kan få flere godkjente legemidler til barn i Norge. Du kan
legge inn informasjon om legemidler som du skulle ønske var
godkjent for bruk til barn i dette spørreskjemaet, det tar kun
noen minutter å fylle ut skjemaet. Legemiddelutvalgene har også
mottatt en e-post hvor vi etterspør de 10 mest vanlige
uregistrerte legemidlene som brukes på barneavdelingene. Vi
håper at mange kan hjelpe oss med dette arbeidet! Se mer på
Nettverket sine sider her.

Tilberedning av miksturer
Alle Felleskatalogtekster for miksturer er nå oppdatert med
informasjon
om
tilberedning
og
utblanding
under
«Tilbredning/håndtering» i avsnittet om dosering. Dette
informerer Felleskatalogen om på sine Facebook-sider.

Nyhetsbrevet direkte til deg?

Problemer med tilgang til nettsidene våre?
Har du problemer med å få opp noe på Nettverkets sider?
Send en e-post til margrete.einen@sav.no

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

Følg oss gjerne på Facebook og Twitter 

www.legemidlertilbarn.no

