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Lederen har ordet

Legemiddelsikkerhet

Kjære nettverksmedlemmer.
Denne lederen preges igjen av BNF-C; oppslagsverket vi har
satset på skal gi oss kvalitetssikret informasjon om bruk av
legemidler til barn. BNF-C ble priset voldsomt opp før jul, og vi
skrev nettopp avtale for 2016 til verdi av nesten 1 million kroner,
noe som beklageligvis kun gir tilgang for helseforetak med
barneavdeling. Planer for 2017 og videre var nylig tema for et
møte hos Helsebiblioteket, vi kommer tilbake med mer. Nå må vi
spare penger og vurdere alle forhold ved driften, og har derfor
tatt ned flere budsjettposter og dessuten redusert Solstrand fra
tre til to dager.
Vårmøtet er i rute, tema blir antibiotika til barn, med
resistensproblematikk som bakteppe.
Beste hilsener fra Thomas

Jennys bivirkningshjørne
Nyttig påminnelse om bivirkninger av
korttidsbehandling med orale kortikosteroider
Fra tid til annen trenger vi en påminnelse om at også
korttidsbehandling med steroider gir bivirkninger hos barn
relativt hyppig, slik som oppkast, adferdsendringer og
søvnforstyrrelser. Det er også sett potensielle alvorlige
bivirkninger som økt infeksjonsfare og binyrebarksvikt, selv ved
kortvarig bruk. Les mer om dette her, vi omtaler en
oversiktsartikkel fra januar om temaet.
Bivirkninger av legemidler - et tema for sykepleiere!
Gunn Elin Veivåg, sykepleier og representant i Nettverkets
styringsgruppe har skrevet om «Bivirkninger hos barn som får
legemidler» i siste utgave av Tidsskrift for Barnesykepleiere.
Bli oppdatert på sentrale punkter om bivirkningsmelding:
Hvorfor, hvem og hva!
Mer om legemiddelbivirkninger kan du lese her.

Blandekortnytt
Arbeidsgruppen for blandekortene har revidert flere kort.
Blandekortene for aciklovir, foscarnet, ganciklovir,
klorpromazin, metylprednisolon og midazolam er alle reviderte
og har fått nye fortynningsforslag. Kolistin-kortet er oppdatert i
samsvar med preparatomtalen, holdbarheten er endret.

Britisk rapport om legemiddelavvik i pediatrien
Avvik i legemiddelbehandlingen av barn kan føre til unødvendig
smerte og skade. Legemiddelavvik er blant de hyppigst
rapporterte avvikene, og flere faktorer gjør legemiddelavvik
potensielt mer skadelige hos barn enn hos andre pasienter.
I Storbritannia ba Helsedepartementet om en oppsummering av
feltet, for å gi støtte og bakgrunn for arbeidet til Children and
Young People's Health Outcomes Forum på området pediatriske
legemiddelavvik.
Rapporten ser på tre hovedområder:
1. Omfanget av pediatriske legemiddelavvik i UK
2. Intervensjoner - kan elektronisk forskrivning og verktøy for
klinisk beslutningsstøtte redusere antall legemiddelavvik i
pediatrien?
3. Hva kjennetegner effektive intervensjoner og hvordan kan
slike intervensjoner utvikles og implementeres?
Les mer om rapporten her.
Trygg manipulering av legemidler til barn
I 2014 kom det retningslinjer for manipulering av legemidler i
England (manipulation of drugs in children eller MODRIC).
Manipulering av legemidler, f.eks. knusing, deling, trekke opp
delmengder av oppløste tabletter, foregår daglig på
barneavdelinger. Vi må vite at slik praksis foregår i trygge former
både for legemidlet det utføres på og for den som utfører det.
I Nettverkets regi vil de engelske retningslinjene bli oversatt og
tilpasset norske forhold i løpet av 2016. Les mer om slik
manipulering her, og se gode råd fra barnefarmasøytene ved
OUS.
Alle artikler om legemiddelsikkerhet blir samlet her.

Parallellinfusjon av TPN og legemidler til barn
Vigdis Staven har forsvart sin doktorgrad om blandbarhet av
TPN og legemidler til barn ved parallellinfusjon (y-infusjon). Det
var en flott disputas med gode diskusjoner mellom doktorand og
opponenter. Nettverket gratulerer!
Nettverket har gitt støtte til prosjektet, det er viktig å få belyst
dette feltet ved forskning. Les om doktoranden og forskningen
hennes her.

Problemer med tilgang til nettsidene våre?

Det er knyttet kommentarer til endringene i noen av
blandekortene, dette kan du lese om her.
Les mer om blandekortene her.

Endret tilgang til BNF for Children
Den økte kostnaden for abonnementet for BNF for Children, som
omtalt i Nyhetsbrev i januar i år og i desember 2016, har medført
at tilgangen til dette viktige oppslagsverket ikke lenger er
nasjonal. Tilgangen er nå begrenset til bruk i sykehusforetak som
har barneavdeling, dette er styrt gjennom foretakenes IPadresser. Informasjon om BNF for Children finnes her. Lenke til
BNF-C: https://www.medicinescomplete.com/mc/bnfc/current/

Nettverkets nettsider har gjennomgått noen tekniske
oppdateringer, og dette har medført noen problemer med blant
annet tilgang for Nettverkets medlemmer til intranettet.
Det har også vært problemer knyttet til få åpnet selve nettsiden,
dette kan ordnes ved å fornye lenkene i nettleseren.
Prøv gjerne om du får opp sidene våre ved å trykke på denne
lenken: www.legemidlertilbarn.no. Har du problemer med å få
opp sidene? Send en e-post til margrete.einen@sav.no.
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