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MARS

Lederen har ordet

Helsebiblioteket blogger om legemidler

Kjære nettverksmedlemmer
Mars er måneden for organisatorisk epikriseskriving (les:
budsjett, regnskap og årsrapport), og nettopp der er det at
staben har hodene sine i øyeblikket. I år har påsken rotet det
ekstra til, men vi nærmer oss. Som en oppvarming foreslår vi
tidligere versjoner som nyttig kveldslektyre, se for eksempel her.
Angående BNF: Vi håper at de som etter ny avtale skal ha tilgang
faktisk har tilgang, og at de som har mistet tilgang bruker
irritasjonen sin konstruktivt.
Angående NorPedMed: En stor felles Europeisk søknad om EUmidler til infrastruktur for pediatrisk legemiddelutprøving ble
sendt den 30. mars. Dersom vi får penger, rykker vi opp et nivå i
stigespillet!
Tidlig påske betyr lang vår – lykke til!

Legemiddelaktuelt er Helsebibliotekets blogg om legemidler, de
skriver om aktuelle saker innen legemiddelområdet og gir tips
og vink om gode informasjonskilder. Blant annet kan vi lese om
at Micromedex finnes som apper for mobile enheter, og at de
nasjonale passordene er endret per 1. mars.

Beste hilsener fra Thomas

Jennys bivirkningshjørne
Aggresjon, hallusinasjoner og suicidalitet assosiert med
antihistaminer. Pollensesongen er i gang, og jeg minner på at
alvorlige og ukjente bivirkninger av allergibehandling skal
meldes, inkludert psykiske reaksjoner av antihistaminer.
Aggresjon, hallusinasjoner og suicidalitet er kun omtalt i
preparatomtalen som bivirkninger av noen få av antihistaminene
som er i vanlig bruk ved (pollen)allergi. I internasjonale
bivirkningsmeldinger er imidlertid disse psykiske bivirkningene
rapportert for en hel rekke antihistaminer og også blant barn og
unge. Mer kunnskap er ønskelig og slike reaksjoner bes derfor
meldt spesielt. Les mer om dette her.
Mer om legemiddelbivirkninger kan du lese her.

Legemiddelsikkerhet
Ibuprofen mikstur – mangel på norske pakninger
Det er stadig mangel på Ibux og Nurofen mikstur.
Legemiddelverket har gitt apotek lov til å selge slik mikstur i
utenlandske pakninger, dette krever god informasjon til brukere!
Les om den langvarige mangelen her.
Perorale sprøyter blir refundert på blåresept etter 1. april
Perorale sprøyter er en viktig barriere for å hindre at miksturer
mv. blir gitt intravenøst, da disse ikke kan kobles på intravenøse
kanyler og katetre. Nettverket og Norsk Barnelegeforening har
jobbet lenge for å få dette på blåresept. Les om endringen her.
Alle artikler om legemiddelsikkerhet blir samlet her.

Nyhetsbrevet direkte til deg?
Ønsker du å få tilsendt nyhetsbrevet direkte? Registrer deg her.

Aktuelle kurs og konferanser i vår
E-læringskurs om antibiotikabruk i sykehus
Nasjonal kompetansetjeneste for antibiotikabruk i
spesialisthelsetjenesten har i samarbeid med e-læringsteamet i
Helse Vest utarbeidet et e-læringskurs om rasjonell
antibiotikabruk. Les mer om e-læringskurset her.
Scandinavian Paediatric Pharmacist Group - jubileumsmøte
SPPG feirer 15 år på årets konferanse, i Stockholm 14. og 15.
april. Hovedtaler i år er professor Tony Nunn, han har blant annet
bidratt i arbeidet med den europeiske barneforordningen, slik at
vi kan få flere legemidler godkjent også til barn. Informasjon om
program og påmelding finnes her.
Tverrfaglig vårseminar om smerte hos barn
Norsk Barnesmerteforening arrangerer sitt årlige seminar, i Oslo,
9. mai. Programmet er rikholdig og spennende, blant annet vil
arbeidet med nye, nasjonal retningslinjer for smertebehandling
av barn bli presentert. Mer om program og påmelding finnes her.
NRI-konferansen: Moving further with medical tailoring
Nordic Health Research and Innovation Networks (NRI) holder
sin årlige konferanse på Gardermoen, 9. og 10. mai. Også i år vil
det bli arrangert en workshop for det nordiske pediatriske
nettverket. Programmet for konferansen er klart, programmet for
workshopen blir klart i løpet av kort tid, med onkologi som tema.
Norsk barnelegeforenings vårmøte i Hammerfest
1.-3. juni inviterer verdens nordligste barneavdeling til
barnelegesamling, programmet er rikholdig med både norske og
utenlandske foredragsholdere. Mer om vårmøtet kan lese her.
Fagdag i smertebehandling i barnepalliasjon
JA til lindrende enhet og omsorg for barn og Nordre Aasen Boog Habiliteringssenter inviterer til fagdag 7. juni, i Oslo. Mer
informasjon om arrangementet finnes her og på Facebook.
Nettverkets årlige vårseminar – i år: Barn og antibiotika!
Onsdag 8. juni er det duket for nok et nettverksseminar,
programmet er nesten klart – alle forelesere er booket. Temaet i
år er antibiotikabruk hos barn, vi vil ta for oss ulike aspekter ved
temaet, som antibiotikavalg, resistens, sikkerhet og bivirkninger.
Vi er sikre på at programmet blir veldig bra, det er søkt om
tellende timer for de aller fleste, seminaret er gratis og
påmeldingen er åpnet. Les mer om vårseminaret her.
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