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Lederen har ordet

Blandekortnytt

Kjære nettverksmedlemmer
I juni er det vårseminaret «som gjelder». Tema er «Barn og
antibiotika», og er utformet med basis i Nasjonal strategi mot
antibiotika-resistens. Vårt ambisiøse mål er å bidra i den viktige
kampen mot mikrobiell resistensutvikling, og derved bidra til en
mindre skummel framtid for barna våre. Barns forbruk av
antibiotika er høyt, og vi har et selvsagt ansvar for at det foregår
innenfor rasjonelle rammer. Her finnes mange utfordringer på
mange nivå; vi har hentet fram noen. For eksempel skal vi
diskutere bruken av makrolider ved luftveisinfeksjoner. Til de
som ikke kan komme: Tema er sentralt for Nettverket, og vi tar
det opp igjen på Solstrand til høsten.
Beste hilsener fra Thomas

Det blir jevnlig gjort endringer i blandekort og de tilhørende
dokumentene, det er viktig at disse endringene blir fanget opp
på de enkelte avdelingene, slik at gamle utskrifter blir tatt bort
og erstattet av nye gjeldende. Dette bør nedfelles i avdelingens
prosedyrer.
Endringer i blandekortene varslet i nyhetssaker, disse sakene
samles her og blir varslet på e-post til de som ønsker det. Vi vil
oppfordre til at de som har et overordnet ansvar for
blandekortene ved de enkelte avdelinger/poster melder seg på
e-postlisten for varsling av endringer i blandekortene, enten via
dette skjemaet eller direkte til Margrete: margrete.einen@sav.no.
Les mer om blandekortene her.

Siste nytt om smerteretningslinjene

Jennys bivirkningshjørne
Pankreatitt ved biologiske legemiddel
RELIS har sett mer på dokumentasjonen bak pankreatitt som
bivirkning av biologiske midler. Les utredningen her.
Bivirkninger blant nyfødte
Blant barn innlagt ved nyfødtavdelinger ble det i en studie
registrert bivirkninger hos 22 % av de barna som ble behandlet
med legemidler. Koffeinsitrat er hyppig brukt, men også det
hyppigst mistenkte legemidlet assosiert med bivirkninger.
Les mer om studien her.
Mer om legemiddelbivirkninger kan du lese her.

Legemiddelsikkerhet
Indikatorer som verktøy til vurdering av forskrivning til barn
En ekspertgruppe i England har vurdert et sett av indikatorer for
feil i legemiddelforskrivningen til barn, de har rangert både
sannsynlighet for feil og alvorligheten av feilen dersom den
oppstår. Les mer om indikatorene og foreslått bruk av disse her.
Alle artikler om legemiddelsikkerhet blir samlet her.

Arbeidet med smerteretningslinjene er godt i gang, og er nå
ventet ferdigstilt og publisert over sommeren. Ingrid Grønlie har
presentert arbeidet så langt på Norsk Barnesmerteforenings
seminar 9. mai, se Ingrid presentasjon her.
Andre foredrag fra seminaret er lagt ut på Norsk
Barnesmerteforenings nettsider, mye interessant stoff om viktige
tema som hodepine hos barn og unge, smertekartlegging og
smertebehandling hos nyfødte og smerter i bekken og underliv
hos unge kvinner.
Vi i Nettverket har også samlet mye informasjon, som
utenlandske retningslinjer, artikler og diverse presentasjoner, om
smertebehandling til barn, alt dette finner du her.

Nytt fra mor og barn-undersøkelsen
En ny studie med data fra MoBa viser en svak sammenheng
mellom astma hos barn og eksponering av paracetamol i
svangerskapet eller i løpet av barnets første seks levemåneder.
Les mer om denne studien og andre resultater fra MoBa her.

Vaksiner – barnevaksinasjon og flokkimmunitet

Vårseminaret 2016: Barn og antibiotika
Vi minner om vårseminaret 8. juni, i Oslo. Programmet er
sammensatt slik at det skal være informativt og matnyttig,
foreleserne vil gi gode råd som kan omsettes i praksis.
Mange er påmeldt, men det er ennå noen få ledige plasser.
Mer informasjon om seminaret finner du her.

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

De aller fleste barn vaksineres
Den nasjonale vaksinasjonsdekningen for 2015 er gjennomgått
ved hjelp av data fra SYSVAK. Statistikken viser at de aller fleste
barn gjennomfører Barnevaksinasjonsprogrammet etter
Folkehelseinstituttets anbefalinger. Les mer om dette her.
Hvorfor er det viktig at de fleste barn vaksineres?
Folkehelseinstituttet har laget en fin og illustrativ animasjon om
viktigheten av vaksinasjon, om du ikke har sett den kan du se
den korte filmsnutten her.
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