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Lederen har ordet

Legemiddelsikkerhet

Kjære nettverksmedlemmer
Fokus siste måned har nok en gang vært rettet mot ekstrabehovet for kunnskap og informasjon som blir utløst av norske
barns utstrakte bruk av medisiner utenfor normale regulatoriske
rammer. British National Formulary for Children (BNF-C) har vært
en god og seriøs kilde, men som nå har blitt så kostbar at tilgang
er begrenset til kun å gjelde sykehus med barneavdeling.
Nettverket har startet prosesser vi håper skal gi oss tilbake en
god løsning for alle involverte parter, ikke bare for spesialistene
på sykehus. Are Brean innførte begrepet «retningslinjeforvirring»
i en glimrende leder i Tidsskrift for Den norske Legeforening,
basert på det vell av ulike former for «veiledere» vi holder oss
med i landet vårt. Det er Nettverkets ambisjon å skape et
ryddigere landskap for barna.
Staben i Nettverket ønsker leserne en god sommer!
Beste hilsener fra Thomas

Jennys bivirkningshjørne
Antiepileptika og gingival overvekst
Gingival hyperplasi, eller legemiddelindusert gingival overvekst
(LIGO) er en vanlig bivirkning av antiepileptika, særlig hos barn
og unge. Les mer om rapportering og håndtering her.
Mer om legemiddelbivirkninger kan du lese her.

Blandekortnytt i juni
Flere blandekort er reviderte. Det er gjort en viktig oppdatering
for ondansetron, adminstrasjonstid er endret, doser over 0,1
mg/kg bør gis som infusjon over 15 minutter. Dette følger
nasjonale og internasjonale sikkerhetsoppdateringer; rask
infusjon av store doser er forbundet med risiko for QTforlengelse. Se mer her.
Les mer om blandekortene her.

Informasjon om legemidler ved barnerevma
I et samarbeid mellom PRINTO, PRES og SHARE er det utarbeidet
informasjon om ulike barnerevmatologiske sykdommer og om
legemidlene som brukes i behandling av disse sykdommene.
Informasjonen er kvalitetssikret og oversatt til norsk, se mer her.

Fremdeles mangel på Ibux mikstur
Legemiddelverket melder om stadige produksjonsproblemer hos
Weifa for Ibux 20 mg/ml mikstur. Det finnes alternative
miksturer, men det er viktig å være oppmerksom på forskjeller i
styrke, merking og smak. Vi omtalte dette allerede i 2015, og
Legemiddelverket har oppdatert sin informasjon i juni 2016.

Barns legemiddelbehandling kan bli sikrere
I en svensk artikkel hevdes det at det er behov for endring i
forhold rundt legemiddelbehandling på sykehus for å gjøre
barns legemiddelbehandling tryggere. Blant annet nevnes
faktorer som sykehusets IT-systemer, arbeidsmiljø og graden av
beslutningsstøtte. Les hele saken på Nettverkets sider her.
Deling av tabletter
Få legemidler er spesielt tilpasset til barn. Dette kan føre til at
legemidler må manipuleres før de gis til barn, som deling eller
knusing av tabletter. En svensk studie har undersøkt i hvilken
grad man kan dele tabletter i to eller fire, om det vil gi riktige
deldoser. Fem ulike tabletter i ulike størrelser ble testet, ved å
veie tablettene før og etter deling. De største tablettene ga best
resultat og deling i fire ga unøyaktige doser, også ved bruk av
tablettdeler. Les mer om studien her.
Gaviscon til barn
I en sak utredet av RELIS tidligere i år, kommer det frem at BNF
for Children ikke alltid er en egnet kilde for norske leger da
innholdsstoffene i norske produkter kan være annerledes enn
produktene som omtales i BNF for Children. Dette illustrerer en
side av problemet med å ikke ha et eget nasjonalt oppslagsverk
for legemidler til barn, og støtter Nettverkets ønske om å utvikle
et slikt oppslagsverk. Les hele saken på Nettverkets sider her.
Informasjon om propranolol-miksturer
Barnefarmasøytene ved Sykehusapoteket Oslo har laget
informasjonsskriv om viktige forskjeller i merking av tilgjengelige
propranolol-miksturer. Vi har fått lov å legge ut skrivet, du finner
det her.
Alle artikler om legemiddelsikkerhet blir samlet her.

Kurs og konferanser
Vårseminaret 2016: Barn og antibiotika
Nok et vårseminar er vel overstått med et tema som tydelig
fenget. Antibiotikabruk hos barn, særlig i sammenheng med
resistens, vil nok fortsette å være i vinden fremover. Her kan du
se alle presentasjonene (som pdf) fra foredragene som ble holdt.
European Society of Clinical Pharmacy arrangerer symposium i
Oslo 5.-7. oktober. Fredagen har egen plenumsbolk om
behandling av kronisk syke barn, med tema som blant diabetes
og psykofarmakologi, men også «empowering children as
medicines users». Les om konferansen her.

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