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Antibiotikaforskrivning til barn
På årets vårseminar holdt Elin Høien Bergene et interessant
foredrag om antibiotikaforskrivning til barn. Det kom frem at
smaken på antibiotikamiksturen kan avgjøre hva som forskrives,
og at penicillinmikstur er den miksturen som oftest byttes ved
re-forskrivning. I USA ble det nylig publisert en studie hvor det
ble undersøkt om leger forskrev andre typer antibiotikamiksturer
til barn for et utvalg diagnoser etter å selv ha fått smake på de
ulike miksturene. Resultatene viste at smak har noe å si for
legens valg av antibiotikamikstur.

Jennys bivirkningshjørne
Metylfenidat og risiko for arytmier
En ny studie av Shin et al viser at metylfenidat som brukes i
behandling av ADHD hos barn kan øke risikoen for arytmier.
Risikoen ser ut til å være størst for barn som har en medfødt
hjertesykdom. Les hele saken på Nettverkets sider her.
Mer om legemiddelbivirkninger kan du lese her.

Legemiddelsikkerhet
Bruk av legemidler til barn på sykehus
«Off-label» bruk av legemidler, og bruk av uregistrerte
legemidler er ikke uvanlig i norske sykehus. Dette er undersøkt i
en norsk studie. Totalt fikk 91 % av barna enten et uregistrert
legemiddel eller et legemiddel brukt «off-label», og av alle
forskrivninger var 70 % innenfor disse to gruppene. Barn i
aldersgruppen 2 til 5 år fikk flest slike legemidler. Se hele saken
på Nettverkets sider her.
LABA ufarlig ved kombinasjon med inhalasjonssteroider
En ny multisenter-studie med i overkant av 11 000 pasienter som
var 12 år eller eldre, bekrefter at en fast kombinasjon av
salmeterol (LABA) og flutikason til inhalasjon ikke gir flere tilfeller
av alvorlige astmarelaterte hendelser enn bruk av flutikason
til inhalasjon alene. I tillegg ble antallet eksaserbasjoner
signifikant redusert ved bruk av kombinasjonspreparatet. Se hele
saken på Nettverkets sider her.
Alle artikler om legemiddelsikkerhet blir samlet her.

Hva vil helseministeren gjøre med
legemiddelinformasjon til barn?
BNF-C ble vesentlig dyrere fra årsskiftet. Etter forhandlinger
klarte vi å få på plass en løsning med begrenset tilgang, som gir
åpen tilgang for alle sykehus med barneavdeling. Løsningen er
ikke optimal da apotekene og primærhelsetjenesten blir holdt
utenfor. I tillegg er løsningen så dyr at Nettverket i fremtiden
ikke kan dekke kostnadene. Som en følge av dette har Nettverket
søkt om økte midler for å sikre at informasjon om legemidler til
barn vil være tilgjengelig for alle som behandler barn. Nettverket
har i forlengelsen av dette hatt et møte med stortingsrepresentant Sveinung Stensland (H) og formidlet bekymringen.
Stensland sendte et skriftlig spørsmål til Helse- og
omsorgsministeren. Spørsmålet, og svaret fra Bent Høie kan leses
her. Les hele saken på Nettverkets sider her.

Nytt i barnevaksinasjonsprogrammet
Vaksine mot hepatitt B skal inkluderes i barnevaksinasjonsprogrammet i løpet av 2017. Vaksinasjonen vil inngå i en
kombinasjonsvaksine som allerede gis ved 3,5 og 12 måneders
alder, og innebærer dermed ikke flere stikk for barnet.
Les mer om vaksiner og vaksinasjon på FHI sine sider her.

Barn i kliniske studier
Inklusjon av barn i kliniske studier
Svært mange av legemidlene som brukes i behandlingen av barn
er ikke godkjent til bruk hos barn, men er testet ut på voksne.
Det er viktig å huske på at barn ikke er små voksne og at det er
nødvendig å teste ut medikamentene på riktig målgruppe, sier
barneonkolog Heidi Glosli. Les mer om barn i kliniske studier her.
Søknad om medlemsskap i Enpr-EMA
I juni i år søkte NorPedMed om medlemsskap i Enpr-EMA. Dette
er et nettverk av forskningsnettverk, forskere og senter som
utfører kliniske utprøvninger med barn. Se søknaden, som er
under behandling, her.
Du kan også lese om barn i kliniske studier og om NorPedMed
på Nettverkets sider her.

Kurs og konferanser

Solkrem til barn

Nettverkssamling på Solstrand
24.-25. oktober holdes årets nettverkssamling på Solstrand.
Temaet vil være antibiotikabruk hos barn på sykehus, med særlig
fokus på resistensproblematikk. Programmet er under arbeid, og
publiseres etter sommeren. Nettverksmedlemmer har mottatt epost med mer informasjon. Husk påmeldingsfristen 9. oktober!

Solkrem til barn er som vanlig et aktuelt tema nå som
sommermånedene er godt i gang. RELIS har nylig besvart en
henvendelse om dette, og anbefalingene er som før; for barna er
det fysisk filter, høy faktor, og ellers sunt solvett som gjelder. Les
hele saken på Nettverkets sider her.
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