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Lederen har ordet

Legemiddelsikkerhet

Kjære nettverksmedlemmer
Omsetning av legemidler er strengt regulert, og skal foregå
innenfor definerte rammer. En kompleks verden i stadig endring
krever unntaksordninger. Barn er på mange områder avhengig
av slike unntaksordninger. Nettverket mener imidlertid at unntak
skal benyttes - nettopp - unntaksvis. Derfor er det med undring
vi registrerer at legemidler i daglig bruk i Norge, og som er i
normalt salg i våre naboland, fortsatt krever kompliserte
prosedyrer for registreringsfritak. Klingenberg pekte i 2009 på
mangel på miksturer til behandling av UVI. Vannløselig steroider
mot krupp må fortsatt hentes fra Sverige.
Barneleger og foreldre vil ha tilgjengelige og viktige miksturer i
salg på normal måte også i Norge.
Hører dere LMI?
Thomas

Dosering av legemidler til overvektige barn
Det vil i noen tilfeller være aktuelt å beregne legemiddeldoser til
overvektige barn ved hjelp av «ideal body weitght» (IBW). Dette
gjelder for eksempel aciclovir, gentamicin og tobramycin. En ny
studie setter fokus på at kunnskapen om dette, og dosering av
legemidler til overvektige barn generelt, bør økes. Se hele saken
på Nettverkets sider her.
Alle artikler om legemiddelsikkerhet blir samlet her.

Nytt fenytoinpreparat: Fenantoin Meda
Epinat tabletter ble avregistrert sent i fjor. Nå markedsføres et
nytt preparat, Fenantoin Meda, som i likhet med Epinat tabletter
inneholder 100mg fenytoin. Dette preparatet skal nå være
tilgjengelig på det norske markedet. Kragerø tablettproduksjon
produserer fortsatt Fenytoin NAF tabletter 25mg. Se hele saken
på Nettverkes sider her.

Astma – overdiagnostiseres det?

Jennys bivirkningshjørne
Bivirkninger hos barn de første fire leveukene
Nettverket viste nylig til en prospektiv studie av bivirkninger
blant barn ved en spansk nyfødtavdeling. Det foreligger nå i
tillegg en studie av bivirkninger hos nyfødte, som er meldt til den
franske bivirkningsdatabasen. På grunn av ulikt studiedesign gir
studiene ulike resultater, men felles for studiene er at ibuprofen
var et av de legemidlene som hyppigst førte til alvorlige
bivirkninger. Se hele saken på Nettverkets sider her.
Bivirkninger av rotavirusvaksine
Som alle vaksiner kan rotavirusvaksinen, som gis til barn
gjennom barnevaksinasjonsprogrammet, gi bivirkninger. De
fleste meldte bivirkningene (90%) er lite alvorlige, og det er
ingen grunn til å endre anbefalingene om vaksinasjon. De
alvorlige bivirkningene har omfattet sykehusinnleggelse av
barnet, og i omtrent alle disse tilfellene har barnet vært på
sykehus i ett eller to døgn for så å bli utskrevet igjen helt friske.
Les mer hos FHI her.
Mer om legemiddelbivirkninger kan du lese her.

Legemiddelinformasjon til helsepersonell
Ny lenke: utredelser fra RELIS med emneord «barn»
Vi har nå lagt ut en ny lenke på våre sider om legemiddelinformasjon til helsepersonell. Denne lenken er et ferdig RELISsøk som inkluderer siste utredelser fra RELIS med emneord
«barn». Her kan man fortløpende få med seg aktuelle
utredninger fra RELIS. Se lenken her.
Mer legemiddelinformasjon til helsepersonell finner du her.

En artikkel i Archives of Diseases in Childhood omtaler
diagnostisering av astma. Artikkelforfatterne påpeker at astma
tidligere var underdiagnostisert, men at det nå muligens har gått
for langt i motsatt retning. Mulige konsekvenser og veien videre
diskuteres i artikkelen. Artikkelen er også omtalt av NHI.

Ibuprofen i pediatrien
Ibuprofen er et vanlig og velkjent virkestoff, både for
helsepersonell og befolkningen generelt. Allikevel kan ibuprofen
føre til alvorlige bivirkninger som nevnt i Jennys bivirkningshjørne. Her er en oversiktlig og nyttig artikkel om bruk av
ibuprofen i pediatrien. Den kan brukes til å friske opp kunnskap
om ibuprofen hos helsepersonell som jobber med barn, slik at
risikoen for alvorlige bivirkninger av ibuprofen senkes. Se hele
saken på Nettverkets sider her.

Nettverkssamling på Solstrand 24. og 25. oktober
Vi minner våre nettverksmeldemmer om påmeldingsfristen 9.
oktober. Se e-post som ble sendt ut tidligere i sommer.

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

Problemer med tilgang til nettsidene våre?
Har du problemer med å få opp noe på Nettverkets nettsider?
Send en e-post til margrete.einen@sav.no.
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