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Lederen har ordet

Nytt om vaksiner

Kjære nettverksmedlemmer,
Med fare for å framstå monoman, brukes også denne lederen til
å minne om særtrekkene ved det norske legemiddelmarkedet for
barn (flittige lesere husker dette som tema fra foregående
Nyhetsbrev). Kollega Kjersti Toppe etterspurte nylig i Stortingets
spørretime status for handlingsplanen mot antibiotikaresistens i
helsetjenesten. Spørsmålet utløste responser som lover godt.
Regjeringen lover å engasjere seg i både pakningsstørrelser,
smak og formulereringer for antibiotika, og deler åpenbart vår
bekymring over mangelen på brukbare miksturer. Barneleger er
som barn – vi tenker at sagt er sagt, og at nå skjer det vel noe!

Gratis HPV-vaksine til kvinner født i 1991 eller senere
HPV-vaksinen, som siden høsten 2009 har blitt tilbudt til jenter i
7. klasse gjennom barnevaksinasjonsprogrammet, skal i en
toårsperiode tilbys gratis for kvinner født i 1991 eller senere.
Vaksinasjonen organiseres i hver enkelt kommune, og tilbudet
starter 1. november i år. Vaksinasjonen består av tre doser som
gis i løpet av 6-12 måneder. For å få hele vaksinasjonen gratis må
siste dose settes innen 1. juli 2019. Se mer på FHI sine sider her.

Beste hilsener fra Thomas

I år har Nettverket startet et samarbeid med Helsedirektoratet
som omfatter legemiddelavvik som er meldt til dem via
Meldeordningen for uønskede hendelser i spesialisthelsetjenesten. Nettverket tar for seg de legemiddelavvikene
som omhandler barn. Helsedirektoratet publiserte nylig et
læringsnotat om hendelser som er meldt på temaet tilberedning
av legemidler til barn. Nettverket har allerede opprettet siden
«Hendelser å lære av» på sine nettsider. Her er det publisert
eksempler på uønskede hendelser ved administrasjon av
aminoglykosider. Hensikten med dette samarbeidet er å bidra til
å forebygge at tilsvarende hendelser skjer igjen. Kristin Klem fra
Helsedirektoratet vil holde et foredrag om dette samarbeidet på
Solstrandseminaret. Les hele saken på Nettverkets sider her.

Jennys bivirkningshjørne
Kan ibuprofen gi hypotermi hos små barn?
I en italiensk studie fant man en positiv statistisk sammenheng
for bivirkningsmeldinger på hypotermi mistenkt assosiert med
ibuprofen. De internasjonale bivirkningsmeldingene til WHO ble
også gjennomgått, og her ble samme mistanke funnet. I Norge
foreligger det to bivirkningsrapporter hvor ibuprofen assosieres
med hypotermi. Bivirkningsrapportering har begrensninger med
hensyn til å kunne fastslå en årsakssammenheng, men egner seg
for innsamling av sjeldne bivirkninger. Dagens litteratur
konkluderer ikke med at det foreligger en sikker
årsakssammenheng mellom bruk av ibuprofen og hypotermi,
men mistanken bør følges videre. Se hele saken på Nettverkets
sider her.
Mer om legemiddelbivirkninger kan du lese her.

Alderstilpassede legemidler og –formuleringer
Barn får ofte uregistrerte legemidler og legemidler brukt «offlabel» da det er få alderstilpassede legemidler markedsført i
Norge. I en artikkel publisert tidligere i år oppsummeres fordeler
og ulemper ved de ulike orale formuleringene, og dette er
oversiktlig oppsummert i artikkelen. For å sikre barns
legemiddelbehandling bør det tilstrebes et større utvalg
alderstilpassede legemidler til barn. Dette for å unngå
unødvendige feildoseringer og bivirkninger. Se hele saken på
Nettverkets sider her.

Kurs og konferanser
Solstrandseminaret 2016
Programmet for årets Solstrandseminar er nå publisert på
Nettverkets sider. Her er det også informasjon om påmelding.
Husk påmeldingsfristen 9. oktober! Opphold og reiseutgifter
som overstiger 3000 kroner dekkes for tre deltakere (en lege, en
sykepleier og en farmasøyt) fra hvert Legemiddelutvalg.

Meldeordningen for uønskede hendelser i
spesialisthelsetjenesten

Blandekortnytt
I september har åtte blandekortETTET
blitt reviderte, og det er laget et
nytt blandekort for pyridoksin. Efedrin er tatt ut av listen, og
kommer ikke til å bli revidert. Les mer om endringene på
Nettverkets sider her.
Les mer om blandekortene her.

Rhinox nesedråper avregistreres
Rhinox nesedråper i alle styrker blir avregistrert i Norge. Rhinox
nesespray vil fortsatt være tilgjengelig. Legemiddelverket har
oppsummert anbefalinger og alternativer ved behandling av
nesetetthet hos barn under to år. Fysiologisk saltvann anbefales
som førstevalg, og det presiseres at barn under to år bør få
slimhinneavsvellende nesespray eller –dråper bare dersom det er
anbefalt av helsepersonell.

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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