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Lederen har ordet

Nytt om vaksiner

Kjære nettverksmedlemmer
En vesentlig målsetning ved EUs Pediatric Regulation fra 2007
(pediatriforordningen) var at barns legemiddelbehandling skulle
bygge på solid evidens og følge tilsvarende sterke regulatoriske
rutiner for godkjenning, markedsføring og omsetning som
legemiddelbehandling blant voksne. Som vi alle vet har vi et
stykke å gå, før vi når dette målet. Norge feiret 10-års jubileet
ved at Stortinget samtykket til å innlemme forordningen i norsk
rett. Ute i Europa har den virket siden 2007, og 10-års rapporten
forteller om en gradvis begynnende effekt. Selv om Norge alene
ikke kan flytte fjell, er det Nettverkets inderlige ønske at vi skal
bidra i det forskningsarbeidet som ligger foran oss. I 2018 blir
Nettverket vertskap for årsmøtet til «Europas NorPedMed»
(PedCRIN); vi gleder oss, og kommer med mer informasjon om
dette senere.
Beste hilsener fra Thomas

Influensavaksinasjon 2017-2018
Folkehelseinstituttet anbefaler også i denne sesongen som vanlig
influensavaksine til barn i risikogrupper. Risikogruppene
inkluderer barn med kronisk sykdom, for eksempel diabetes,
kronisk luftveisinfeksjon eller nedsatt immunforsvar. Se hele
saken på Nettverket sine sider.

Antibiotikabruk hos barn i perioden 2005-2016
Tidsskriftet for Den Norske Legeforening har publisert en artikkel
om barns bruk av antibiotika i perioden 2005-2016. Bruken er
målt i antall uthentede resepter. Et av de viktigste funnene er at
antibiotikabruken hos barn og unge i alderen 0 til 17 år sank
med 24% i perioden 2012 til 2016. Regjeringens mål om å senke
antibiotikabruken med 30% innen 2020 vil sannsynligvis være
innen rekkevidde for denne aldersgruppen. Se hele saken på
Nettverket sine sider.

Utfordringer og problemer ved oppstart av nye
legemidler hos barn

Legemiddelsikkerhet
TPN til barn
I England har helsemyndighetene publisert et sikkerhetsvarsel
som omtaler avvik og nesten-avvik ved bruk av TPN til barn. De
vanligste feilene var feil infusjonshastighet og regnefeil. Det vil
være en redusert risiko for slike feil dersom pumpene har
medikamentprotokoller med forhåndsdefinert konsentrasjon,
dosering og dosegrenser for det enkelte legemiddel. Det er
allikevel viktig å være obs på de feilene som kan skje. Se hele
saken på Nettverket sine sider.
Alle artikler om legemiddelsikkerhet blir samlet her.

I Storbritannia er det nylig utført en studie hvor utfordringer og
problemer ved oppstart av nye legemidler til barn er undersøkt.
Blant annet ble adherence, mangel på informasjon, bekymringer
rundt medisineringen, vansker ved administrasjon av legemiddelet og bivirkninger kartlagt som faktorer som kunne skape
utfordringer og problemer ved oppstart av et nytt legemiddel til
et barn. Forfatterne av artikkelen foreslår at oppfølging på et
eller annet tidspunkt tidlig i forløpet kan være til god nytte for
både pasienter og omsorgspersoner. Se hele saken på Nettverket
sine sider.

Legemiddelmangel

Solstrand 23.-24. oktober 2017

Mangel på Diovan mikstur
Statens Legemiddelverk melder om mangel på Diovan 3 mg/ml
mikstur fra Novartis med virkestoffet valsartan. Miksturen brukes
til behandling av høyt blodtrykk hos barn og unge. Statens
Legemiddelverk gir apotekene tillatelse til å levere ut miksturer
med innhold av virkestoffet valsartan i utenlandske pakninger fra
EU- og EØS-land uten spesielt godkjenningsfritak. Dette gjelder
foreløpig til 31. desember 2017. Det er viktig at det utleveres
norsk pakningsvedlegg for Diovan, som finnes i Felleskatalogen.
Se hele saken på Nettverket sine sider.

Årets Solstrandseminar er vel overstått. Temaet fra Vårseminaret,
søvn og søvnvansker hos barn og unge, ble utvidet og gjort mer
sykehusrettet, og årets Solstrandseminar omhandlet angst,
søvnproblemer, depresjon og smerte hos barn og ungdom med
kronisk og/eller livstruende sykdom. I tillegg fikk vi tid til å
snakke om noe av arbeidet som har blitt gjort i Nettverket siden
sist, og vi fikk også lære mer om LIS-anbud. Det er lagt ut
PowerPoint fra forelesningene. Informasjon om evalueringsskjema og reiseregning er sendt ut på e-post, og det er også lagt
ut på Nettverket sine sider.

Pediatriforordningen 10 år

Nyhetsbrevet direkte til deg?

Den europeiske kommisjonen har nylig publisert en 10 års
rapport som beskriver hva som har skjedd i utviklingen av
legemidler etter at pediatriforordningen ble iverksatt. Det er flere
positive utfall av arbeidet. Se hele saken på Nettverket sine sider.

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