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Lederen har ordet

Nytt om vaksiner

Kjære nettverksmedlemmer
Advent er peiskos og stearinlys, men også årsoppgjør og
regnskap. Hjemme handler det om jula som nærmer seg - på
jobben om driften i året som kommer. Nettverkets økonomi er
under kontroll, og vi står trygt på statsbudsjettet for 2018. Takk
til alle som bidrar med fornuftig og måletrettet arbeid for barns
legemiddelsikkerhet, og til at barns unike posisjon som
legemiddelbrukere blir forstått av lek og lærd. Arbeidet er viktig
og vårt felles ansvar - og vi er ansvarsfulle mennesker. Takk også
til beslutningstagere og bevilgende myndigheter for at de forstår
disse perspektivene og - ikke minst - at de handler ansvarlig.
Med ønske om en fin førjulstid, en god jul og et flott nytt år.
Beste hilsener fra Thomas

Legemiddelsikkerhet
Informasjon om potensiell defekt med Buccolam ferdigfylte
sprøyter
Produsenten av Buccolam ferdigfylte sprøyter har mottatt
rapporter om at den gjennomsiktige sprøytehetten som sitter
under den røde hetten i enkelte tilfeller har blitt sittende igjen på
tuppen av sprøyten, noe som fører til at legemiddelet ikke
kommer ut. Den gjennomsiktige sprøytehetten må fjernes
manuelt dersom den ikke følger med når den røde hetten tas av.
Inntil problemet er løst, informerer produsenten om at
helsepersonell, pasienter og omsorgspersoner må være
oppmerksom på dette. Se hele saken på Nettverket sine sider.

HPV-vaksinasjon av gutter starter i 2018
Det er satt av 3 millioner kroner årlig til å gjennomføre HPVvaksinasjon av gutter gjennom barnevaksinasjonsprogrammet.
Dette kom med i statsbudsjettet etter at Folkehelseinstituttet
anbefalte at også gutter bør få vaksinen. Se hele saken på
Nettverket sine sider.

Sykepleiere forstyrres under administrasjon av
legemidler- hvordan påvirkes de av dette?
Ved barneintensivavdelinger kan legemiddelhåndtering være
utfordrende, da det gis mange legemidler som gjerne har
kompliserte beregninger og tilberedninger. Det er nylig publisert
en studie hvor det ble undersøkt om og hvordan sykepleiere
forstyrres under håndtering av legemidler, og hvordan de
påvirkes av dette. Å være bevisst på dette kan bedre pasientsikkerheten, og redusere avvik som skjer under håndtering av
legemidler. Se hele saken på Nettverket sine sider.

Smertevurdering av barn 0-18 år
OUS har nylig gitt ut en prosedyre som omhandler kartlegging
av smerter hos barn og unge fra 0 til 18 år. Prosedyren er lagt ut
på Helsebiblioteket sine sider. Ulike smerteverktøy til bruk av
smertevurdering hos barn foreslås i prosedyren, og det er også
listet en rekke spørsmål man som helsepersonell kan stille barnet
og dets foreldre eller omsorgspersoner ved kartlegging av
smerter. Se hele saken på Nettverket sine sider.
Les mer om smertebehandling av barn her.

Alle artikler om legemiddelsikkerhet blir samlet her.

Tannhelse hos barn

Blandekortnytt
Det er lagt ut seks nye blandekort; argininhydroklorid, natriumbenzoat. natriumfenylbutyrat, indometacin, tribonat og linezolid.
Det er også gjort endringer i tre andre blandekort; hydrokortison,
metylprednisolon og vekuronium. Se blandekortene og alle
endringene på Nettverket sine sider.
Les mer om blandekortene her.

Medicines for Children er et samarbeidsprosjekt i England som
resulterer i en rekke informasjonsbrosjyrer om legemidler og
barn. Nylig er det publisert en brosjyre om tannhelse hos barn
som bruker legemidler. Den inneholder blant annet informasjon
om hvordan man kan minske risikoen for dårligere tannhelse ved
hyppig bruk av miksturer med innhold av sukker, og hva man
kan gjøre dersom barnet får tørr munn som bivirkning av et
legemiddel. Se hele saken på Nettverket sine sider.

Informasjonsmøte til industrien om legemidler til
barn
Statens Legemiddelverk arrangerte 15. november et møte for
industrien med tittelen «Legemidler til barn – tilgjengelighet og
intensiver». Presentasjonene fra informasjonsmøtet er lagt ut på
SLV sine sider. Det ble blant annet holdt foredrag om Pediatriforordningen og situasjonen i Norge, om legemiddelmangel og
barn, og om offentlig finansiering av legemidler til barn. Se hele
saken på Nettverket sine sider.

Nye informasjonsskriv
Med tillatelse fra Medicines for Children har Nettverket oversatt
fem informasjonsskriv fra engelsk til norsk; amiodaron,
amlodipin, enalapril, karvedilol og nifedipin. Hensikten med
skrivene er å ha lett forståelig informasjon om spesifikke legemidler til barn, ungdom, og deres foreldre og omsorgspersoner.
Se flere informasjonsskriv på Nettverket sine sider.
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