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MARS

Lederen har ordet

Hendelser å lære av

Kjære nettverksmedlemmer
En gladmelding, midt i mars måneds velkjente utfordringer med
årsmelding, regnskap og budsjett: BNF-C er åpen igjen, dog
fortsatt kun fra sykehus med barneavdeling. Dette har kostet
mye arbeid for mange, og er realisert gjennom en finansiell
dugnad. Prosessen har vært krevende, men har knesatt et viktig
helsepolitisk prinsipp: Norge skal ha allmenn og nasjonal tilgang
til solid, trygg og kvalitetssikret informasjon om alle legemidler
som er i rutinemessig bruk til barn (Stortinget, se her). I løpet av
våren skal vi få på plass en varig løsning. Dette er en stor sak
som har versert i mange år og vi er derfor veldig glad.
For øvrig: Det er tid for påmelding til vårseminaret – behandling
av søvnproblemer er viktig!
Sen påske kan bety sol og varme – lykke til.
Beste hilsener fra Thomas

Nytt om vaksiner
Cervarix i barnevaksinasjonsprogrammet fra høsten 2017
Folkehelseinsituttet melder at Cervarix fra høsten 2017 vil være
den HPV-vaksinen som tilbys i barnevaksinasjonsprogrammet.
Det er denne vaksinen som blir gitt i det toårige vaksinasjonsprogrammet hvor kvinner som er født i 1991 eller senere blir
tilbudt HPV-vaksinasjon. I det nye anbudet for HPV-vaksinen til
barnevaksinasjonsprogrammet konkurrerte to vaksiner: Cervarix
og Gardasil 9. Disse to har vært vurdert til å ha like god
beskyttelse mot livmorhalskreft. Les mer på Nettverket sine sider.

Paracetamolforgiftning hos unge jenter
Folkehelseinstituttet melder at det stadig blir flere henvendelser
til Giftinformasjonen om selvpåførte paracetamolforgiftninger for
jenter i aldersgruppen 15 til 19 år. Se hele saken på Nettverket
sine sider.

Informasjon om knusing og deling i FASS
Apoteket AB i Sverige har tidligere vedlikeholdt listen «Sväljes
hela», en oversikt over hvilke tabletter og kapsler som må eller
bør svelges hele. Oversikten oppdateres ikke lengre, da
informasjonen nå er gitt under hvert enkelt preparat i FASS. Se
hele saken på Nettverket sine sider.

Bytteliste for perorale legemidler fra OUS
Oslo Universitetssykehus har laget en ny retningslinje for bytte
mellom perorale legemidler, slik at en sykepleier kan bytte
mellom ulike formuleringer uten at en lege må foreta en ny
ordinering. Se hele saken på Nettverket sine sider.

Risiko for feilmedisinering når pasienter flyttes mellom
avdelinger
Meldeordningen og Nettverket har sett på uønskede hendelser i
forbindelse med at pasienter flyttes mellom avdelinger. I denne
omgangen blir feilmedisinering av paracetamol brukt som
eksempel. Se hele saken på Nettverket sine sider.
Les mer om hendelser å lære av her, og om meldeordningen og
meldeplikten her.

Instruksjonsfilmer: hvordan gi legemidler til barn
Medicines for Children har laget ti instruksjonsfilmer som viser
hvordan ulike legemiddelformuleringer kan gis til barn. Dette
inkluderer blant annet administrasjon av øyedråper, tabletter,
mikstur og administrasjon av legemidler i sonde eller PEG.
Filmene er publisert på YouTube, og er samlet på Medicines for
Children sine sider. Det er også utarbeidet skriftlig informasjon
med informasjon og råd om administrering av de ulike
legemiddelformuleringene til barn.

Blandekortnytt
Blandekort for oksykodon har vært etterlyst det siste året, og
dette er nå utarbeidet og publisert. Femten andre blandekort er
reviderte. Se hele saken på Nettverket sine sider.
Les mer om blandekortene her.

Behandling av migrene hos barn og unge
I en studie publisert i januar ble topiramat og amitriptylin
sammenlignet med placebo hos barn og unge mellom 8 og 17 år
med diagnosen migrene. Verken topiramat eller amitriptylin viste
seg å ha bedre effekt enn placebo for å forebygge barnas
migrene. Se hele saken på Nettverket sine sider.

Folsyre NAF 0,2 mg/ml mikstur
Etter at det ble gjort en endring i formuleringen av Folsyre NAF
0,2 mg/ml mikstur, ble det sett utfellinger i miksturen når flasken
ble satt i kjøleskap. Flasker fra de aktuelle batchene er tilbakekalt,
og det anbefales at flasken oppbevares i romtemperatur. Se hele
saken på Nettverket sine sider.

Kinderformularium
I forbindelse med utfordringene knyttet til BNF-C har Nettverket
lett etter andre løsninger. Kinderformularium er en nederlandsk
legemiddelhåndbok for barn som vurderes som en mulig
fremtidig løsning. Test databasen og gi oss tilbakemelding her.
Les mer om Kinderformularium her.
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