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Lederen har ordet

Feildiagnostisering av astma

Kjære nettverksmedlemmer
April/ mai betyr at vårmøtet nærmer seg. Som vanlig er
målgruppen alle som er faglig involvert ved forskrivning eller
bruk av legemidler blant barn og unge. Tema er søvn og
søvnproblemer, det vil si aktuelt for alle; programmet finner du
her. Legemidler brukt ved søvnproblemer i «vår» aldersgruppe er
et tveegget alternativ, og vi ser fram til en lærerik dag med
kunnskapsrike forelesere med betydelig teoretisk kunnskap og
praktisk erfaring. For øvrig vil vi framheve et godt stykke arbeid
fra Sverige «Säkrare ordination och läkemedelshantering till
barn». Vi anbefaler alle å kikke gjennom, du finner en peker til
dokumentet her. Til slutt; det snakkes ikke ofte om vær i denne
spalten, men nå må det nevnes; vinter ble til sommer på 3 dager.
Mon tro hvor lenge det varer….

Pustevansker ved anstrengelse og fysisk aktivitet er ikke uvanlig
hos barn og unge, og diagnosen er ofte anstrengelsesutløst
astma. Det viser seg at excerise induced laryngeal obstruction
(EILO) er en differensialdiagnose til anstrengelsesutløst astma,
som ikke behandles med inhalasjonslegemidler på samme måte
som astma. Dette er omtalt i en ny dansk studie. Et interessant
funn i denne studien er at 72 % av barna som fikk diagnosen
EILO i studien kunne slutte med astmalegemidlene sine uten
problemer. Se hele saken på Nettverket sine sider her.

Pollenallergi hos gravide og ammende
RELIS gjennomgår og publiserer hver vår en oppdatert artikkel
om bruk av legemidler til gravide og ammende med
pollenallergi. Les mer her.

Sikrere ordinasjon og legemiddelhåndtering i
Sverige

Beste hilsener fra Thomas

Legemiddelsikkerhet
Oppdatert SPC Solvipect og Solvipect Comp
Nycomed har oppdatert SPC for Solvipect 20 mg/ml mikstur,
oppløsning og Solvipect comp 2,5 mg/ml + 5 mg/ml mikstur,
oppløsning. Preparatene er ikke lenger godkjent til bruk hos barn
under 6 år. Les mer her.
Akutt mangel på piperacillin/tazobactam
Legemiddelverket melder om en akutt mangelsituasjon på
piperacillin/tazobactam. Sykehusene må redusere sitt forbruk
raskt og med minst 50 % for å unngå at det går helt tomt for
midlet i Norge. Les mer her.
Mangel på Diacomit
Legemiddelverket har mottatt henvendelser fra pasienter om at
det er mangel på Diacomit 250 mg og 500 mg og pulver til
mikstur. Det finnes fortsatt kapsler ute i apotek, men
sannsynligvis vil det også bli tomt for disse innen kort tid.
Les mer her.
Alle artikler om legemiddelsikkerhet blir samlet her.

Kurs og konferanser
Vaksinedagene 2017
Vaksinedagene er et årlig kurs som går over to dager og belyser
ulike tema innen vaksiner og vaksinasjon. Kurset er nyttig for
helsesøstre,
helsestasjonsleger, barneleger, allmennleger,
smittevernleger og annet helsepersonell som jobber med
smittevern. Les mer her.
Nettverkets vårseminar – søvn og søvnvansker
Vi minner om seminaret den 12. juni i Oslo, har du meldt deg på?
Det er ennå ikke for sent, se her for program og påmelding.

Det
svenske
legemiddelverket
har
utgitt
et
nytt
kunnskapsdokument om utfordringer om legemidler til barn.
Dokumentet beskriver hele legemiddelhåndteringsprosessen;
ordinering, istandgjøring, administrering og oppfølging, samt
pasientsikkerhetsrisiko. Her er noe for en hver smak å ta tak i,
som for eksempel elektronisk kurver og barns deltagelse i
behandlingen. Les mer om dette arbeidet her.

Endret finansieringsansvar for kreftlegemidler
Stortinget
har
bestemt
at
finansieringsansvaret
for
kreftlegemidler blir plassert hos de regionale helseforetakene fra
1. mai 2017. Beslutningen gjelder legemidler både med og uten
markedsføringstillatelse, med virkestoff og tilhørende ATC-koder
som er angitt i denne listen. Nettverket påpeker at det til barn
ikke alltid er tilgjengelig egnede formuleringer og at også
apotekproduserte legemiddel er aktuelle. Les hele saken her.

Verdens håndhygienedag 5. mai!
Markeringen retter oppmerksomheten mot korrekt bruk av
engangshansker i helsetjenesten. God håndhygiene og bruk av
engangshansker blant helsepersonell er det viktigste tiltaket for å
forebygge infeksjoner. Les mer her.

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 sider?
Send en e-post til margrete.einen@sav.no

www.legemidlertilbarn.no

Webredaktør: Gunn-Therese Lund Sørland
Ansvarlig redaktør: Thomas Halvorsen
 legemidlertilbarn@helse-bergen.no
Nyhetsbrevene finner du også på www.legemidlertilbarn.no

www.legemidlertilbarn.no

