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Pediatriforordningen innlemmes i EØS-avtalen

Lederen har ordet
Kjære nettverksmedlemmer
Vi som jobber «hands-on» med barns bruk av legemidler er glad
for at den såkalte Pediatriforordningen nå ser ut til å kunne bli
innlemmet i norsk lovgivning. Pediatriforordningen representerer
EU’s erkjennelse av barns særstilling som legemiddelbrukere, og
har som målsetning å tilrettelegge for tryggere og bedre bruk
gjennom økt fokus på forskning og utvikling, og dessuten økt
tilgjengelighet av legemidler tilpasset barn. Vårseminaret er i
rute og vi gleder oss til å være vertskap for ca 100 påmeldte som
skal lære om «søvn og søvnvansker hos barn og ungdom».
Beste hilsener fra Thomas

Legemiddelsikkerhet
Behandling av barnemark
RELIS har nylig publisert en artikkel om behandling av barnemark, hvor gravide, ammende og barn under 1 år omtales
spesielt. De aktuelle legemidlene, Vermox og Vanqiun, har ikke
angitte doseringer i preparatomtalen. RELIS skriver at fastlegen i
mange tilfeller kan vurdere om barn under 1 år skal behandles.
Det poengteres også at barn under 1 år som ikke har symptomer
ikke trenger å behandles på lik linje med resten av husstanden,
slik at unødvendig risiko for eventuelle bivirkninger unngås. Se
hele saken på Nettverket sine sider.
Bruk av triptaner hos barn under 12 år
RELIS har nylig svart på et spørsmål om forskrivning av triptaner
til barn under 12 år. Slik forskrivning er off-label. RELIS skriver at
det ut i fra norske godkjenninger og europeiske anbefalinger er
naturlig å forskrive sumatriptan, men at man ikke kan si at
sumatriptan er et bedre valg enn zolmitriptan eller rizatriptan ut i
fra de dataene som finnes. Se hele saken på Nettverket sine
sider.
Alle artikler om legemiddelsikkerhet blir samlet her.

Nytt e-læringskurs om barn og legemidler
Apokus, apotekenes kompetanse-og utviklingssenter har nylig
publisert et e-læringskurs om barn og legemidler. Kildebruk,
bruk av uregistrerte legemidler til barn, og manipulering av
legemidler omtales i kurset. Se saken på Nettverket sine sider.

Smerte ved administrering av lokalbedøvelse
Vilhjamur Finsen, spesialist i ortipedi og professor emeritus, har
skrevet en artikkel i Tidsskiftet til Den norske Legeforening om å
minske smerte ved administrering av lokalbedøvelse. Dette er
spesielt viktig hos barn. Metoder som nevnes er blant annet
oppvarming av lidokain injeksjonsvæske før administrering, og
bruk av tynne kanyler. Se saken på Nettverket sine sider.

Helse- og omsorgsdepartementet foreslår endringer i legemiddelloven og patentloven. Dette gjør det mulig å innlemme
pediatriforordningen om legemidler til barn i EØS-avtalen. Dette
vil gi legemiddelindustrien bedre vilkår når de skal forske på
legemidler til barn. Se hele saken på Nettverket sine sider.

Nytt om vaksiner
MMR-vaksine før sommerferien
FHI informerer om at det kan være aktuelt å fremskynde første
dose av MMR-vaksinen for barn mellom 9 og 15 måneder som
skal reise til land med meslingutbrudd eller dårlig vaksinasjonsdekning. Se hele saken på nettverket sine sider.
HPV-vaksine til gutter
I det reviderte statsbudsjettet for 2017 foreslås det at også gutter
fra skoleåret 2018/2019 skal få HPV-vaksinen gjennom barnevaksinasjonsprogrammet. Se hele saken på Nettverket sine sider.
HPV-vaksine til unge kvinner: statusrapport mai 2017
I det toårige vaksinasjonsprogrammet har nå over 62 000 jenter
blitt vaksinert. Dette kommer frem av FHI sin statusrapport. Det
meldes fortsatt lite bivirkninger, og det er ingen grunn til å endre
anbefalingene om vaksinasjon. Se hele saken på Nettverket sine
sider.

Kurs og konferanser
Vårseminaret 2017: Søvn og søvnvansker hos barn og unge
Det nærmer seg Nettverkets vårseminar som holdes på Thon
Hotell Opera i Oslo 12. juni. Påmeldingsfristen er gått ut.
Nettverket ønsker alle som er påmeldt velkommen på seminar.
Programmet er tilgjengelig på Nettverket sine sider.
Svensk Smärtforum 2017
Svensk Smärtforum 2017 arrangeres av Smärtcentrum ved
Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Östra Sjukhuset. Konferansen
holdes i Göteborg 12. og 13. oktober. Det er lagt opp til en egen
bolk om barn, unge voksne og smerte i programmet. Se mer på
nettsidene til Svensk Smärtforum.
EuPFi: Formulating better medicines for children
EuPFi, European Paeduatric Formulation Initiative, arrangerer
konferansen "Formulating better medicines for children" i
Warszawa, Polen. Det arrangers en workshop i tilknytning til
konferansen 19. september, mens selve konferansen holdes 20.
og 21. september. Programmet er lagt ut, og det er også lagt ut
informasjon om påmelding.
Se oversikt over seminar og kurs i regi av Nettverket her, og
oversikt over kurs og konferanser i andres regi her.
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