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Lederen har ordet

Kommunikasjon med barn

Kjære nettverksmedlemmer,
‘Forskningspost for barn’ ved Haukeland (under) har 10-års
jubileum høsten 2017. Den er et ektefødt barn av EU’s Pediatric
Regulation (Barneforordningen) som nylig ble vedtatt innarbeidet
i norsk lovgivning. Nettverket har gjennom datterstrukturen
NorPedMed skapt et nasjonalt nettverk for utprøvende
behandling blant barn. NorPedmed favner nå ‘Forskningspost for
barn’ ved alle universitetsavdelingene og står fjellstøtt i norsk
klinisk pediatri, klar til å bidra i en internasjonal dugnad for et
viktig kunnskapsløft. NorPedMed er tett vevet sammen med
Norsk Barnelegeforening og er partner i nordiske og europeiske
samarbeidskonsortier. Neste ‘byggetrinn’ nærmer seg, og vi
gleder oss til å fortelle mer i året som kommer. God sommer!

Barn har en annen fantasi og virkelighetsoppfattelse enn voksne.
Sykepleier Kjersti Riise Skallerud har laget en fin animasjonsfilm
om hvordan barn kan oppfatte og tolke medisinsk og livsviktig
informasjon gitt av helsepersonell på sykehus. Les hele saken på
Nettverket sine sider her.

Beste hilsener fra Thomas

Legemiddelsikkerhet
Internundervisning om legemiddelbivirkninger?
RELIS har utarbeidet et e-læringskurs og en powerpointpresentasjon for helsepersonell til bruk ved undervisning om
bivirkninger og rapportering av disse. Les mer på Relis sine sider.
Alle artikler om legemiddelsikkerhet blir samlet her.

Ingen økt risiko for kronisk utmattelsessyndrom
etter HPV-vaksinasjon
En stor studie fra Folkehelseinstituttet viser at jenter som har fått
én eller flere doser HPV-vaksine, ikke har større risiko for kronisk
utmattelsessyndrom (CFS/ME) enn jenter som ikke er vaksinerte.
Les mer om saken på Nettverket sin side.

Utlevering av kodeinholdig analgetika til barn har myndighetenes anbefalinger blitt fulgt?
Sommeren 2013 frarådet Statens legemiddelverk å forskrive
kodeinholdige analgetika til barn under 12 år. Forskere har nå
undersøkt i hvilken grad anbefalingen har blitt fulgt, og om dette
har påvirket utleveringen av andre analgetika på resept.
Les mer om saken på Nettverket sin side.

Pediatriforordningen – 10 års rapport

Blandekortnytt
To nye blandekort er publisert, esmolol og propranolol. I tillegg
er 10 eksisterende kort reviderte, de fleste er elektrolytter.
Viktige endringer er beskrevet på Nettverket sin side.
Les mer om blandekortene her.

Har pediatriforordningen gitt oss flere godkjente legemidler til
barn? 10 år etter at forordningen ble vedtatt i EU har EMA
publisert en rapport om hva som er oppnådd og hvilken
innvirkning reguleringen har hatt på tilgangen til trygge,
godkjente og riktige legemidler til barn.
Les mer om saken på Nettverket sin side.

Legemiddelveilederen - Bruk av filter
Legemiddelveilederen beskriver risikofylte prosedyrer ved
håndtering av legemidler til barn. Nå er kapittelet om bruk av
filtre (kapittel 2) oppdatert. Les mer på Nettverket sine sider her.

Kurs og konferanser

Pris til klinisk forskningspost for barn ved
Haukeland Universitetssjukehus

Fagseminar om kliniske studier – torsdag 17.8, Arendalsuka
Dagens Medisin er arrangør, det skal diskuteres status og mulige
tiltak for forbedringer på dette området. Et første tiltak kan være
å sette barn på programmet! Dersom du vil være med å gi barna
stemme når det gjelder forskning og legemidler: Meld deg på!

Klinisk forskningspost for barn ved Barne- og ungdomsklinikken
og Urologisk avdeling har mottatt pris for den høye kvaliteten på
arbeidet som er gjort med legemiddelutprøving på barn med
over-aktiv blære. Les mer om saken på Nettverket sine sider.

Oppsummering etter vårseminaret (Søvn og søvnvansker)
Takk til alle som var til stede vårseminaret, diskusjonene ble fine.
Minner om evalueringen til de som deltok. Forelesningene er
også nå tilgjengelig på våre nettsider her.

Klinisk forskningspost ved Haukeland universitetssjukehus, som
forskningsposten for barn er en del av, har 10-års jubileum i år.
Dette feires med jubileumsseminar for inviterte gjester.
NorPedMed og Nettverket gratulerer med flotte første 10 år!

Solstrandseminaret 2017
Programmet for Solstrandseminaret 2017 er under utarbeidelse.
Foreløpig tema er "Angst, søvnproblemer og depresjon hos barn
og ungdom med kronisk og/eller livstruende sykdom".
Solstrandseminarene er i utgangspunktet for Nettverkets
medlemmer. Følg med på Nettverkets sine sider for program.
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