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Lederen har ordet

Hurtigmetodevurdering av Freestyle Libre

Kjære nettverksmedlemmer,
Solstrandseminaret setter nødvendigvis sitt preg på arbeidet i
styringsgruppe og stab i september. Det er mye som skal på
plass, og stressnivået kan bli litt høyt. Vi gleder oss til årets
høydepunkt. Programmet blir bra, relevant og variert.
Pediatriforordningen feiret nylig sitt ti-årsjubileum. Hensikten til
EU sine helsepolitikere var å sette fokus på barn som brukere av
legemidler, og på de utfordringene dette utløser. Som omtalt
senere i dette Nyhetsbrevet: pediatriforordningen virker. Det er
viktig at vi som jobber med barn i en medisinsk kontekst kjenner
til tankegodset som ligger bak.
Beste hilsener fra Thomas

Legemiddelmangel
Slimhinneavsvellende legemidler til barn – Rhinox er tilbake
Rhinox nesedråper og nesespray i styrke 0,1 mg/ml, 0,25 mg/ml
og 0,5 mg/ml er nå tilgjengelig igjen etter å ha vært ute av
markedet siden i fjor. Merk at det fortsatt ikke er anbefalt å
bruke nesespray og dråper mot nesetetthet til barn under 2 år
uten i samråd med helsepersonell. Se hele saken på Nettverket
sine sider.
Fortsatt mangel på Ibux mikstur
Det har lenge vært mangel på Ibux mikstur, og Statens
Legemiddelverk har nylig oppdatert informasjonen på sine sider.
Vedtaket for å utlevere ibuprofen mikstur i utenlandske
pakninger er forlenget til 30. september 2017. Helsedirektoratet
har også forlenget vedtaket om refusjon til samme dato. Se hele
saken på Nettverket side sider.

Utredning om bruk av legemidler utenfor
indikasjon («off-label»-bruk)
I februar i år publiserte EU kommisjonen en utredning om «offlabel»-bruk. Rapporten ser på omfanget av «off-label»-bruk,
hvilke nasjonale rammeverk som finnes og om det er noen
aspekter og/eller terapeutiske områder som krever ekstra
oppmerksomhet. Se hele saken på Nettverket sine sider.

Pediatriforordningen er iverksatt – og virker
Fra 1. september 2017 er Pediatriforordningen gjeldende i
Norge. Nettverket omtalte dette i juni. Hensikten med denne er å
fremme utvikling og godkjenning av legemidler til barn.
Rapporten etter CHMP, Committee for Medicinal Products for
Human Use, sitt møte i juli viser at forordningen virker. For tre av
åtte legemidler som fikk endret eller utvidet indikasjon, var
indikasjon til barn eller ungdom sentralt. Se hele saken på
Nettverket sine sider.

Folkehelseinsituttet har vurdert FreeStyle Libre for måling av
blodglukose hos personer med diabetes. Bruken er vurdert kun
voksne personer. Nettverket gav faglige innspill til FHI om
vurderingen, men disse har ikke blitt tatt til etterretning. Se hele
saken på Nettverket sine sider.

Kurs og konferanser
Solstrandseminar 23. og 24. oktober 2017
Årets nettverksseminar har temaet "Angst, søvnproblemer og
depresjon hos barn og ungdom med kronisk og/eller livstruende
sykdom". Et foreløpig program for dag 2 er lagt ut, men det kan
komme endrdinger. Programmet for dag 1 er fortsatt under
utarbeidelse. Solstrandseminarene er i utgangspunktet for
Nettverkets medlemmer, og det er sendt ut invitasjon til alle
Legemiddelutvalgene. Les mer på Nettverket sine sider.

FindMyCure – barn og kliniske utprøvinger
FindMeCure er en søkeplattform med oversikt over kliniske
utprøvinger. Viktigheten av og utfordringene med kliniske
utprøvinger til barn er nylig belyst av FindMeCure. Se hele saken
på Nettverket sine sider.

Nytt om vaksiner
Rotavirusvaksinen har god effekt
Etter at Rotarix ble innført i barnevaksinasjonsprogrammet
høsten 2014 har færre små barn hatt behov for legekontakt og
behandling på sykehus for mage-tarminfeksjoner. Effekten av
vaksinen vurderes derfor som god av FHI. Tall fra SYSVAK viser at
omtrent 9 av 10 barn som ble tilbudt vaksinen er vaksinert. Det
er meldt 662 bivirkninger fra helsepersonell, og de fleste av disse
er milde og forbigående. Se hele saken på Nettverket sine sider.
HPV-vaksine til unge kvinner
Folkehelseinstituttet har oppdatert informasjonen til helsetjenesten om HPV-vaksinasjonsprogrammet på sine sider. Alt om
HPV-vaksine til unge kvinner finnes på FHI sine sider.

Legemidler ved ketogen diett
Karbohydratinnholdet i legemidler ha betydning for påvirkningen
av ketosen ved ketogen diett. Som resultat av en prosjektoppgave utført av Yina Luk Hauge, er karbohydratinnholdet i
viktige legemidler samlet i fire lister. Listene er kontrollert og
vedlikeholdt av Sykehusapoteket i Kristiansand. Nettverket har
fått lov til å dele de fire listene som viser karbohydratinnholdet i
utvalgte antibiotika, antiepileptika, antimykotika og antivirale
midler. Se hele saken på Nettverket sine sider.
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