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Lederen har ordet

Potensiell defekt i Buccolam ferdigfylte sprøyter

Kjære nettverksmedlemmer
Blant våre (mange) kjepphester, er behovet for nasjonale
behandlingsretningslinjer
og
kvalitetssikret
legemiddelinformasjon, også for våre yngste. Februarnummeret av Tidsskrift
for den Norske Legeforening ga oss viktige signal. En
redaksjonell kommentar uttrykte følgende undring: Har vi
troverdige retningslinjer for klinisk praksis i Norge? Artikkelen
gjaldt voksne, men tema er mer relevant for barn. En annen
redaksjonell kommentar gjaldt hvordan vi behandler barn med
astma; et tema som også skal belyses på Nettverkets Vårseminar
i Oslo 11. juni. Til slutt noen tanker om den fatale
feilmedisineringen på Haukeland, da vinkristin ble satt i et
Ommaya-reservoar. Takk til forfatteren. Takk også til
«Kontaktpunkt for tverretatlig legemiddelinformasjon» som nylig
ga en viktig innstilling; den ligger per i dag hos HOD. Vi er flinke
her i landet, men vi kan bli enda bedre.
Beste hilsener fra Thomas

Nytt om vaksiner
Statusrapport for bivirkninger av HPV-vaksine, oktober 2017
Det meldes fortsatt få og lite alvorlige bivirkninger av HPVvaksinene Cevarix og Gardasil, og anbefalingen om vaksinasjon
opprettholdes. Dette kommer frem i en rapport fra Statens
Legemiddelverk. Rapporten er oppdatert med tall til og med 31.
oktober 2017. SLV publiserer nye tall for bivirkninger av HPVvaksinen fire ganger i året, og disse blir lagt ut på SLV sine
nettsider. Se hele saken på Nettverket sine nettsider.
Må huske tre doser HPV-vaksine
Kvinner førdt i 1991 eller senere får gjennom et midlertidig
vaksinasjonsprogram tilbud om HPV-vaksinasjon. Folkehelseinstituttet minner om at det er viktig at disse kvinnene får tre
doser for å oppnå full effekt av vaksinen. Barn som får vaksinen
gjennom barnevaksinasjonsprogrammet oppnår full effekt etter
to doser som gis med minst seks måneders mellomrom. Se hele
saken på Nettverket sine sider.

I slutten av 2017 ble det meldt fra om at det var oppdaget en
svakhet ved ferdigfylte sprøyter med Buccolam. I enkelte tilfeller
viste det seg at den blanke beskyttelseshetten som sitter
innenfor den røde beskyttelsesheten satt igjen etter at den røde
hetten var tatt av. Dersom dette skjer, må også den blanke
hetten fjernes manuelt. Legemiddelverket melder nå at
produsenten har utbedret svakheten, men at det i en tid
fremover fortsatt vil være sprøyter på markedet som har
defekten. Det er også laget et Kjære-helsepersonellbrev, hvor det
er forklarende bilder. Se hele saken på Nettverket sine sider.

Bruk av Dentinox bør begrenses
RELIS minner om at bruken av Dentinox, som brukes ved
tannfrembrudd hos barn, bør begrenses. Bakgrunnen er at RELIS
har mottatt en bivirkningsmelding hvor benzokain, virkestoffet i
Dentinox, ble mistenkt for å ha gitt methemoglobinemi som
bivirkning hos et lite barn. Legemiddelverket anbefalte å
begrense bruken i 2012, etter en anbefaling fra FDA. FDA sin
anbefaling ble basert på flere tilfeller om methemoglobinemi
etter lokalbehandling med benzokain. Det er viktig at apotekpersonell og annet helsepersonell kan informere foreldre om
dette. Se hele saken på Nettverket sine sider.

Nytt fra Barnesykepleierforbundet
Bli barnesykepleier!
I samarbeid med Oslo universitetssykehus og Norsk Sykepleierforbund, har Barnesykepleierforbundet laget en rekrutteringsfilm
som viser hvordan det er å være barnesykepleier. Barnesykepleie
kan tas som videreutdanning etter en bachelorgrad i sykepleie.
Artikler i Tidsskrift for Barnesykepleiere
Nettverket bidrar med artikler i Tidsskrift for Barnesykepleiere. I
fjor ble det blant annet publisert en artikkel som omhandlet
luftveisinfeksjoner i nummer 3-2017, skrevet av Nettverkets
sykepleier Gunn Elin Hestnes Veivåg.

Nytt kurs fra Apokus: Astma og barn

Ny MMR-vaksine: MMRvaxPro
Folkehelseinstituttet informerer om at MMR-vaksinen Priorix er
byttet ut med MMR-vaksinen MMRvaxPro. Byttet utgjør ingen
endring i gjennomføring av vaksinasjon. Se hele saken på
Nettverket sine sider.

Apokus har nylig lansert et nytt kurs som handler om astma og
barn. Kurset inneholder riktig bruk av inhalasjonsmedisiner, og
tips og triks til hvordan slike medisiner gis til barn. Apokus,
Apotekenes kompetanse- og utviklingssenter, sine kurs er i
hovedsak ment for helsepersonell som jobber i apotek.

Legemiddelmangler

Nyhetsbrevet direkte til deg?

Det er stadig mangel på legemidler, og dette rammer også barn.
Mangelsenteret har en oppdatert liste over pågående mangler.
For tiden er blant annet mangel på Keflex mikstur og Ibux
mikstur. Se hele saken på Nettverket sine sider.

Ønsker du å få tilsendt nyhetsbrevet direkte? Registrer deg her.
Tidligere utgaver av nyhetsbrevet kan du lese her.
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