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NYHETSBREV NR. 9-2018
Lederen har ordet
Kjære nettverksmedlemmer!
Årsskifter betyr refleksjon; hva fikk vi egentlig gjort? Langsiktighet er et
nøkkelord i det meste av Nettverkets arbeid; hverdagen preges mer av
små bevegelser enn store taktskifter. Våren 2018 fikk vi faktisk et taktskifte,
da HOD fant midler til å bygge et oppslagsverk på norsk om alle
legemidler barn bruker. Hvorvidt helseministerens refleksjoner i Stortinget
under utspørring om funksjonsnivået til det kommersielle
legemiddelmarked for barn også peker mot et takstskifte, vil kanskje
avklares under et møte om saken i Legemiddelverket januar 2019. Forøvrig
- NorPedMed bidrar til stadig flere
legemiddelutprøvinger blant norske
barn, og derved et økende norsk
bidrag til evidensbasert pediatrisk
farmakoterapi, et bidrag Norge skal
øke i årene som kommer!

DESEMBER
Ny genterapi til barn med leukemi innføres i Norge
Dagens Medisin skriver at beslutningsforum har avgjort at
Tisagenlecleucel (Kymriah) kan innføres til behandling av akutt
lymfoblastisk leukemi. Den nye genterapien skal innføres for pasienter
opp til 25 år som er refraktær, i residiv etter transplantasjon eller med to
eller flere tilbakefall.
Les mer om dette hos Nye Metoder og hos Dagens Medisin.

Bruk av lystgass ved barneavdelingen på Sykehuset
Østfold
Sykepleien.no har publisert en artikkel om bruk av lystgass ved
barneavdelingen i Østfold. Den fargeløse, beroligende og delvis
smertelindrende gassen brukes der blant annet for spinalpunksjon,
sårskift og for å legge ned sonde.
Les artikkelen her.

Medikamentell behandling av insomni

Vi ønsker alle en god jul, og gleder oss
til 2019.
Beste hilsener fra Thomas

Mangel på legemidler tilpasset barn
Leder i Norsk Barnelegeforening Ketil Størdal og Henrik Irgens fra
Nettverket har skrevet kronikk i Dagsavisen, mandag 19. november.
Temaet er mangel på tilgjengelige legemidler tilpasset barn i Norge.
Kronikken ble fulgt opp i Dagsavisen og i andre media.
Les hele saken på Nettverket sine sider.

Fokusuka ved OUS – legemidler til barn
I uke 50 arrangerte OUS underutvalg for legemidler til barn (LMUB) en
aktivitetsuke; «Fokusuka». Hensikten var å spre informasjon om arbeidet
som gjøres med å kvalitetssikre og forbedre legemiddelbehandlingen til
barn på OUS.
Nettverket har sponset de fine t-skjortene, og vi sponser gjerne flere
LMUer som vil gjøre det samme (trykk på lenken under for å se bilder fra
fokusuka).

RELIS har gjort en gjennomgang av legemidler som benyttes i
behandlingen av kronisk insomni. I artikkelen kommer det blant annet
fram at flere barn får melatonin eller doskylamin mot søvnvansker.
Les utredningen fra RELIS her.

Mangel på Strattera 4 mg/ml mikstur
Statens legemiddelverk melder om mangel på Strattera mikstur. Strattera
inneholder atomoksetin og brukes til behandling av ADHD hos barn ≥ 6
år, ungdom og voksne. Apotek har derfor fått tillatelse til å levere ut
mikstur med atomoksetin i utenlandske pakninger fra EU-/EØS-land og
Sveits.
Les mer om dette på Statens legemiddelverks sider.

Makrogoler mot forstoppelse hos barn under 2 år
RELIS har publisert en oppsummeringsartikkel om bruk av makrogoler
(Movicol) til behandling av forstoppelse hos barn under 2 år. Movicol er
ikke godkjent for bruk hos barn under 2 år, men artikkelen oppsummerer
anbefalinger basert på klinisk erfaring.
Les hele saken på Nettverket sine sider.

Les hele saken på Nettverket sine sider.

Artikkel om pasientsikkerhet og legemiddelhåndtering
til barn
Gunn Elin Hestnes Veivåg fra Nettverket har skrevet en artikkel i Tidsskrift
for barnesykepleiere. Hun skriver blant annet om årsaker for feil ved
legemiddelhåndtering, meldeordningen for uønskete hendelser og om
rapportering av bivirkninger.

Valproat - risiko ved bruk under graviditet
Valproat gir risiko for alvorlige utviklingsforstyrrelser og medfødte
misdannelser hos foster. Fertile kvinner som bruker valproat må følge et
graviditetsforebyggende program, restriksjonene er skjerpet i 2018.
Les hele saken på Nettverket sine sider.
Kommende konferanser våren 2019:

Les hele artikkelen her.

Oppdatert veileder i pediatri for behandling av akutt
astma

 Pediaterdagene 16.-18. januar 2019 ved OUS/Ahus, Oslo.
 Barnesykepleierforbundet Fag-, leder- og lærerkonferanse og Vårseminar,
1.-3. april, Fredrikstad.

Kapitlet om akutt astma i akuttveilederen i pediatri er revidert. De
viktigste endringene er at bruk av racemisk adrenalin ikke lenger
anbefales og at betametason (Betapred) er erstattet av prednisolon.

 Scandinavian Paediatric Pharmacist Group (SPPG) 11.-12. april 2019, Göteborg.

Det oppfordres også til mer bruk av kolbe ved mild til moderat astma.

 Registrer deg her (lenke)!

Les hele saken på Nettverket sine sider.

 Nettverkets Solstrandseminar 28.-29. oktober 2019.

Nyhetsbrev direkte til deg?
 Tidligere utgaver av nyhetsbrevet kan du lese her!
 Følg oss på Facebook og Twitter!

Nyhetsbrevene finner du også på www.legemidlertilbarn.no

