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NYHETSBREV NR. 4 -2021
Lederen har ordet
Kjære nettverksmedlemmer!
En serie intokser blant tenåringer de siste ukene har satt søkelyset på
en viktig salgskanal for legemidler, nemlig dagligvarebransjen. På
samme måte som alkohol og nikotinholdige varer, skal legemidler ikke
utleveres til barn under 18 år, se her. Dette skal Mattilsynet føre tilsyn
med, se her. På apotek finnes ingen slik aldersgrense, men utlevering
‘skal foregå forsvarlig’ og Legemiddelverket er tilsynsmyndighet, se her.
Utfordringsbildet er stort og alvorlig, illustrert gjennom denne saken.
Vi tror at dagligvarebransjen håndhever salg av alkohol og nikotin på
en ryddig måte. Vi undres om man er like flink med legemidler - for
eksempel paracetamol? Har man opplevd en livstruende paracetamolintoks glemmer man det ikke. Gjennom samtale med ungdommene
viser det seg at mange av dem har handlet paracetamol i egen
nærbutikk. Det skal ikke være sånn. Derfor har vi utfordret Mattilsynet
og ‘kjedene’. Fortsettelse følger.
Beste hilsener fra Thomas

Koronaviruset
Nettverkets nyhetssaker som omhandler covid-19 er samlet på
nettsidene. Nedenfor er de sakene som er nye siden forrige nyhetsbrev.
Pfizer/BioNTech søker om godkjenning av koronavaksinen til barn
ned til 12 år
Resultater fra en fase 3-studie i USA som har inkludert 2260 barn i
alderen 12-15 år, viser at vaksinen Comirnaty fra Pfizer/BioNTech er
100 % effektiv mot Covid-19 hos barn i denne aldersgruppen.
Les hele saken på Nettverket sine sider.

Legemiddelmangel og avregistreringer
Nettverkets nyhetssaker som omhandler legemiddelmangler og
avregistreringer er samlet på nettsidene. Nedenfor er de sakene som
er nye eller oppdaterte siden forrige nyhetsbrev.
Begrenset tilgang til RoActemra
Det meldes om begrenset tilgang til Roactemra (tocilizumab) på det
europeiske markedet på grunn av økt etterspørsel til behandling av
Covid-19-pasienter. Dette kan påvirke tilgjengeligheten i Norge også.
Mangel på Klacid granulat til mikstur
Mangelen er estimert å vare i en periode, men det er også opplyst at
firma avslutter produksjon av preparatene.
Oppdatert om mangel på preparater med virkestoffet
desmopressin
Mangelsituasjon og tilgjengelige alternativer.

Trygg behandling av pollenallergi til gravide og
ammende
RELIS har publisert oppdatert informasjon om trygg behandling av
pollenallergi hos gravide og ammende.

Manipulering av prednisolontabletter
Norske forskere har publisert en ny artikkel som omhandler
manipulering av prednisolontabletter med dårlig oppløselighet.
Studien sammenligner også resultatene med de tidligere studiene, og
konklusjon er at kunnskap om løseligheten av et legemiddel ikke alltid
er tilstrekkelig for å kunne vurdere manipulering av tabletter.
Les hele saken på Nettverket sine sider

Hvordan lære barn å svelge tabletter
Barn kan ofte svelge tabletter ved en yngre alder enn mange tror, og
med øving kan barnet få det til tidlig. Kidzmed er et program som kan
brukes som hjelp for å lære barn å svelge tabletter.
Les hele saken på Nettverket sine sider.

Legemiddelintoksikasjoner hos barn og unge
Bruk og misbruk av paracetamol øker gradvis hos (hovedsakelig) jenter.
Giftinformasjonen har de siste 10 årene registrert at antall
henvendelser er nesten tredoblet hos jenter mellom 10-14 år, og
doblet hos jenter 15-19 år. Dette er bekymringsfullt, spesielt da mange
har kjøpt paracetamol på apotek, butikk eller bensinstasjon selv.
Les hele saken på Nettverket sine sider.

Fastlegen informerer – kompendium om
psykofarmaka
Det er sjelden at fastlegen starter opp og styrer bruk av psykofarmaka
hos barn og ungdom. Unntaket er ved bruk av sentralstimulerende.
Randi Nesje Myhrs sitt kompendium «Medikamenter i Barne- og
ungdomspsykiatri» gir en god kunnskapsoppdatering og tydelige og
konkrete råd om dosejustering, medikamentbytte og om tiltak ved
vanlige bivirkninger som dårlig matlyst, søvnproblemer og angst.
Les hele saken på Nettverket sine sider.

Jennys bivirkningshjørne: Meld bivirkninger ved
intoks!
Bivirkningsrapportering gjelder ikke bare ved normal bruk av
legemidler. Reaksjoner som skyldes legemiddelintokser skal også
meldes som bivirkninger til Legemiddelverket/RELIS. Slike meldinger
kan gi nyttig informasjon om farmakologiske effekter i doser som er
lite studert ellers, og om legemiddelsikkerhet generelt.
Les hele saken på Nettverket sine sider.

Vårseminaret 2021 - Ungdomsmedisin under
pandemien
Årets Vårseminar blir arrangert digitalt og med Ungdomsmedisin som
tema vil sentrale stikkord for seminaret er: En hjerne i utvikling,
pandemi, psykisk helse, feilbruk av legemidler og samspill mellom
primær- og spesialisthelsetjenesten. Mer om program og påmelding
på Nettverket sine sider.
Les hele saken på Nettverket sine sider.

Les hele saken på Nettverket sine sider.

Verdt å vite om verdens mest brukte myggmiddel
RELIS publiserte i november 2020 en artikkel om myggmidlet
Dietyltoluamid (DEET) og potensielt helseskadelige virkninger og
anbefalt bruk. Artikkelen omtaler også bruk hos barn.
Les hele saken på Nettverket sine sider.
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Kommende kurs, seminarer og
konferanser 2020 og 2021:

Nyhetsbrev direkte til deg?

Det finnes en oversikt over disse
på våre nettsider. Flere av
arrangementene er avlyst eller
utsatt, men noen blir avholdt
som webinar.

 Se flere nyhetsbrev her!

Nyhetsbrevene finner du også på www.legemidlertilbarn.no

 Registrer deg her (lenke)
 Følg oss på Facebook og Twitter

Og har du tips til nyhetssak?
Send dette til:
post@legemidlertilbarn.no

