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NeoOpioid


No pain during infancy by adapting off-patent medicines



A comprehensive study aiming to investigate the clinical
efficacy and safety effects of opioid therapy in newborns as
well as to determine clinical practices across Europe
Ledes av et partnerskap bestående av 12 sykehus og
universiteter. Koordineres fra Karolinska Institutet i Stockholm
av Prof. Hugo Lagercrantz
6 Work Packages:












WP 1 Management
WP 2 Dose optimization
WP 3 Safety and clinical effects
WP 4 New child friendly formulation
WP 5 European survey - EUROPAIN
WP 6 Dissemination and communication

Bakgrunn og hensikt
 Syke premature og nyfødte

 Mange smertefulle prosedyrer

 Intubering og respiratorbehandling

 Smerter og stress

 Behandling, prosedyrer eller smertefulle sykdomstilstander
 Bruk av sedasjon og smertelindring

 Smertevurdering vanskelig

 Stor variasjon i praksis

Dagens behandlingspraksis


Lite eksisterende data (respiratorbehandling):


SOPAIN studien (USA, 1995):




Predikatorer for vedvarende smertelindring og sedasjon: Respiratorbehandling,
høyere gestasjonsalder og gutter

EPIPPAIN studien (Frankrike, 2005):


Stor variasjon mellom sentra ift andelen som fikk kontinuerlig sedasjon og
smertelindring (range 16.7%-90.9%)



Finnes ingen data som muliggjør sammenligning av praksis i
ulike europeiske land



Data fra EUROPAIN-studien vil muliggjøre sammenlikning av
dagens praksis med den nyeste og mest oppdaterte
kunnskapen på dette feltet

Hovedmålsetting og studietype
Hovedmålsetting
Å bestemme nåværende klinisk praksis vedrørende
bruken av sederende og smertestillende
medikamenter til nyfødte, med et spesielt fokus på
de som respiratorbehandles, i ulike europeiske land
Studietype
 Epidmiologisk observasjonsstudie

Organisering av studien
OVERVÅKNINGSPANEL (Paris)
 Overvåker studiens framdrift
 Kommunikasjon med alle deltakende avdelinger
 Overvåker oppstart av studien i hver enkelt avdeling
 Følger med på inklusjonsraten og hjelper til med vanskeligheter som måtte oppstå
Lokal (avdeling) samordning
 Studiesykepleier og medisinsk ansvarlig
Nasjonal samordning
 Invitere avdelinger med i studien
 Tilrettelegge og oversette studiemateriale
 Svarer på spørsmål underveis, bindeledd mellom avdelinger og
overvåkningspanelet/studieledelsen
 Tilrettelegge for nødvendige forberedelser i deltakende avdelinger

Inklusjonskriterier


Avdelingsnivå:




Alle neonatal og barneintensivavdelinger som igangsetter
og utfører respiratorbehandling hos nyfødte < 44 uker

Individnivå:


Alle nyfødte opp til korrigert alder på 44 uker som
legges inn i avdelingen i inklusjonsperioden

Deltakerland
20 land
145 avdelinger
(range 1-31)

* I disse 5 landene er det foreløpig ikke
inkludert noen avdelinger, så tallet på
avdelinger vil øke

Land

Nasjonal koordinator

Austria

Angelika BERGER

Belgium

Bart VAN OVERMEIRE

Cyprus

Thalia PAPADOURI

Estonia

Mari-Liis ILMOJA

Finland

Tarja POLKKI

France

Ricardo CARBAJAL

Germany*

Michael SCHROTH

Greece

Kosmas SARAFIDIS

Ireland*

Eleanor MOLLOY

Italy

Paola LAGO

Lithuania*

Rasa TAMELIENE

Malta

Simon ATTARD MONTALTO

Netherlands*

Sinno SIMONS

Norway

Randi Dovland ANDERSEN

Portugal*

Cristina MATOS

Spain

Alejandro AVILA-ALVAREZ

Sweden

Mats ERIKSSON

Turkey

Asli BELLIKLI

UK*

Elaine BOYLE

Norske avdelinger
Sykehus
Universitetssykehuset Nord-Norge
Nordlandssykehuset
St. Olavs hospital
Ålesund sjukehus
Haukeland universitetssykehus
Stavanger universitetssykehus
Haugesund sjukehus
Sørlandet sykehus - Kristiansand
Sykehuset i Vestfold
Sykehuset Telemark
Drammen sykehus
Sykehuset i Østfold - Fredrikstad
Oslo universitetssykehus - Rikshospitalet
Oslo universitetssykehus - Ullevål
Akershus universitetssykehus
Sykehuset Innlandet

Medisinsk ansvarlig - studiesykepleier
Marianne Nordhov – Andre Grundevig
Gunhild Helsvig – Marit Jensen
Lars Martin Lundgren – Laila Marie Kristoffersen

Wiebke Sivertsen – Janne Dyb-Sandnes
Bodil Salvesen – Liv Irene Ruud
Unni Ytterdahl-Bergland – Kirsten Engevik
Kari Solhjell – Torhild Matre

Kåre Danielsen – Hilde Nymann Mikalsen
Rønnaug Solberg – Heidi Wataker
Randi Stornes – Anne Mette Høegh-Larsen
Krzysztof Hochnowski - Lene Lyngstad

Sven-Harald Anderssen – Hilde Myrvold
Kristin Wasland – Ragnhild Lunner
Jannicke Andresen – Solfrid Steinnes
Brith Nakstad - Mai Irene Austgulen
Gro Flagstad – Elin Ludvigsen

*Avdelingene i Arendal, Elverum og Førde deltar ikke i studien

EUROPAIN-studien i Norge
Skriftlig foreldreinformasjon og samtykke
 Godkjenninger




REK: Oppfølging av et allerede etablert behandlingstilbud.
Faller utenfor helseforskningslovens virkeområde.








Protokollen er godkjent av nasjonale etikkomiteer i Frankrike og
alle deltakende land

NSD: Godkjent, men studien medførte ikke meldeplikt eller
konsesjonsplikt etter personopplysningslovens §§ 31 og 33
Databasen for studien (lokalisert i Frankrike) meldt til
nasjonale myndigheter der

Lagring av data etter studieslutt
 Tillatelse fra NSD til fortsatt lagring av data for å
muliggjøre evt fremtidig forskning

Datainnsamling


Oppstart i Norge:




1. oktober – 3 sykehus
15. oktober – 11 sykehus
29 .oktober – 2 sykehus




Inklusjonsperioden for hver avdeling er en – 1 - måned
Datainnsamlingsperioden for hvert barn: 28 dager



Data som samles inn:




Demografiske data, ventilasjonsmåte, kontinuerlig eller intermittent
bruk av sedativa, analgetika eller nevro-blokkere, smertevurdering,
ikke-medikamentelle tiltak og behandling av abstinens

Registrering på papir og i en web-basert database tilgjengelig
via www.europainsurvey.eu

Nettside: www.europainsurvey.eu
Gir tilgang til:
• Elektronisk
datainnsamlingsskjema
• All nyttig og
oppdatert
informasjon
• Informasjon
vedrørende
studien i Norge
finnes under
“Participating
countries” eller
via denne lenken:

www.europainsurvey.eu/particip
ating-countries/Norway

Sjkermbilde av
datainnsamlingsskjemaet

Status

Ca 20% av de nyfødte som
inkluderes i studien inkluderes
fra Norge!

Status

Ca 18-19% av de nyfødte
som inkluderes i studien
inkluderes fra Norge!

Forventede resultater og mulige implikasjoner


Kartlegging av andelen barn som gis sederende eller
smertestillende medikamenter i nyfødt intensivavdelinger over
hele Europa



Dokumentere forskjeller mellom ulike land



Hver avdeling får resultatene for egen avdeling sammen med
det samlede resultatet for eget land (benchmarking)



Nettverksbygging



Muliggjøre sammeligning av klinisk praksis med beste
tilgjengelige kunnskap på feltet

Publisering av resultater:


To internasjonale peer review artikler planlagt. Nasjonal
koordinator medforfatter



Norske data blir tilgjengelige for publisering etter at de
internasjonale publikasjonene er klare. Hver av de deltakende
avdelingene blir invitert til å bidra



Videre forskning????

Tusen takk!




Til de avdelingene som deltar i studien –
medisinsk ansvarlige, studiesykepleiere,
ledelse og øvrige ansatte – hver og en gjør en
kjempejobb!
Til Nasjonalt nettverk for legemidler til barn
som støtter norsk deltakelse i studien med
195.000 kr


96,4% av støtten går til de 16 avdelingene som
inkluder barn til studien

Kontakt:


Norsk koordinator for EUROPAIN-studien:







Randi Dovland Andersen
Barne- og ungdomsklinikken
Sykehuset Telemark HF
Tlf 35 00 47 49 / 934 53 441
E-post: anrd@sthf.no

