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Bakgrunn for arbeidet
Mange legemidler til barn:
1. Brukes utenfor godkjenning (off-label):
Pakningsvedleggene for godkjente preparater er ofte lite brukervennlige og
inneholder ingen informasjon om den aktuelle bruk hos barn hvis det
brukes ved en ikke-godkjent indikasjon. Bivirkninger ved off-label bruk er
heller ikke beskrevet, heller ikke informasjon om hvordan man kan gi
legemidler beregnet til voksne på en forsvarlig måte til barn.
2. Er ikke markedsført i Norge og importeres derfor fra utlandet ,eller
produseres i apotek:
Pakningsvedlegg på importerte legemidler kan være vanskelige å forstå,
mens apotekproduserte legemidler mangler pakningsvedlegg.
Nettverket utarbeider derfor produsent-uavhengige informasjons-skriv om
legemidler til barn

Informasjonsskriv på nettsiden

Samarbeid med andre instanser
• Nettverket har i 2014 inngått avtale med Medicines for children i
Storbritannia om oversettelse og tilpasning til norske forhold for 20 av
deres informasjonsskriv på www.mediscinesforchildren.uk .
• De engelske skrivene kan brukes som oppslagsverk inntil vi får norske
versjoner:

Kriterier for valg av LM til oversettelse
Medicines for children har snart 200 informasjonsskriv på sine nettsider.
Utvelgelsen av hvilke som skal oversettes er tatt på bakgrunn av:
• Behov basert på forbruksstatistikk fra Reseptregisteret
• Ikke markedsførte legemidler i Norge med pakningsvedlegg på
fremmedspråk
• Apotekproduserte legemidler
• Legemidler med mangel på relevant informasjon om bruk hos barn i
det norske pakningsvedlegget
• Når andre instanser ikke har utarbeidet informasjonsskriv på norsk
for barn; som f.eks. Spesialsykehuset for epilepsi (SSE) sine
informasjonsskriv om antiepileptika.

De 20 utvalgte
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11.

Amiodarone
Amlodipine
Aripiprazol
Azathioprine
Enalapril
Fosfattilskudd
Fludrokortison
Gaviscon
Karvedilol
Lanzoprazole
Mesalazin

• 12. Movicol
• 13. Natriumpikosulfat
• 14. Nifedipin
• 15. Olanzapin
• 16. Omeprazol
• 17. Ranitidin
• 18. Rektale legemidler
• 19. Risperidon
• 20. Urodeoksykolsyre
Uregistrerte legemidler (eget)

Praktisk bruk av informasjonsskrivene
Informasjonsskrivene er ment brukt ved oppstart av
legemiddelbehandling til barn, både i allmennpraksis og på sykehus.
Men også som et oppslagsverk senere i behandlingen for raskt å
finne informasjon om håndtering av avglemt dose, oppkast etc.
Nyttige ved overføring mellom sykehus og hjemsted.
Foreldre kan også finne informasjonsskrivene på Nettverkets
hjemmeside og på Facebook.
Spørsmål stilles til lege /sykepleier/ apotek dersom noe er uklart.
Andre institusjoner som hjemmesykepleie, og helsestasjon kan også
ta dem i bruk / ha nytte av dem.
Kom med tilbakemeldinger om innhold i de vi har!!

Resultater av spørreundersøkelsen
• Kartlagt bruken av informasjonsskrivene. Svar fra:
19 sykehusavd
18 sykehusapotek avd

Sykehusavd:
• 1. Brukes skrivene med generelle råd i pasientopplæring?
Ja: 4
Nei: 15
• 2. Brukes skrivene med generelle råd som oppslagsverk av helsepersonell på
posten?
Ja: 6
Nei: 13
• 3. Brukes skrivene om spesifikke legemidler til pasientopplæring?
Ja: 6
Nei: 13
• 4. Brukes skrivene om spesifikke legemidler som oppslagsverk av helsepersonell
på posten?
Ja: 6
Nei: 13

Bruk i sykehusapotek
• Er pasientinformasjonsskrivene kjent i sykehusapoteket? (ulike avd i apoteket)
Ja: 6 avd
Nei: 12 avd
Noe kommentarer:
• Delvis kjent, har prøvd å innføre bruk av dette til utlevering til aktuelle pasienter
(tatt en del utskrifter som står framme blant diverse brosjyrer) . Dessverre litt
personavhengig om vi husker på det til enhver tid, så er ikke innført som en
standard rutine
• Nei, Js, jeg har gjort oppmerksom personell på Barnesenteret om skrivene
• Tja, nevnt, men ikke satt i system. Jobber med saken.
• Ja, til rådgivning av spl/lege
• Ja, til faglig oppdatering av personalet
• Ja, i pasientsamtaler om bruk av legemidlene

