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Nødvendigheten av å inkludere barn i
kliniske studier
Vi ønsker alle at barn skal få ta del i nye
medisinske fremskritt (som er et resultat av
medisinsk forskning).

Nødvendigheten av beskyttelse for barn
som deltar i kliniske studier
Samtidig ønsker vi ikke at
barn utsettes for unødig
risiko ved deltagelse i
kliniske studier (selv om
deres deltagelse vil være helt
nødvendig for å bedre
helsetjenesten for barn i
fremtiden).

Tilgjenglighet versus beskyttelse
Utfordringen vil være hvordan vi best
mulig kan balansere disse potensielt
ulike målsetningene.

Nødvendigheten av regulering
Beskytte barnets personlige integritet
• Det informerte og frivillige
samtykket
• Krav om at forskningen skal
komme barnet selv tilgode
• Nivåer for akseptabel risiko

Barn er en sårbar gruppe og
trenger derfor ekstra beskyttelse
• Ethvert individ har sin absolutte
integritet som ikke må krenkes
(uansett hvor verdifull eller viktig
forskningen er for samfunnet).
• Den personlige integriteten hos et
barn er mer utsatt og sårbar da barn
har;

– Mangelfulle evner til å verne
seg selv, til å forstå
forskningen og har lettere for å
bli forledet (motstå press)
• MEN, disse forhold er helt
avhengig av modenhet
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Barns krav på beskyttelse – hva sier loven?
• Helseforskningsloven §18

– Vilkår for forskning
som inkluderer personer uten samtykkekompetanse:
Forskning som inkluderer mindreårige og personer uten
samtykke-kompetanse etter pasientrettighetsloven §4-3 kan
bare finne sted dersom:
a. Evt. risiko eller ulempe for personen er ubetydelig
b. Personen selv ikke motsetter seg det
c. Det er grunn til å anta at resultatene av forskningen kan
være til nytte for den aktuelle personen eller for andre
personer med samme aldersspesifikke lidelse, sykdom,
skade eller tilstand.

I tillegg: Tilsvarende forskning kan ikke gjennomføres på
personer som er samtykkekompetente.

FORSKNINGSETISK VURDERINGER
• Elementer i den etiske vurderingen
– Etiske normer
– Rettsnormer
– Profesjonsnormer

• Hva styrer den etiske vurderingen?
–
–
–
–
–

Menneskerettskonvensjoner
Helsinkideklarasjonen
Oviedo-konvensjonen
Lovgivningen
Retningslinjer for god klinisk praksis (GCP)

Hva legger vi i risiko eller ulempe?
• Ved all forskning på barn må en være oppmerksom
på mulighet for alle typer risiko/ulempe
forskningen måtte tilføre barnet
• Psykisk (redsel, smerte, stress)
• Fysisk (invasive prosedyrer, potensiell skade og
reversibilitet av bivirkninger)
• Sosialt (tidsbruk, dagliglivets rutiner, skole, lek ol.)

• Disse forholdene varierer imidlertid med
• Barnets alder
• Studiets omfang (akkumulering av prosedyrer) og barnets
grunntilstand
• Over tid (eks. H1N1 vaksinasjon 2009)

Minimal/ubetydelig risiko
”that the probability and magnitude of harm or discomfort
anticipated in the research are not greater in and of
themselves than those ordinary encountered in daily life or
during the performance of routine physical or psychological
examination or tests”

ALDERSGRUPPER

innen pediatrisk forskning

preterms neonates
premature nyfødte
< 36th gest. wk

0 - 27 d

infants
småbarn

children
barn

1 – 23 mo

2 – 11 yr

adolescents
ungdom
12 –18 yr

Eksempel på legemiddelutprøving
• Gruppe 1: 12 -18 år
– fra lav dose til høyere dose
– innsamling av data til analysering
• Gruppe 2a: 5-11 år
– fra lav dose til høyere dose
– innsamling av data til analysering
• Gruppe 2b: 2 -5 år
– fra lav dose til høyere dose
– innsamling av data til analysering
• Gruppe 3: 1-2 år
– osv

Hva betyr «person ikke
motsetter seg forskningen»
• Helseforskningslovens forarbeider er svært tydelig
på at en person som ikke er samtykkekompetent
likevel alltid har nektelseskompetanse – og at
dette skal respekteres

Hverdagsetikk - 5 år og «frisk»
forsøksperson
• Forskningsprosjekt som belyser arvelig diabetes
ved å studere ulike arvelige markører – og der
en vil undersøke friske søsken til barn som har
fått diabetes.
• Omtrent 1/3 av søsken antas å være HLAidentiske med den diabetessyke og der 30% av
disse sannsynlig vil utvikle diabetes (mot < 1%
av de andre søsken)
• Det er ikke i dag mulig å forebygge utvikling av
sykdom

Hos forskningssykepleieren
• Foreldre svært interessert i å vite «bærerstatus til
barnet». Muntlig å skriftlig samtykke er hentet inn i
forkant.
• Nå er det tid for blodprøvetaking

• Barnet er engstelig, vegrer seg intenst og skriker
ustanselig
• Mor insister på at blodprøven skal tas og blir sint
på barnet

Hva tenker du?
1. Er denne typen forskning etisk forsvarlig?
2. Handler mor rett når hun forsøker å
overtale/tvinge barnet?
3. Har barnet rett til å nekte?

Forskningsetisk overveielse
1. Er denne typen forskning etisk forsvarlig?
–

–
–
–

Burde vært forhåndsvurdert av REK mhp. risiko/nytte
vurderingen (kan denne kunnskap fås hos eldre barn eller
voksne?)
Burde en vente med dette til barnet forstår utfallet av
deltagelse i studien (bioteknologiloven)
Vil studien komme barnet selv til gode?
Hvordan vurderes integritetskrenkelsen her?

2. Handler mor rett når hun forsøker å overtale/ tvinge
barnet?
– Hva er motivet til mor får å ta blodprøven?
– Er foreldre godt nok informert om studien?
3. Har barnet rett til å nekte?
– Ja – prøven vil ikke ha umiddelbar innvirkning på barnets
liv og helsetilstand

Hvordan skal vi vurdere risiko i et
prosjekt?
Vekting – proporsjonalitet = Forsvarlighetsvurdering.
«Hensynet til deltakernes velferd og integritet skal gå foran
vitenskapens og samfunnets interesser» (hlf. § 5,2,2)
«Hvis deltageren er mindreårig må risikoen og ulempene
være ubetydelige» (hfl §18 og 19)

I et klinisk studie forventes det at prosjektleder gjør
en analyse av følgende:
1. Vurdering av sannsynlighet for uheldig hendelse
2. Konsekvenser av disse uheldige hendelser
3. Tiltak for å møte risiko

Risiko minimaliserende tiltak
Det må inn adekvat pediatrisk kompetanse i
alle ledd av en klinisk studie
– Farmasøytisk industri (planlegging/protokoller)
– Regulatoriske myndigheter (REK + SLV)
• ” GCP regler setter krav til pediatrisk ekspertise i vurdering
av legemiddelutprøvninger!

– Utprøvere og studiested
• Forskningsposter tilpasset barn
• Kvalifisert personell

Kun på denne måten kan kvaliteten og
forsvarligheten i kliniske studiene bli tilpasset
de krav som gjelder inklusjon av barn som
forsøkspersoner

Blodprøvetakning av barn
• Begrenset blodvolum
– 1 % av blodvolum per prøvetaking
– 3 % av blodvolum ila 4 uker
• ”Clinical trail Directive + WHO quidelines”

Prematur 1240 gram

Begrenset blodvolum (80 ml/kg BW)
1% regelen 0.8 ml blod / kg BW.
3% regelen 2,4 ml blod / kg BW.

Terminbarn

Blodprøvetakning av barn
• Restriktiv indikasjon
–
–

Skaffe tilveie alternative analysemetoder for blod/serum
Vurder alternativ (spyttprøve) for PK undersøkelser

• Lokalbedøvelse/Ta prøver sammen med
rutineprøver/Bruke intravenøse tilganger

Sosialt - Barnets ve og vel
• Forskning tar tid – for barn, foreldre og
familien
– Fleksible med time avtaler (alltid flere utprøvere
– gjerne ulike kjønn)
– Raske visitter uten forsinkelser
(Lab, apotek, budlevering av medisiner ol)
– SMS / E-post påminnelser (DIPS)
– Redusere kostnadene

Samtykket
HOVEDREGEL: Deltakelse i forskning skal være
basert på deltakernes samtykke
1.Frivillig

ingen økonomiske virkemidler (honorering?), relasjon forskerdeltaker
Retten til å trekke seg uten å oppgi grunn og uten negative
konsekvenser

2.Informert
basert på relevant og objektiv informasjon
Utforming av infoskriv. Mal finnes på:
http://helseforskning.etikkom.no/xnet/public

3.Uttrykkelig
må være et aktivt samtykke

4.Dokumenterbart
bør være skriftlig nedtegnet

Hvem bestemmer over min kropp?
• Du bestemmer over egen
kropp når du er 16 år
• Barn kan ta egne
beslutninger om deltagelse
i forskning når de er 12 år

Hvem er samtykkekompetente?
Myndige personer
Mindreårige over 16 år

Personer over 16 år signerer selv
Barn 12-16 år: tilpasset informasjon, foreldre signerer
Skal bli hørt, men ikke ansvarliggjort.

Legemiddelutprøving/inngrep: foresatte samtykker for barn
under 18 år. Det kreves samtykke fra begge foreldre, dersom
begge har foreldreansvar.

Personer med manglende samtykkekompetanse: nærmeste
pårørende samtykker. Stedfortredende samtykke.
Selv om foreldre/pårørende har samtykkerett, har deltaker
medbestemmelsesrett - ´nektelseskompetanse´.

Hvordan innhente samtykke ved
forskning med barn ?
• Frivillig informert samtykke ved forskning på
barn = Foreldre gir skriftlig samtykke +
barnet gir tillatelse (motsetter seg ikke)?
Barn

Foreldre

Utprøver

Samtykke - prosessen
• Muntlig og skriftlig informasjon
– formålet
– nytte og risiko
– hva det innebærer i praksis

• Frivillighet
– kan når som helst å trekke seg
– Uten at det får konsekvens for videre
behandling

Barns krav til beskyttelse – for høy?
• For høy barriere (”Det er uetisk å forske på barn”) for
å inkludere barn i kliniske studier har vist seg
å ha alvorlige helsemessige implikasjoner for
barn som gruppe

Barnestudier – veien videre?
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Nye holdninger til å la barn delta i
kliniske studier
Målsettingen i dag er å stimulere til pediatrisk
forskning og reflekterer derfor en endring av fokus
fra ensidig beskyttelse av barn i forskningen til økt
tilgjengelighet.

o Forandring fra å beskytte barn mot klinisk
forskning til å beskytte barn gjennom
kliniske studier
o” Det er uetisk å ikke forske på barn”

• Det er et skifte i holdninger til å la barn delta i kliniske
studier
– Barn har krav på like god og evidensbasert behandling som
voksne
– Kliniske studier av høy kvalitet i barnepopulasjonen er helt
nødvendig for å bedre helsen for fremtidige barn (og voksne)

• Innføringen av Barneforordningen i EU vil medføre et
betydelig behov for barnestudier i årene som kommer
– Alle nye substanser skal ha en pediatrisk plan (PIP) som
fortløpende vil bli vurdert av en pediatrisk ekspertgruppe (PDCO)
– Industrien har i dag krav om å gjennomføre barnestudier

• Et robust system for å ta vare på barn som forsøkspersoner er blitt tydeligere og mer aktuell
– Barn er en sårbar og heterogen gruppe som gir etiske og
vitenskapelige utfordringer ved kliniske utprøvninger
– Det er viktig at alle ledd i en utprøvning har solid pediatrisk
ekspertise

Fordeler ved deltakelse i studie?
• Bedre oppfølging av egen sykdom
• Bedre behandling?
– Tilgang til ”nye” medisiner som ikke er tilgjengelig ellers
– ”Inclusion benefit” in clinical trails

• Hjelpe andre barn, gi noe igjen for den
behandling de selv har fått.
• Bedre innsikt i egen sykdom
• Spennende/Betydningsfullt

Tabloide konklusjoner
• Det er uetisk ikke å la barn delta i
kliniske studier
– Men, det er nødvendig med et robust system
som sikrer barn fullgod beskyttelse ved
deltagelse
– Og, studiet skal legges opp på barns premisser

• Gode kliniske studier er den eneste veien
mot bedre helse for barn
– Viktigheten av å delta i kliniske studier må
formidles til foreldre, helsepersonell,
helseforetak, primærhelsetjenesten og
regulatoriske myndigheter.

Takk for oppmerksomheten
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