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Lederen har ordet

Ulikt om ”off-label bruk”

Takk for meg!
1. januar 2011 overtek Thomas Halvorsen som
leiar for nettverket. Det har vore ei interessant
og lærerik tid og eg synes me har oppnådd
mykje sidan starten i mars 2009. Min foreløpig
siste innsats for
nettverket blir å få på
plass vår framtidige
organisasjonsstruktur,
og å foreslå ein mal
for arbeidsoppgåver
og lokal forankring for
alle legemiddelutval. De som nettverksmedlemmer er vår viktigaste kjelde til å fange
opp aktuelle problemstillingar og vår garantist
for at gode løysingar blir effektuert.
På vegne av styringsgruppa og staben vil eg
ynskje Dykk alle ei god jul og eit godt nytt
år og lukke til med arbeidet vidare!
Helsing Asle

I Sverige har farmasøyt og sjukepleier Elin
Kimland gjennomført et doktorgradsarbeid om
forskrivning av legemidler til barn, med fokus
på ”off-label bruk”. En av hovedkonklusjonene
er at omkring halvparten av forskrivningen er
unlicenced eller ”off-label” til barn, både i
primærhelsetjenesten og i sykehus.
Hudmidler, paracetamol, glukose og
elektrolyttløsninger utgjør en stor andel.

Saker fra styringsgruppen

European Medicines Agency (EMA) gir
økonomisk støtte til studier på legemidler som
ikke har patent lengre, med det målet at
legemidlene skal få markedsføringstillatelse
med barnedosering. EMA har laget en liste
over prioriterte legemidler, mer om denne
ordningen kan leses her.

Det er en overordnet målsetning at
legemiddelbruk hos barn skal være hensiktsmessig og trygg, og i størst mulig grad basert
på dokumentert kunnskap. Dagens virkelighet
er at man ofte må benytte legemidler uten
offentlig godkjenning (unlicensed) eller utenfor
rammene for offentlig godkjenning (off-label).
Dette har sin årsak i manglende dokumentert
kunnskap, noe som igjen reflekterer en
mangel på klinisk forskning i blant barn.
Helsedirektoratet har nå bedt Nettverket
utarbeide en nasjonal strategiplan for
forskning og kliniske utprøvinger innen
området legemidler til barn. Nettverket skal
sette sammen en arbeidsgruppe som skal
levere innen 1. juni. Arbeidet startes gjennom
et åpent seminar på Hotel Clarion Royal
Christiania i Oslo den 27. januar. En kort
bakgrunn for arbeidet, program for seminaret
samt påmelding finner du her. Vi ønsker flest
mulig velkommen og håper å trekke i gang
spennende diskusjoner.

Kimland etterlyser elektroniske støttesystemer
med pediatriske opplysninger ved forskrivning
av legemidler til barn. Arbeid med elektronisk
oppslagsverk for barnelegemiddel er startet i
Stockholm, som en svensk ”BNF for Children”.
Deler av Kimlands doktorgradsarbeid inngår i
en EU-rapport om ”off-label bruk”. Rapporten
vil snarlig bli offentlig gjort. Rapporten
inneholder også data fra Norge.

Under overskriften ”Høyt spill med pasienter”
skriver Norsk Farmaceutisk Tidsskrift i
novemberutgaven om ”off label-bruk”.
Synspunkt fra styrende organer, legemiddelindustrien og klinikere blir belyst.
”Off-label bruk” er omstridt, men like fullt
lovlig og nødvendig. Betty Kalikstad og Tone
Westergren belyste slik bruk av legemidler til
barn i Tidskrift for Den norske legeforening i
2006.

BNF for Children
Fri tilgang til nettutgaven av BNF-C er sikret i
to nye år. Helsebiblioteket og Helsedirektoratet
tar regningen for det nasjonale abonnementet.
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