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1.

Målsetning

Nasjonalt kompetansenettverk for legemidler til barn (Nettverket) arbeider for at
legemiddelbehandling til barn skal være hensiktsmessig og trygg, og i størst mulig grad basert på
dokumentert kunnskap.
Nettverket arbeider for at alle parter som er involvert i legemiddelbehandling til barn skal ha, eller ha
tilgang til, nødvendig og relevant kunnskap og at de kan handle og samhandle på en
hensiktsmessig, korrekt og trygg måte.
Nettverket skal bistå klinisk forskning på en slik måte at målsetningen styrkes.

2.

Kort beskrivelse av Nettverkets bakgrunn

I forbindelse med behandling av Stortingsmelding nr. 18 i 2005 (2004-2005), ”Rett kurs mot riktigere
legemiddelbruk”, konferer Inst.S.nr.197 (2004-2005), ba Stortinget Regjeringen om å legge
forholdene til rette for å heve norsk kompetanse på legemiddelbehandling til barn gjennom å
etablere et nasjonalt tverrfaglig kompetansenettverk, jfr. anmodningsvedtak nr. 372, 30. mai 2005.
Helsedirektoratet fikk i brev av 23. november 2005 i oppdrag å utrede opprettelsen av et slikt
kompetansenettverk. I desember 2008 fikk Helse Bergen HF, Haukeland Universitetssykehus, et
tilskudd på inntil 2 millioner kroner, for å opprette et kompetansenettverk for legemidler til barn
som et pilotprosjekt. Kompetansenettverket har senere blitt videreført med årlige overføringer over
statsbudsjettet.
Organisering og oppgaver for Nettverket er beskrevet i oppdragsbrev fra Helse- og
omsorgsdepartementet og Helsedirektoratet. Fra 2013 har Nettverket i tillegg fått økt sin årlige
bevilgning for å opprette et sekretariat for et forskningsnettverk for legemidler til bruk hos barn.
Nettverket har derved følgende fem arbeidsområder innenfor tematikken barn og legemidler:
 Pasientsikkerhet
 Kompetanseheving
 Kunnskapsformidling/kunnskapsutveksling
 Bidra til vitenskapelig kompetanseutvikling og kunnskapsoppsummering i samarbeid med
nasjonale og internasjonale fagmiljøer
 Bidra til å etablere et nasjonalt samarbeidsnettverk for klinisk forskning innen området
legemidler til barn
Denne årsrapporten vil strukturelt følge disse fem hovedområdene, bortsett fra første kapittel som
omhandler Nettverkets organisering.
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3.

Organisatoriske forhold

3.1

Administrasjon og ledelse

Nettverket har en administrasjon og ledelse lokalisert ved Barneklinikken ved Haukeland
Universitetssykehus, Helse Bergen. Nettverket har en styringsgruppe som foruten ledelsen består av
representanter fra de ulike helseregionene og en allmennlege. I tillegg har Nettverket en stab for å
ivareta administrative og faglige oppgaver. Nettverket har kontaktpersoner i relevante
samarbeidende institusjoner og virksomheter, se punkt 3.4.
Nettverksmodellen er valgt av Helse- og Omsorgsdepartementet (HOD) som en hensiktsmessig
modell for å øke kompetansen på området legemidler til barn både innenfor spesialist- og
primærhelsetjenesten.

Nettverkets forankring i RHF strukturen

Helsedirektoratet og Nettverket har en kontinuerlig dialog for å tydeliggjøre Nettverkets og
legemiddelutvalgenes (se punkt 3.2) funksjon og forankring i helseforetaksstrukturen, jfr.
organisasjonsplanen.

Høringsinstans

Nettverket ønsker at sentrale helsemyndigheter er seg bevisst Nettverkets eksistens og utnytter dets
ekspertise. Det er viktig at de som arbeider med legemiddelspørsmål er kjent med Nettverket for å
sikre at spørsmål om legemidler og barn også blir inkludert når dette er naturlig. Nettverket som
høringsinstans har blitt diskutert i flere møter gjennom året med Helsedirektoratet som har tatt
budskapet videre. Se hvilke høringer Nettverket har uttalt seg i under punkt 8.3.

Styringsgruppe og stab
I 2014 lønnet Nettverket til sammen 4,3 årsverk fordelt på 13 personer i styringsgruppe og stab. De
fleste av disse er frikjøpt i mindre stillingsstørrelser fra sine hovedstillinger, se oppstilling under.
Det har i tillegg blitt leid inn relevante fagpersoner arbeid med til blandekort- og bivirkninger, 20 %
farmasøytårsverk fra Sykehusapoteket Oslo, 20 % sykepleierårsverk fra Oslo universitetssykehus, 10
% sykepleierårsverk fra Helse Bergen og 20 % farmasøytårsverk fra RELIS Vest.
Styringsgrupperepresentantene Heidi Glosli og Bendik Lund har i utgangspunktet 20 % stillinger i
Nettverkets styringsgruppe, men ordningen fra 2013 om ekstra frikjøp til arbeid i
forskningsnettverket, NorPedMed, er videreført. Dette er en samarbeidsmodell mellom Nettverket
og de barnemedisinske avdelingene ved St. Olav og OUS, se også punkt 7.1.

Ved utgangen av 2014 hadde Nettverket følgende ansatte:
Nettverkets styringsgruppe
Leder (lege)
Nestleder (farmasøyt)
Primærhelsetjenesten (lege)
Regional representant Helse Nord (lege)
Regional representant Helse Midt (lege)
Regional representant Helse Vest (Sykepleier)
Regional representant Helse Sør-Øst (lege)
Regional representant Helse Sør-Øst (farmasøyt)

Thomas Halvorsen
Ingrid Grønlie
Christina Brudvik
Knut-Helge Kaspersen
Bendik Lund
Gunn Elin Hestnes Veivåg
Heidi Glosli
Cathrine Kjeldby-Høie
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Styringsgrupperepresentanten fra Helse Vest skiftet 15. september, da Linn Schumann-Olsen
Waagenes har ett års permisjon fra styringsgruppen og Gunn Elin Hestnes Veivåg vikarierer for
henne.
Nettverkets stab
Daglig leder (farmasøyt)

Margrete Einen

80 %

Administrasjonskonsulent

Sigrun Hoem Evensen

20 %

Controller

Gitte Malkenes

10 %

Lege i stab

Henrik Underthun Irgens

60 %

Farmasøyt i stab

Gunn-Therese Lund Sørland

30 %

Også i stab har det vært endringer i personalet i løpet av 2014. Henrik Irgens har økt sin stilling i stab
til 60 % og Margrete Einen har fått tildelt rollen som daglig leder, dette er en ny rolle i Nettverket i
2014.
Ved årsskiftet har fire av legene i Styringsgruppen og stab medisinsk doktorgrad, ytterligere en vil
disputere for den medisinske doktorgraden i 2015, én er førsteamanuensis og én er professor ved
Universitet i Bergen ved siden av jobben i Nettverket. Farmasøytene i stab og styringsgruppe er alle
ledende innenfor fagmiljøet pediatrisk farmasi i Norge, og har et sterkt og velutviklet internasjonalt
nettverk, bl.a. gjennom deltakelse på internasjonale konferanser, og aktivt medlemskap i Neonatal
and Paediatric Pharmacists Group (NPPG) og skandinavisk undergruppe Scandinavian Paediatric
Pharmacist Group (SPPG).
Ingrid Grønlie, Nettverkets nestleder helt siden oppstarten i 2008, fikk tildelt Det Giftige Kors, Crux
venenifera, på Farmasidagene i november 2014. Ridderkorset fra Norsk Farmaceutisk Selskap blir
tildelt for fremragende innsats for norsk farmasi. Ingrid Grønlie fikk utmerkelsen blant annet for sitt
engasjement for tryggere legemiddelbehandling av barn og fremme av tverrfaglighet i
legemiddelbehandling.
I 2014 ble det avholdt til sammen 8 styringsgruppemøter. Hovedsakelig har styringsgruppemøtene
blitt avholdt over telefon, men ett møte ble avholdt i Oslo. I tillegg til dette har det blitt avholdt to
møter med Helsedirektoratet og ett møte med Helse- og Omsorgsdepartementet. Kjersti Aarskog
har avløst Anne Berit Walter som kontaktperson for Nettverket i Helsedirektoratet
Det foreligger rollebeskrivelser for de fleste funksjonene i Nettverket. Farmasøyt i stab er redaktør
for Nettverkets nettsider og for nyhetsbrevet.

3.2

Lokale legemiddelutvalg (LMU)

I løpet av 2009-2010 ble det etter initiativ fra Nettverket etablert legemiddelutvalg for barn (LMU)
ved alle landets 20 barneavdelinger. Hvert LMU består minimum av én lege, én sykepleier og én
farmasøyt. LMU fungerer som rådgivende organ for barneavdelingens ledelse og rapporterer dit,
med noen unntak: Ved Oslo Universitetssykehus (OUS), Ahus og Stavanger er LMU et underutvalg av
foretakets legemiddelkomite. LMU i Fredrikstad er direkte underlagt legemiddelprogramstyret i
Sykehuset Østfold. Den rådgivende rollen overfor den kliniske avdelingsledelsen er den samme som i
landet for øvrig.
Alle medlemmer av LMU er ansatt ved det HF hvor utvalget har tilhørighet, og utøver sin funksjon i
kraft av sin stilling der. Sykepleierne og pediaterne er ansatt ved den lokale barneavdelingen, mens
farmasøytene er ansatt ved sykehusapotekforetakene. Barneavdelingene bestemmer selv hvor
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mange medlemmer de vil ha i LMU, men det er kun én lege, én sykepleier og én farmasøyt som får
dekket det årlige nettverksseminaret. De andre kan delta for egen regning. Se også punkt 6.1.
I følge Nettverkets forslag til mandat for legemiddelutvalgene, kan LMU blant annet ivareta
foretakenes lovpålagte oppgaver innen legemiddelhåndtering (jfr. Forskrift om
legemiddelhåndtering for virksomheter og helsepersonell som yter helsehjelp), og det forutsettes at
det finnes ressurser til dette innen den ordinære finansieringen i sykehusforetakene. Nettverket har i
møter med Helsedirektoratet uttrykt ønske om at RHFene gjennom styringsdokumentet blir
oppfordret til å prioritere dette tverrfaglige samarbeidet.
Barn behandles med legemidler ved mange kliniske avdelinger i sykehus, ikke bare ved
barneavdelinger. Nettverket har derfor gjennom sitt forslag til mandat for LMUene, og dessuten i
møter med Helsedirektoratet, påpekt at barns særskilte behov i forbindelse med
legemiddelhåndtering må ivaretas også utenfor barneavdelinger. Nettverket mener dette løses best
gjennom overordnede retningslinjer i helseforetakene.
Møtereferat fra LMUene og saker av generell interesse gjøres tilgjengelig på Nettverkets intranett.
Hensikten er at erfaringer, kunnskap og kompetanse skal deles.
Legemiddelutvalgene presenteres i Nyhetsbrevene under spalten «Månedens LMU».
Kontaktinformasjon for legemiddelutvalgenes medlemmer finnes samlet på Nettverkets
hjemmesider og er også tilgjengelig uten innlogging.
Legemiddelutvalgenes arbeid er et sentralt tema på de årlige nettverkssamlingene om høsten, se
under.
Totalt er det ca. 120 medlemmer i Nettverket.

Regionalt arbeid i Helse Sør-Øst
I Helse Sør-Øst er det etablert et Regionalt Legemiddelforum (RLF) på permanent basis som
behandler overgripende legemiddelspørsmål i denne helseregionen. RLF er rådgivende for ledelsen i
det regionale helseforetaket. Heidi Glosli deltok på et møte i Regionalt Legemiddelforum i mars
2014. Hun presenterte Nettverket og deltok i en diskusjon om regional organisering av arbeidet med
legemidler til barn. Møtet konkluderte med at Helse Sør-Øst vil benytte Nasjonalt
kompetansenettverk for legemidler til barn til sitt regionale arbeid knyttet til tematikken legemidler
til barn. Nettverkets regionale representanter vil være bindeleddet mellom Nettverket og
styringslinjen i Helse Sør-Øst/Regionalt Legemiddelforum. Legemiddelutvalgene blir viktige lokale
støttespillere. Nettverkets årlige statusrapport skal sendes Regionalt Legemiddelforum i Helse SørØst. En slik modell for et regionalt legemiddelarbeid er per i dag ikke etablert i de andre RHFene.

3.3

Nettverkets samarbeidspartnere

Nettverket har en rekke samarbeidspartnere, mange av disse er oppnevnt i Nettverkets
oppdragsdokument fra Helsedirektoratet. Kontakt med disse er beskrevet i tilknytning til omtale av
relevante sakskompleks.
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3.4

Organisasjonskart

3.5

Økonomi

Nettverkets tildeling for 2014 var på 6 millioner kroner, uendret fra 2013. Av dette er 1 million kroner
primært tiltenkt arbeidet med et nasjonalt forskningsnettverk for legemidler til bruk hos barn
(NorPedMed, se kapittel 7). Arbeid med Nettverkets opprinnelige agenda har således mottatt en
uendret finansiering i 5 år fra og med 2010.

Midlene brukes i grove trekk slik:






Ca. 55 % direkte lønnskostnader
Ca. 15 % diverse utstyr, databaser og IKT
Ca. 10 % interne aktiviteter og seminar:
o Ett årlig internt Nettverksseminar (Solstrand)
o Ett større åpent nasjonalt seminar (Oslo)
o Frikjøp av arbeidskraft og drift av interne prosjekter
Ca. 20 % samarbeidsprosjekter hvor en stor del av innsatsen kommer fra eksterne
samarbeidspartnere.

Særskilte kommentar vedrørende IKT. Nettverket har fram til 2014 brukt relativt lite av sine
driftsmidler til IKT. I 2014 måtte programvaren som hjemmesiden er bygget på oppgraderes. Helse
Vest IKT benytter en ekstern leverandør (Acando) til dette arbeidet. Det har vært brukt store
ressurser fra Nettverket og leverandøren på denne oppgraderingen i løpet av 2014, men arbeidet ble
ikke ferdigstilt i løpet av året og vil bli kostnadsført på 2015. Midler fra 2014 blir satt av til dette.
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Avsetninger. Nettverket har ved årsskiftet 2014-2015 relativt store økonomiske forpliktelser i
forhold til inngåtte, men ikke utbetalte avtaler og kontrakter. Dette er en situasjon Nettverket i større
eller mindre grad har erfart ved hvert årsskifte siden etableringen i 2009, og som i regnskapene har
framkommet som avsetninger. Disse avsetningene skyldes i stor grad forsinkelser i avtalte prosjekt
som var planlagt honorert ved levering.
Abonnementskostnadene for British National Formula for Children (kroner 440 000,-) ble inntil
2014 regnskapsført forskuddsvis, mens de fra og med 2014 regnskapsføres leveringsåret. Denne
kostnaden bortfaller derfor unntaksvis i regnskapet 2014, men kommer selvsagt tilbake i 2015.
Generelt kan sies at Nettverkets økonomi er under god kontroll. De siste årene har det faktisk
regnskapsførte kostnadsnivået vært noe større enn den årlige tildelingen, dekket inn gjennom
avsetninger fra foregående år; det vil si aktivitetsnivået framstår fornuftig tilpasset økonomien. For
2014 har det påløpt regnskapsførte utgifter på kr 6.390.000 mot tildelt kr 6.000.000. Nettverket
foretar således en gradvis og kontrollert nedtrapping av avsetninger fra tidligere år. Nettverket
erfarer at oppgaveporteføljen øker, dette skyldes i all hovedsak at driften av nettverket har satt seg,
omlegging prosjektstøtte til samarbeidsprosjekter (se 3.6) og opprettelsen av et forskningsnettverket
NorPedMed (se 7.1).

3.6

Samarbeidsprosjekter

Helt siden Nettverkets oppstart har deler av tildelingen blitt brukt til prosjektstøtte, til prosjekter som
skulle bidra til å løse eller belyse oppgaver som ligger innenfor Nettverkets mandat. I 2013 fikk
Nettverket nye føringer fra tilskuddsforvalter i Helsedirektoratet for hvordan Nettverket kan knytte til
seg slike prosjekter. Disse føringene kom til full effekt i 2014, og er omtalt på Nettverkets
internettsider, se www.legemidlertilbarn.no.

Nettverkets samarbeidsprosjekter
Under følger en kort oppsummering av alle samarbeidsprosjektene Nettverket er involvert i.
Prosjekter der Nettverkets ansatte er sentrale i gjennomføringen er beskrevet i kapitlene 4-6.
Pharmachild
Pharmachild er et internasjonalt farmakovigilans prosjekt som skal observere barn med
barneleddgikt som blir behandlet med metotreksat og/eller biologiske legemidler, for å registrere
moderate og alvorlige bivirkninger av behandlingen. Nettverket har støttet prosjektet siden 2013 og
vedtok i desember 2014 at samarbeidet skal fortsette i 2015. Nettverket muliggjør denne
registreringen ved å dekke utgifter til forskningssykepleiere ved flere senter i Norge.
Off-label bruk og viderebehandling av legemidler til barn på sykehus
Forskningsprosjektet ”Bruk av legemidler utenfor godkjenning” er et samarbeidsprosjekt mellom
Sykehusapotekene HF, Akershus Universitetssykehus HF, Oslo Universitetssykehus HF, Farmasøytisk
institutt, Universitetet i Oslo og Nettverket. Nettverket har deltatt i prosjektet i 2014, og gitt støtte til
driftsmidler til analysearbeid og midler til kongressdeltagelse. Samarbeidet vil fortsette i 2015.
Botox ved CP
Dette prosjektet er en forskerinitiert dobbeltkontrollert, randomisert multisenter studie med tittelen
«Does botulinum toxin A make walking easier in children with cerebral palsy?». Studien har fått
støtte fra Norsk forskningsråd og har et femårs perspektiv, Nettverket har vedtatt et samarbeid for
2015 med mulighet med forlengelse fremover.
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Postoperativ smertebehandling av barn – intervensjon med sykepleiere
Denne studien skal kartlegge postoperativ smertevurdering og smertebehandling av barn ved
postoperative avdelinger i Norge, utvikle en intervensjon, iverksette den, og så evaluere om
intervensjonen med sykepleiere vil bedre smertebehandlingen.
Studien er en del av et doktorgradsprosjekt ved Oslo Universitetssykehus og Høgskolen i Oslo og
Akershus. Nettverket har inngått samarbeid for 2015, med støtte til kongressdeltagelse og noe
reisevirksomhet i forbindelse med gjennomføring av intervjuer.

Støtte til lokale fagdager om legemidler til barn
Lokalt og regionalt arbeid med tema innen legemidler til barn er sentralt for Nettevrket, som derfor
blant annet bidrar gjennom å gi økonomisk støtte til tverrrfaglige fagdager. En forutsetning for å få
tildelt midler er at både program og foredrag blir gjort tilgjengelig for Nettverkets medlemmer via
intranettet, og at det er lagt ved et realistisk budsjett, begrenset til kr 20 000,-. I 2014 gjennomførte
Legemiddelutvalgene for barn ved St. Olav og Levanger en slik felles fagdag, se punkt 6.1.

4.

Pasientsikkerhet

4.1

Barns behov i elektroniske legemiddelkurver

I 2011 etablerte Nettverket et samarbeid med LOP-prosjektet (Legemidler og Pasientsikkerhet)
senere KUrve- og LEgemidler (KULE)-prosjektet i Helse Vest for å gi innspill om spesielle forhold som
gjelder barn. De andre helseforetakene er også i ferd med å gå til innkjøp av elektroniske kurver og i
den forbindelse har Nettverket utarbeidet et notat om pasientsikkerhet for barn i elektroniske
legemiddelkurver. Skrivet er sendt til de regionale helseforetakene (vedlegg 1).
Barn er mer utsatt for feilmedisinering enn voksne, og ved overgang til elektroniske
medikamentkurver er det risiko for at det introduseres nye muligheter for potensielt alvorlige feil.

Dette skyldes i hovedsak spesielle forhold for barn:
1) Dosering av legemidler til barn er basert på kroppsvekt (og i noen tilfeller kroppsoverflate).
Barnepopulasjonen har en stor variasjon i vekt (fra 500 gram til mer enn 100 kg), dette gir et
tilsvarende stort spenn i doser til barn.
2) Utstrakt behov for medikamentregning, til dels komplisert, ved beregning av dose og
mengde som inneholder dosen. Barn får ofte en liten mengde av f.eks. en ampulle eller
hetteglass, der vanligvis hele innholdet gis til voksne.
3) Bruk av legemidler utenfor myndighetsgodkjenning, både bruk utenfor godkjent norsk
preparatomtale og bruk av uregistrerte og apotekproduserte legemidler. Informasjon om
slik bruk finnes ikke i de vanlige informasjonskildene som f.eks. Felleskatalogen.
4) Generell mangel på egnete formuleringer til barn.
Med bakgrunn i tilgjengelig litteratur og erfaringer fra Sverige, Danmark og Storbritannia oppfordrer
Nettverket til at barns behov blir tatt hensyn til på et tidlig stadium i prosessene knyttet til utvikling
og anskaffelse av elektroniske medikamentkurver.

4.2

Legemiddelsikkerhet på Nettverkets internettsider

Norsk Barnelegeforenings prosjekt «Legemidler - hvordan sikre forsvarlig håndtering i landets
barneavdelinger» resulterte i Norsk Barnelegeforenings Legemiddelveileder som inneholder rutiner
for risikofylte prosedyrer ved håndtering av legemidler til barn. Mer informasjon om prosjektet finnes
på Nettverkets internettsider, se www.legemidlertilbarn.no.
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I 2013 lanserte Nettverket en egen internettside om Legemiddelsikkerhet for informasjon og
diskusjon om systemfeil som andre kan lære av. På denne siden har det i 2014 blitt lagt til 12 artikler
(som også er nyhetssaker). Viktige saker som har vært belyst på siden er blant annet
legemiddelmangler, feil i App for legemiddelregning og fare for feildosering og feil bruk av ulike
legemidler. Nettverket har også utarbeidet et eget skriv om fare for forveksling ved endret merking
av adrenalin og katastrofe-adrenalin (vedlegg 2).

4.3

Revisjon av legemiddelveilederen

Bakgrunn: Norsk Barnelegeforenings legemiddelveileder fra 2005 er et sentralt dokument for
legemiddelhåndtering i norsk pediatri. Hensikten med legemiddelveilederen er å bidra til økt
pasientsikkerhet og å forenkle sykepleiernes arbeid på kliniske sengeposter. Nettverket har på
oppdrag fra Kvalitetsutvalget i Norsk Barnelegeforening ansvar for å revidere og vedlikeholde
legemiddelveilederen.
Foreløpig resultat/videre plan: Legemiddelveilederen har vært under revidering siden 2013, og
arbeidet er ikke ferdigstilt. Ingrid Grønlie har overtatt ansvar for arbeidet, og det skal i henhold til
plan ferdigstilles i løpet av 2015. Den reviderte versjonen vil bli tilgjengelig via Helsebiblioteket,
sammen med Barnelegeforeningens Akuttveileder i pediatri og Generell veileder i pediatri.
Blandetabellene som har vært en del av Legemiddelveilederen, har blitt erstattet av enkeltstående
blandekort. Arbeidet med utarbeidelse og revidering av blandekortene er svært omfattende, og er
nå tatt inn i Nettverkets prosjektportefølje under Legemiddelinformasjon, se punkt 6.2. Dette
arbeidet har utviklet seg til å bli et av Nettverkets viktigste og mest synlige innsatsområder.

4.4

Uønskete hendelser ved legemiddelbruk hos barn

Bakgrunn: Uønskede hendelser rapporteres i dag ved hjelp av ulike systemer i helseforetakene.
Standardisering er nødvendig for å kunne sammenfatte rapporter på nasjonalt nivå og finne
risikoområder. Det finnes få studier vedrørende uønskete hendelser hos barn på nasjonalt nivå,
spesielt mindre alvorlige som ikke er meldepliktige.
Nettverket tok derfor initiativ til et prosjekt i 2009 der det ble utarbeidet et forslag til strukturering
av hendelsestyper. Målet var at hendelsestypene skulle ivareta spesielle forhold som gjelder
uønskete hendelser hos barn og at disse skulle tas i bruk ved klassifisering av hendelser i alle
helseforetakene. Det ble etablert en prosjektgruppe med deltakere fra Enhet for Pasientsikkerhet ved
Kunnskapssentret, Nettverket og Helse Bergen v/Barneklinikken og Seksjon for pasientsikkerhet ved
Forsknings- og utviklingsavdelingen. Prosjektgruppen utarbeidet et forslag til klassifiseringssystem,
dette ble testet i pilot ved flere barneavdelinger og ved Kunnskapssenteret i 2012 og 2013.
Nettverket og Kunnskapssenterets seksjon for meldesystemer arrangerte workshop, i august 2013,
om hendelsestyper der dette klassifiseringssystemet ble presentert.
Høsten 2013 ga Helse - og omsorgsdepartementet, via Helsedirektoratet, Nasjonalt kunnskapssenter
for helsetjenesten følgende oppdrag: Etablere et prosjekt som skal munne ut i et begrunnet forslag
til et felles klassifikasjonssystem for uønskede hendelser som kan brukes lokalt, regionalt og
nasjonalt. Klassifikasjonen skal bygge på WHOs klassifisering slik at en på sikt kan sammenlikne data
fra Norge med andre land. I følge Øystein Flesland ved Kunnskapssenteret er materialet fra
Nettverkets prosjekt tatt med i dette arbeidet.
Resultat: Kunnskapssenteret oversendte rapport til Helse- og omsorgsdepartementet 31. april 2014
og kom ikke med noen endelig anbefaling. Dette skyldes dels det at arbeidet har tatt lengre tid enn
antatt samt at man ønsker å benytte en forenklet WHO kategorisering slik andre land bruker. I og
med at det nå foretas en revisjon av WHO kategoriseringen vil en vente med å lage en anbefaling til
denne revisjonen er ferdig. En ser imidlertid at rapporten fra Kunnskapssenteret anbefaler at alder og
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kjønn skal rapporteres, noe som vil muliggjøre uthenting av data som gjelder barn. Per 31. desember
2014 er enda ikke revisjonen av WHOs kategorisering av hendelsestyper ferdig. Noe felles
klassifikasjonssystem er foreløpig ikke utarbeidet.

4.5

Pasientsikkerhetskampanjen - I trygge hender

Bakgrunn: Nettverket diskuterte i 2010 deltakelse i delprosjektet Samstemming av legemiddellister
under pasientsikkerhetskampanjen «I trygge hender». Målet for dette delprosjektet er å utvikle
systemer for oppdaterte og samstemte legemiddellister hos pasienten selv, hos allmennlegen, ved
primærsykehuset og eventuelt ved andrelinje og tredjelinje sykehus. Det forelå i denne kampanjen et
opprinnelig krav til dokumentasjon av effekt av tiltak. Ettersom man ikke har data som beskriver
nåsituasjonen for barn i Norge innen denne tematikken, ble det i utgangspunktet vurdert slik at barn
ikke kunne inkluderes og Nettverket deltok derfor ikke i de innledende prosessene. I august 2011 ba
Nettverket likevel om et møte med ledelsen for Pasientsikkerhetskampanjen. Før det berammede
møtet i oktober 2011 mottok Nettverket en søknad fra farmasøyt Hanne Elin Brummenæs ved OUS
om prosjektmidler for å utvikle en standardisert mal for legemiddelliste til barn til bruk ved OUS.
Søknaden hadde klare fellestrekk med delprosjektet Samstemming av legemiddellister i
Pasientsikkerhetskampanjen. Det ble derfor etablert et samarbeid mellom Nettverket og kampanjen
via Hanne Elin Brummenæs. I denne forbindelsen ble det avholdt flere samarbeidsmøter gjennom
2012, og Nettverket ble etter hvert inkludert i prosjektets nasjonale arbeidsgruppe. Hanne Elin
Brummenæs var Nettverkets representant inntil 1. desember 2012 da hun gikk i morspermisjon og
ble etterfulgt av nettverksrepresentant i Helse Sør-Øst, Cathrine Kjeldby-Høie.
Foreløpig resultat/videre plan: Nettverket ble enige med ledelsen av den nasjonale kampanjen om
å avvente de erfaringene man gjorde seg i det nasjonale prosjektet. Planen var å etablere en pilotbarneavdeling med tanke på å utvide prosjektet for å fremskaffe erfaringer. Etter uformelle
sonderinger pekte Barneavdelingen i Haugesund seg ut som et realistisk alternativ.
Ledelsen av den nasjonale kampanjen meldte høsten 2012 at man derfra ikke hadde kapasitet til å
følge opp en pilot i barneavdelinger. Det ble derfor startet planlegging av et pilotprosjekt på
barneavdelingene i Haugesund, Førde og Bergen under Helse Vest sitt regionale prosjekt
Samstemming av legemiddellister samarbeid med Nettverket.
Våren 2014 ble det bli utført en gjennomgang av innleggelser fra perioden september-oktober 2013
ved barneavdelingene i Haugesund og Bergen. Journalene ble gjennomgått lokalt av to LIS leger
ved Barneklinikken i Bergen og en farmasøyt og en sykepleier ved Barneavdelingen i Haugesund.
Resultatene fra denne journalgjennomgangen ble presentert ved de respektive avdelingene.
Det ble i 2014 innført e-resept ved sykehusene i Helse Vest. Dette har bidratt til å øke kvaliteten på
legemiddelinformasjon. I en overgangsperiode vil det imidlertid være slik at en del pasienter har
tradisjonelle papir resepter i tillegg til e-resepter. I tillegg er det avgjørende at reseptene i e-resept
modulen ajourføres slik at nye legemidler føres opp og seponerte legemidler trekkes tilbake. En ser
for seg at dette verktøyet vil kunne løse problemene knyttet til legemiddellister. En forutsetning for
at dette skal fungere er imidlertid at systemet brukes på riktig måte og en vil ved Barneklinikken i
Bergen evaluere dette i 2015. Endelig rapport utarbeides høsten 2015.

4.6

Bivirkningsrapportering

Bakgrunn: Klinisk utprøving av nye legemidler før myndighetsgodkjenning blir gitt er hovedsakelig
fokusert mot å studere effekter, og i noe mindre grad designet for å studere sikkerhet ved
anvendelse i store befolkningsgrupper. Derfor er det ikke uvanlig at uventede eller relativt sjeldne
bivirkninger først blir kjent etter at markedsføringstillatelse har blitt gitt og legemidlet er i allmenn
bruk. Melding av slike bivirkninger er derfor et sentralt element i arbeidet for at legemiddel-
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behandling skal være trygg og hensiktsmessig og basert på dokumentert viten. Man antar at ca. 95
% av alle bivirkninger ikke blir rapportert. Denne under-rapporteringen antas også å gjelde
bivirkninger hos barn. Dette gjør det nødvendig med et kontinuerlig fokus på legemiddelovervåking
og bivirkningsrapportering.
Barn har spesielle utfordringer når det gjelder sikkerhet av legemidler:
 Barn kan være mer utsatt for bivirkninger enn voksne, blant annet i forhold til fysisk og
psykisk vekst og utvikling. Oppfølging over mange år og til dels ti-år kan derfor være
relevant for en del legemidler.
 Det foregår en omfattende bruk av legemidler utenfor myndighetsgodkjenning blant barn,
såkalt off-label og/eller unlicenced bruk. Det er begrenset dokumentasjonen av sikkerhet
ved bruk av slike legemidler. Det kan dessuten foreligge risiko for underrapportering ved
bivirkninger knyttet til slik bruk på grunn av usikkerhet om juridiske konsekvenser ved å
melde bivirkninger av slike legemidler.
 Det er manglende kunnskap om sammenheng mellom dose, effekt og bivirkninger, spesielt
hos risikogrupper som premature barn og barn med kroniske sykdommer og barn som har
overlevd tilstander man tidligere døde av.
 Ved kroniske sykdommer hos barn blir eksponeringstiden lenger enn for voksne, med mulig
økt risiko for bivirkninger.
 Det er generelt en økende bruk av reseptfrie legemidler, naturmidler og kosttilskudd i
befolkningen med potensiale for interaksjoner og bivirkninger når dette brukes sammen
med etablerte legemidler.
 Ny diagnostikk av sykdommer hos barn har ført til raske endringer i legemiddelbruk, for
eksempel bruk av psykofarmaka ved tilstander som ADHD
Tiltak: Nettverket og RELIS har erkjent disse særskilte forholdene og etablert samarbeid gjennom en
avtale mellom Nettverket og RELIS Vest. Samarbeidsprosjektet startet forsiktig høsten 2012 og er
kontinuert gjennom en frikjøpsordning av farmasøyt Jenny Bergman ved RELIS Vest, en dag per uke
fra januar 2013, videreført gjennom 2014. Jenny har lang erfaring som rådgiver ved RELIS Vest og
har blant annet vært bivirkningsansvarlig der siden 2005.
Hensikten med samarbeidet er å oppnå økt oppmerksomhet og kunnskap om bivirkninger, samt få
til en bedre utnyttelse av bivirkningsrapportene og varige endringer i bivirkningsrapporteringen
knyttet til bruk av legemidler til barn. Jenny skal ha et bredt fokus på bivirkninger hos barn, blant
annet med tanke på formidling av bivirkningsinformasjon og forskning på legemiddelsikkerhet og
barn. I forhold til bivirkningsrapportering er målsetningen å øke antall og kvalitet på meldingene, og
få til en bedre utnyttelse av informasjonen i de rapporterte meldingene. Langsiktig arbeides det også
for tilgang og søkemuligheter i bivirkningsdatabasen for leger/helsepersonell.
Resultat:
 Bivirkningssider med nyheter og meldeskjema på hjemmesiden til Nettverket. «Jennys
bivirkningshjørne» har fått fast plass på Nettverkets internett og i det månedlige
Nyhetsbrevet.
 Det er i 2014 laget et e-læringskurs som omhandler legemidler benyttet i behandling av
ADHD samt bivirkninger som har vært knyttet til disse legemidlene. Kurset beskriver også
hva som skal meldes og hvordan det skal gjøres.
 Nettverksmøtet på Solstrand i oktober 2014.
 Foredrag og presentasjon av arbeidet med bivirkninger i Nettverket.
 Årsrapport for bivirkninger fra Legemiddelverket.
 Utarbeidelse av et eget avsnitt om barn og bivirkninger.
 Samarbeid med Legemiddelverket om ny bivirkningsdatabase.
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Det pågår et arbeid med å bedre søkefunksjon og tilgjengelighet til norske
bivirkningsmeldinger, og Legemiddelverket planlegger en ny bivirkningsdatabase og et
elektronisk meldesystem. Nettverket har forsøkt å påvirke denne prosessen og spilt inn sine
synspunkter.
Det har blitt etablert kontakt med Canadian Pharmacogenomics Network for Drug Safety
(CPNDS) om farmakogenetikk og alvorlige bivirkninger hos barn. Det ble i 2014 etablert et
samarbeidsprosjekt mellom Nettverket og den canadiske gruppen. En har her knyttet til seg
det barneonkologiske miljøet i Oslo, Bergen og Trondheim og vil se på bruk av cytostatika
og alvorlige bivirkninger. Det forventes at de første pasientene vil bli inkludert i dette
samarbeidsprosjektet i 2015.

5.

Kompetanseheving

5.1

Oppslagsverk

Bakgrunn: Det er behov for lett tilgjengelige, kvalitetssikrede, produsentuavhengige oppslagsverk
som omhandler legemiddelbruk hos barn. Spesielt er det behov for kvalitetssikret informasjon om
legemidler som brukes utenfor myndighetsgodkjenning.
British National Formulary for Children (BNF-C) er faglig sterkt fundert, bak denne står en stor
redaksjon som kontinuerlig vurderer ny informasjon fra litteratur, legemiddelfirma og ulike
retningslinjer, som f.eks. fra National Institute for Health and Clinical Excellence (NICE). En bredt
sammensatt komite vurderer og godkjenner de foreslåtte endringene. I tillegg til dette har erfaring
fra barneavdelinger/miljøer i Norge fra 2005 fram til dags dato, vist at doseringene i BNF-C stemmer
godt overens med norsk praksis.
BNF-C ble tilgjengelig via Helsebiblioteket ved hjelp av en innledende engangsfinansiering fra
Helsedirektoratet ved Nettverkets etablering i 2009. Finansieringen har siden vært videreført av
Helsedirektoratet, frem til og med 2013. Bruken av BNF-C har gått kraftig opp i 2014 sammenlignet
med tidligere år (Kjell Tjensvoll, Helsebiblioteket).
Resultat: Det er viktig med forutsigbar tilgjengelighet av BNF-C. Dette er nå et godt innarbeidet
referanseverk i det pediatriske fagmiljø, både i Norge og ellers i Europa, for bruk av uregistrerte
legemidler og for bruk utenfor godkjenning. I 2014 kunne hverken Helsebiblioteket eller
Helsedirektoratet se seg i stand til å dekke utgiftene, og BNF-C måtte derfor måtte finansieres av
Nettverket for å kunne opprettholde uendret allmenn tilgjengelighet.
Nettverket tok derfor på seg kostnadene, men mener BNF-C bør inn på permanent basis i
Helsebibliotekets budsjett, da det blant annet er en kilde det linkes til i Legemiddelverkets database
Forskrivnings- og ekspedisjonsstøtte (FEST).
Helsebiblioteket har forhandlet pris for BNF-C for 2014 (kr 440 000,-) hos distributør Storbritannia,
Medicines Complete.
Følgende databaser er innkjøpt og tilgjengelig for Nettverkets medlemmer, gjennom Nettverkets
intranettsider:
 Drug Administration via Enteral Feeding Tubes
 Pediatric Injectable drugs
 Pharmaceutical Excipients
 Stockley's Drug Interactions
 Stockley's Herbal Medicines Interactions
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5.2

Linking fra norske oppslagsverk til BNF-C

Bakgrunn: Nettverket har samarbeidet med redaktørene for sentrale informasjonskilder for
barneleger og allmennleger om linking til BNF-C. Dette gjelder Norsk Barnelegeforenings (NBF)
veiledere, Norsk elektronisk legehåndbok (NEL) og Norsk legemiddelhåndbok (NLH).
Resultat:

Linking fra NBFs veiledere
Veilederne preges av norsk terapitradisjon, som på enkelte områder kan avvike noe fra hva man
finner i BNF-C. Nettverket har tidligere likevel blitt enige med redaktøren om at veilederne ligger så
nær BNF-C at denne kan angis som en generell referanse. I 2011 ble vi også enige med redaktøren
om linking til BNF-C i kapitelene og Knut Helge Kaspersen har arbeidet med dette i 2013. Generell
veilederen og Akuttveilederen ligger nå på Helsebibliotekets plattform. Veilederne er også blitt
tilgjengelig på mobile enheter.
Linkingen fra NBFs veiledere ble ferdigstilt i mars 2014, og en gjennomgang av nettrafikk har vist at
NBFs veiledere blir brukt stadig mer. Linkingen er sannsynligvis også den mest avgjørende faktor til
at bruken av BNF-C i 2014 har gått kraftig opp.

Samarbeid med Norsk legemiddelhåndbok (NLH)
Nettverket avtalte i 2011 med redaksjonen i NLH å henvise til NBFs veiledere som kilder og derved
på sikt få inn informasjon fra BNF-C. Linking fra terapikapitlene i NLH til NBFs veiledere er nå
gjennomført der NLH ikke har egne kapitler allerede.
Det er ikke restriksjoner i NLH på angivelse av ikke-godkjente doseringer, men spørsmål vedrørende
utstrakt angivelse av ikke godkjente doseringer til barn vil måtte drøftes i NLH redaksjonsutvalg.
Redaksjonen har ansatt Siri Wang, Nettverkets kontaktperson i Legemiddelverket.
Samme barnelege kan være forfatter på kapitler i NLH, NBF veileder og Helsedirektoratets
retningslinjer. Det har vært diskutert om dette kan koordineres. Det er en mulighet, men
finansieringen må i så fall avklares med NLHs styre og NBF. Det har ikke vært kontakt om dette
temaet i 2014, men temaet vil tas opp på Nettverkets åpne vårmøte i 2015.

Samarbeide med NEL
Det har ikke vært kontakt med NEL i 2014.

5.3

BNF-C i elektroniske medikamentjournaler

Bakgrunn: I mars 2013 ble det avholdt et møte mellom Helsedirektoratet, Legemiddelverket,
Helsebiblioteket, NLH, NBF og Nettverket for å få oversikt over hva som er faglig ønskelig og teknisk
mulig med hensyn til linking til kilder som BNF-C og andre relevante kilder, bl.a. i
forskrivningsstøttesystemer og i e-Resept.
Ingrid Grønlie og Henrik Irgens deltok fra Nettverket og Anne Berit Walter fra Helsedirektoratet. I
tillegg var Helse Vest representert ved Jannicke Slettli Wathne, i kraft av e-reseptprosjekt. Henrik
Irgens ivaretok også NBFs synspunkter, da de ikke kunne stille med egen representant.
Utgangspunkt for møtet var behov for oppdatert og tilgjengelig informasjon om legemidler til barn i
elektroniske forskrivningsstøttesystemer. Legemiddelverket er ansvarlige for FEST som allerede er
utviklet og i drift som forskrivningsstøtte. Det er mangelfulle opplysninger om barnedoseringer i
denne. Nettverket ønsket BNF-C tilgjengelig i slike forskrivningsstøttesystemer, i tillegg til andre
kilder for barnedoseringer, f.eks. skandinaviske preparatopplysninger.
I møtet ble det bekreftet at Legemiddelverket ikke ser hindringer i å legge ut opplysninger om offlabel bruk og bruk av uregistrerte legemidler i slike forskrivningsstøttesystemer. Dette medfører
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imidlertid mye manuelt arbeid og vil ikke bli prioritert.
Det ble en god meningsutveksling om behovet for informasjonssystemer knyttet barns
legemiddelbruk. Det ble avtalt at Helsebiblioteket skulle komme med et forslag til søk for
barnedoseringer i Helsebiblioteket. Det ble skissert to løsninger, en som er raskt tilgjengelig, og en
med et mer omfattende søk. Nettverket vurderte den enkle løsning som mest realistisk.
Foreløpig resultat: Status per 31.12.14: BNF-C er ikke inkludert i Helsebiblioteket «legemiddel
spotlightsøk». På forespørsel svarer Helsebiblioteket ved Kjell Tjensvoll at hele Helsebiblioteket skal
redesignes og at dette arbeidet har tatt lengre tid enn planlagt. Mye av årsaken til dette skyldes
presset økonomi og svekket kronekurs, noe som har ført til at Helsebiblioteket ikke har kunnet
prioritere denne utviklingen. Nettverket vil i fortsettelsen jobbe for at BNF-C tas med i et fremtidig
«legemiddel spotlightsøk».

6.

Kunnskapsformidling

6.1
Kurs og seminar
Åpnet seminar, Oslo, 16. juni kl. 10.00 - 18.30.
Nettverket arrangerte vårseminar på Hotel Royal Christiania i Oslo den 16. juni. Tema var smerte hos
barn; det var praktisk rettet og ga en god gjennomgang av vurdering, håndtering og behandling av
akutte smerter hos barn. Seminaret hadde ca. 120 deltakere med tverrfaglig bakgrunn (helsesøstre,
sykepleiere og leger, farmasøyter, tannleger og psykologer).
Seminaret talte som 8 valgfrie kurspoeng til videre- og etterutdanningen for spesialister i
allmennmedisin og som 8 timers valgfritt kurs for leger i spesialisering innen pediatri og for disse
spesialisters etterutdanning. Evalueringen var gjennomgående positiv. Presentasjonene fra seminaret
er tilgjengelig på Nettverkets internettsider, se www.legemidlertilbarn.no.

Nettverksseminaret, Solstrand Hotell og Bad, 27. – 29. oktober
Det sjette interne Nettverksseminaret samlet ca. 100 deltakere i tillegg til foredragsholdere.
Seminaret er den viktigste kollektive arenaen for Nettverket og en sentral møteplass hvor viktige
kontakter kan knyttes, fornyes og forsterkes. Seminaret bidrar sterkt til å skape det ansvarsfulle
fellesskapet som preger Nettverket.
Dag 1 var som vanlig viet Nettverksinterne forhold, som informasjon om aktiviteter i ledelse, stab,
LMUene, arbeid med databaseverktøy, samt presentasjon av Nettverkets samarbeidsprosjekter.
Dag 2 var viet smerte hos barn med fokus på smertevurderingsverktøy, smertefysiologi, behandling
av prosedyresmerter, behandling av akutte smerter, langvarig behandling av ikke maling smerte og
ikke medikamentell smertebehandling.
Dag 3 var i hovedsak viet barneintensiv behandling med fokus på væsketerapi, ernæring og
kvalitetssikring av legemiddelbehandlingen.
Seminaret var en god blanding av faglig læring og nettverksbygging. Seminaret fikk svært god
evaluering av deltakerne, bl.a. svarte 100 % at det faglige nivået var passe høyt, og 100 % svarte at
kurset hadde fungert meget godt (77 %) eller godt (23 %) i forhold til målsetningen. Svarprosenten
var 62 %. Program og forelesninger finnes på Nettverkets internettsider, se
www.legemidlertilbarn.no.
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Regionale/lokale kurs og seminar
Fagdag: Legemiddelutvalgene for barn ved St. Olav og Levanger arrangerte 20. november fagdag
om legemidler til barn. Heldagsprogrammet omhandlet aktuelle temaer innen legemidler til barn
(inkludert smaksprøver!). Det var både interne og eksterne foredragsholdere, 28 personer deltok
(sykepleiere, leger, farmasøyter). Forelesningene ble videooverført til Levanger sykehus.
De regionale styringsgrupperepresentantene er medlemmer av LMU i sine avdelinger og bidrar
derved til å ivareta Nettverkets oppgaver innen kunnskapsformidling om legemiddelbruk hos barn.
De har presentert Nettverket og har forelest innen tematikken legemidler til barn i egen avdeling, i
forskjellige fora i helseforetakene (legemiddelkomiteer og fagdager), intranett og ved universitetene.

6.2

Utarbeidelse av legemiddelinformasjon

Bakgrunn: I 2011 ble det laget et overordnet nettverksprosjekt for å samle Nettverkets ulike mindre
prosjekter innen området informasjon om legemidler til barn. Målsetningen var å produsere og
publisere informasjon om legemidler til barn, rettet mot både helsepersonell og mot barn/foreldre.
Dette hører inn under punktet kunnskapsformidling i Nettverkets mandat.
Foreløpige resultat:

Legemiddelinformasjon til barn, ungdom og foreldre
Det er laget egne maler for informasjonsskriv om legemidler til barn og foreldre. Juridiske aspekt i
forhold til eierskap og copyright er avklart. Legemiddelinformasjon er laget til foreldre om
legemidler til barn med medfødt hjertefeil, til ungdom med astma og/eller allergi, inkl. kortfattede
bruksanvisninger for bruk av ulike inhalasjonsapparater, og til foreldre og barn som har transplantert
hjerte, lever eller nyre. Generelle informasjonsskriv om legemidler til barn ble også utarbeidet i 2013,
og er tilgjengelig på Nettverkets hjemmesider. Informasjonsskrivene er tilgjengelig fra Nettverkets
internettsider, se www.legemidlertilbarn.no.
Høsten 2013 ble det skrevet en avtale med The Royal College of Paediatrics and Child Health
(RCPCH) om oversettelse og tilpasning av 20 av informasjonsskrivene fra Medicines for Children.
Disse ble i 2014 oversatt av sykehusfarmasøyt Ragnhild Birkelund som samarbeider om innhold med
Cathrine Kjeldby-Høie fra styringsgruppen. Mye tid er gått med til utvelgelse av aktuelle legemidler
og juridiske aspekter for oversettelsen, samt tilpasninger til norske forhold. Skrivene vil bli sendt til
godkjenning i relevant fagmiljø, og forventes publisert på Nettverket hjemmeside før utgangen av
2015.

Legemiddelinformasjon til helsepersonell
Nasjonale blandekort for legemidler til barn
Blandekortene, med sitt opphav i Legemiddelveilederen (se punkt 4.2) er nå godt innarbeidet i de
fleste barneavdelingene. Det var ved årsskiftet publisert blandekort for 115 virkestoff på Nettverkets
internett, av disse er 14 nye i 2014 og 8 blandekort har blitt reviderte i løpet av året. Dokumentene
som er tilknyttet blandekortene, som forord og referanseliste har blitt kontinuerlig oppdatert i løpet
av året. Det blir lagt ned et betydelig arbeid i loggføring av opplysningene som blir brukt i
blandekortene.
Arbeidsgruppen har også utarbeidet en blandbarhetstabell for de vanligste elektrolyttene i
infusjonsvæsker. Tabellen er basert på ulike tabeller som er i bruk på sykehusene per i dag.
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Nye blandekort og endring i eksisterende blandekort og tilhørende dokumenter blir varslet på epost til de som har meldt seg på slik varsling, som nyhetssak på Nettverkets internett og i
nyhetsbrevene.
Det er utarbeidet et opplegg for opplæring for barneavdelinger som vil ta i bruk blandekortene.
Bakgrunnsmaterialet og referanser for blandekortene er tilgjengelig for alle LMU fra Nettverkets
intranett.
I 2014 har arbeidsgruppen for blandekortene bestått av fagsykepleier Cecilie Ambli (OUS),
intensivsykepleier Anne Blystad (HUS), klinisk farmasøyt Arna Teigen (Sykehusapoteket Oslo) og
Margrete Einen (fra stab, Nettverket). I 2014 har det vært fokus på å få inn flere opplysninger om
bruk av legemidlene på nyfødte, og det har derfor blitt utviklet nye fortynningsforslag. Nye
blandekort og blandekort som har blitt revidert etter september 2014 vil ha to fortynningsforslag,
dersom dette er hensiktsmessig – et for nyfødte og et for større barn.
I tillegg til å revidere og lage nye blandekort svarer arbeidsgruppen på mange spørsmål rundt
blandekortene og opplysninger i disse, i 2014 mottok Nettverket/arbeidsgruppen om lag 50
henvendelser. Spørsmålene kommer i hovedsak fra landets barneavdelinger, men det kan virke som
at andre avdelinger på noen sykehus bruker blandekortene som referansedokumenter. Det kommer
stadig ønske om flere blandekort. Det har i 2014 vært arbeidet med en forbedret blandekortliste for
Nettverkets nye nettsider, det vil bli lettere å søke frem de enkelte blandekortene.
Blandekortene ble presentert som poster på Pasientsikkerhetskonferansen i Oslo, 8.-9. september
2014. Alle blandekortene og tilhørende dokumenter finnes på Nettverkets internettsider, se
www.legemidlertilbarn.no.
Nettverkets miksturliste
Miksturlisten er utarbeidet av klinisk farmasøyt og styringsgrupperepresentant Cathrine Kjeldby-Høie
etter en ide som ble diskutert på Solstrandseminaret 2012. I arbeidet med miksturlisten har KjeldbyHøie involvert farmasøyter ved sykehusapotek som produserer legemidler, de har vist stor velvilje og
gitt gode innspill til listen. Listen er utvidet og opplysningene kontrollert i løpet av 2014. Det er til nå
lagt inn ca. 200 miksturer i listen.
Nettverket har i 2014 samarbeidet med gruppen av produksjonsapotek (sykehusapotekene i
Tromsø/Bodø, Trondheim, Bergen og Oslo). Produksjonsapotekene har fått i oppdrag av SLV (ved
FEST = Forskrivnings- og ekspedisjonsstøtte) å samkjøre miksturproduksjonen slik at de alle
produserer etter samme oppskrift. Innspillene fra Nettverket skal bidra til å sikre at de
apotekproduserte miksturene er egnet til bruk på barn mht. styrke og innholdsstoffer. Dette
samarbeidet fortsetter i 2015.
Det er laget et webbasert oppslagsverk som skal legges på Nettverkets internettsider.
Oppslagsverket vil bli publisert på Nettverkets sider i løpet av 2015 og på den måten bli tilgjengelig
for alle.

6.3 Kurspakker
Kurspakker for nyansatte sykepleiere og leger i barneavdelinger
Det er utarbeidet slike kurspakker som ligger åpent for bruk av Nettverks medlemmer på intranettet.
Deler av kursmateriellet for legene ble sist oppdatert i 2014 av Ingrid Grønlie.

Forelesningsserie i klinisk pediatrisk farmakologi
Gjennom et samarbeid mellom Barneklinikken i Bergen og Seksjon for klinisk farmakologi ved
Haukeland universitetssjukehus er det utarbeidet en forelesningsserie i klinisk pediatrisk farmakologi.
www.legemidlertilbarn.no
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Serien består av 15 forelesninger hver med varighet ca. 20 minutter. Disse passer til bruk på
barneavdelinger for leger i utdannelsesstillinger og i utdannelsesgrupper for allmennleger.
Forelesningene ligger åpent for bruk av Nettverks medlemmer på intranettet.

E-læringskurs i legemiddelhåndtering til barn

Sørlandet Sykehus HF har utarbeidet et e-læringskurs for legemiddelhåndtering til barn, med
prosjektpenger tildelt fra Nettverket i 2011. Dette e-læringskurset er tilgjengelig for alle på internett,
kurset kan tilpasses andre sykehus. Ansvarlige for e-læringskurset er kvalitetskoordinator Unni Tveit
Hinna ved Barnesenteret og e-læringskoordinator Lena Marie Haukom, begge ved Sørlandet
sykehus. I løpet av 2014 har blant annet Underutvalg for barn ved OUS og Legemiddelutvalg for
barn ved Barneklinikken ved Haukeland universitetssjukehus, arbeidet med tilpasning av innholdet
for å kunne ta e-læringskurset i bruk.

E-læringskurs i melding av bivirkninger
Det har i 2014 blitt arbeidet med et e-læringskurs som skal promotere melding av bivirkninger (se
punkt 4.3).

7.

Forskning

7.1

Nasjonalt forskningsnettverk for legemidler til barn (NorPedMed)

Oppsummert. Nettverket oppfatter situasjonen rundt legemiddelrelatert forskning blant barn som en
unik mulighet. Ved hjelp av beskjedne regulatoriske grep og investeringer kan man starte prosesser
som vil bidra til å redusere et bekymringsfullt underskudd på evidensbasert kunnskap i
behandlingstilbudet til en stor og viktig gruppe pasienter. Tiltakene vil bli ønsket velkommen av syke
barn og deres pårørende og i de fagmedisinske miljøene. De vil dessuten bidra til økt innflytelse for
norske forskningsmiljø og skape grunnlag for kunnskapsbaserte arbeidsplasser og et bedre helsevesen i
landet vårt – alt ved hjelp av midler som i stor grad vil komme fra eksterne aktører. EU har uttrykt
legemiddelrelatert forskning blant barn som en helsepolitisk viktig målsetning.
Bakgrunn: Av ulike årsaker ble barn tidligere ofte ikke inkludert i kliniske utprøvinger av legemidler.
Dette har bidratt til at legemiddelbehandling av barn innen viktige områder foregår uten den
forskningsbaserte dokumentasjonen som vi ønsker, og som vanligvis forutsettes innenfor «voksenmedisinen». Internasjonalt har man erkjent dette, og både EU og USA har vedtatt lovendringer med
den hensikt å fremskaffe eller øke det forskningsmessige fundamentet for ny og etablert
legemiddelbehandling av barn. Det har vært et ønske fra norske myndigheter at kliniske utprøvinger
av legemidler til barn i Norge blir samordnet i nettverk, og at man vurderer å knytte slike norske
nettverksstrukturer opp mot eksisterende internasjonale nettverk.
I 2010 arrangerte Nettverket et seminar om forskning på legemidler til barn som ble fulgt opp på
møte med Helsedirektoratet. Samme år fikk Nettverket ansvar for å sette sammen en arbeidsgruppe
som skulle utarbeide et nasjonalt strategidokument og en handlingsplan for klinisk forskning innen
området legemidler til barn. Arbeidsgruppen var geografisk og faglig bredt sammensatt. Det var få
uenigheter i gruppen og stor grad av samstemmighet i forhold til det overordnede spørsmålet:
Norge bør innrette seg slik at kliniske utprøvinger av legemidler til barn kan samordnes, og helst slik
at man kan knytte en norsk nettverksstruktur opp mot eksisterende internasjonale nettverk.
Strategidokumentet: Kliniske studier, legemidler og barn (heretter: Strategidokumentet) gjennomgikk
en bred høringsprosess, og har senere dannet basis for Nettverkets videre arbeid med denne saken.
Gjennom tildelingsbrevet fra HOD for 2013 fikk Nettverket en ny kjerneoppgave: Etablere et
sekretariat for et nasjonalt anlagt nettverk for legemiddelutprøving blant barn (heretter:
Forskningsnettverket). Samtidig ble tildelingen økt fra 5 til 6 millioner kroner. Domenenavnet

www.legemidlertilbarn.no

18

www.NorPedMed.no ble registrert i 2013, og en tospråklig hjemmeside (norsk og engelsk) har blitt
etablert innenfor rammene av Nettverkets hjemmeside. Hjemmesidens målsetning er å fungere
informativt overfor norske beslutningstagere, potensielle medlemmer av NorPedMed (forskere,
studie-sykepleiere og andre relevante fagpersoner), klinikere og andre som ønsker å vite noe om
legemiddelutprøving på barn. Den skal også fungere informativt overfor industrielle aktører som vil
orientere seg om hvilke muligheter som finnes i Norge for gjennomføring av studier i
barnepopulasjonen.

Resultat


Faglig forankring for NorPedMed kommer til uttrykk gjennom EU dokumentet fra 2006
«The pediateric regulation». Dokumentet uttrykker EU sine synspunkter og føringer knyttet til
et faglig og helsepolitisk ønske om større grad av forskningsbasert og myndighetsgodkjent
bruk av legemidler til barn: «Its objective is to improve the health of children in Europe by
facilitating the development and availability of medicines for children aged 0 to 17 years,
ensuring that medicines for use in children are of high quality, ethically researched and
authorised appropriately and improving the availability of information on the use of medicines
for children».
Den pediatriske reguleringen utgjør det faglige grunnlaget for Strategidokumentet, som
igjen utgjør grunnlaget for arbeidet med NorPedMed gjennom praktiske forslag til hvordan
disse overordnede helsepolitiske føringene kan omsettes til praktisk handling i Norge.



Administrativ forankring for NorPedMed går gjennom Nettverkets Styringsgruppe via
Helse Bergen og Haukeland universitetssykehus (HUS) til Helsedirektoratet og HOD.
NorPedMed er administartivt forankret i Forsknings og utviklingsavdelingen og ved
Barneklinikken ved HUS.
Til daglig styres NorPedMed av ledelsen/staben i Nettverket, NorPedMed sitt sekretariat og
gjennom vedtak som forankres og referatføres i Nettverkets månedlige
Styringsgruppemøter.



o

En «Local working group» har blitt etablert ved HUS hvor FOU- avdelingen, Klinisk
Forskningspost for Barn og Nettverket er representert. Det ble avholdt fire møter i
denne gruppen i løpet av 2013. I 2014 har man ikke funnet grunnlag for å sammenkalle
gruppen.

o

Nasjonal forankring har vært planlagt i form av en nasjonal referansegruppe. Man har
sett for seg deltagelse fra de store universitetssykehusene, universitetene, utvalgte
uavhengige forskningsgrupper og eventuelt legemiddelindustrien. Tiltaket har av ulike
årsaker foreløpig ikke blitt realisert.

Sekretariatet for NorPedMed består av Margrete Einen og Thomas Halvorsen fra
Nettverkets ledelse, Camilla Tøndel (Klinisk forskningspost for Barn, HUS og NorCRIN), Heidi
Glosli (styringsgruppemedlem Nettverket og pediater tilknyttet Forskningspost, OUS) og
Bendik Lund (styringsgruppemedlem Nettverket og pediater tilknyttet Forskningspost, St.
Olav).
Prinsipielt består sekretariatet til NorPedMed av «leder» (pediater) og «daglig leder»
(farmasøyt) fra Nettverkets stab, samt pediatrisk ansvarlig ved de til enhver tid deltagende
pediatriske CTU i Norge. Sekretariatet møtes ca. 1 gang per måned (telefonmøter), og ellers
ved behov.
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Ansettelser i NorPedMed foregår som andre ansettelser i Nettverket, det vil si gjennom
frikjøp av tid fra hovedarbeidsgiver. Man har tilstrebet å utvikle kontakten mellom de kliniske
forskningspostene i Oslo, Bergen, Trondheim og Tromsø og deres respektive
barneavdelinger gjennom frikjøpsordninger for pediatere og studiesykepleiere:
o Nettverkets stab har gjennom 2014 fristilt tid til arbeid med NorPedMed for Margrete
Einen og Thomas Halvorsen tilsvarende total 0,6 stilling.
o En 50:50 samarbeidsmodell mellom Nettverket og de barnemedisinske avdelingene ved
St. Olav og OUS har blitt videreført fra 2013, slik at de respektive styringsgrupperepresentantene i Helse Sør-Øst (Heidi Glosli) og Midt-Norge (Bendik Lund) begge har
blitt frikjøpt med 20 % på topp av sine 20 % som styringsgrupperepresentanter.
o Studiesykepleiere ved Forskningspostene i Oslo, Bergen, Trondheim og Tromsø har
videreført et frikjøp fra 2013 med respektive 40 %, 20 %, 20 % og 20 % stillingsbrøker
innenfor rammene av et nasjonalt samarbeidsprosjekt. En overordnet målsetning har
vært overføring av kompetanse fra forskningsposter til barnemedisinske miljøer ved
helseforetakene, samt bidra lokalt til utvikling av gode driftsmodeller i NorPedMed.
Målsetning var at ved prosjektperiodens slutt ved årsskiftet 2014/15 skulle det være
etablert en bred og tverrfaglig kompetanse innenfor GCP og prinsipper for kliniske
utprøvinger i de barnemedisinske miljøene ved de involverte universitetssykehusene.
o I Bergen finnes det allerede en Klinisk Forskningspost for barn med ansatte pediatriske
studiesykepleiere og en 50 % stilling som pediater, alt finansiert gjennom FOUavdelingen ved Haukeland universitetssykehus.
Gjennom disse samarbeidsmodellene, samt det som Haukeland universitetssykehus selv har
skapt i Bergen, har det gjennom 2014 vært et pediatrisk miljø ved forskningspostene ved fire
av universitetsbyene, slik beskrevet i strategidokumentet. Et nettverk av Clinical Trial Units
(CTU) for barn i Norge har derved blitt etablert.
Opptrapping:
o Stavanger Universitetssykehus planlegger å opprette en forskningspost for barn i 20152016. NorpedMed vil i løpet av 2015 bidra med frikjøp av tid for enten studiesykepleier
eller pediater, i stillingsbrøk antatt til 10 %.
o OUS planlegger etablering av et CTU for barn ved Ullevål. NorpedMed har tilbudt seg å
bidra med frikjøp av tid for enten studiesykepleier eller pediater, i stillingsbrøk antatt til
10 %.



Samarbeid med forskningspostene ved universitetssykehusene. Den 24. september
inviterte NorPedMed lederne av forskningspostene og sykepleierne ved forskningspostene
som har vært involvert i samarbeidsprosjektet om kompetanseoverføring fra
forskningsposter til de barnemedisinske miljøene. Totalt deltok 18 personer, Norsk
Barnelegeforening (NBF) var også representert. Møtet var dels et informasjonsmøte om
NorPedMed og dels en idedugnad for hvordan samarbeid om legemiddelstudier på barn
kan økes og gjøres bedre. Møtet er referert i NBFs medlemsblad, Paidos nr. 4/2014.



Samarbeid med Finland gjennom FinPedMed. FinPedMed ble etablert i 2007 gjennom en
avtale mellom de finske universitetssykehusene og deres barneavdelinger. Tiltaket var en
respons på EU’s «Paediatric Regulation». FinPedMed har vært en positiv støttespiller under
arbeidet med NorPedMed og det har vært flere møtepunkter gjennom 2014 .



Nordisk samarbeid gjennom NordicPedMed. Sammen med FinPedMed ble det i 2013
søkt om finansiell støtte fra Nordic Trial Alliance (NTA) for å utvikle konseptet
NordicPedMed. Søknaden var vellykket og i 2014 mottok vi 250.000 kroner. Pengestøtten
har blitt brukt til frikjøp av tid for Pirkko Lepola som er daglig leder av FinPedMed, og til å
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arrangere forberedende møter. Dette arbeidet har gjennom 2014 fått mye oppmerksomhet i
NorPedMed. I alt har det blitt avholdt seks møter i NordicPedMed, sist i København med
deltagelse fra alle de fem nordiske landene. Det har nå blitt utarbeidet klare planer for
hvordan man ser for seg framveksten av et samarbeidende nettverk mellom de nordiske
land for pediatriske legemiddelutprøvinger.


Nordic Research and Innovation (NRI) konferanse på Solstrand, 12.-14. mai 2014.
Pediatrisk legemiddelutprøving var et av hovedtemaene og NorPedMed var sterkt involvert
og engasjert på arrangørsiden. Møtet «Deans and Directors» som samlet ledelsen ved
nordiske universitetssykehus og universiteter hadde sterkt fokus på pediatriske
legemiddelutprøving. Invitert foredragsholder var Peter Helms som leder «The Scottish
Children’s Research Network». I tillegg var det satt av tid til en godt besøkt workshop.



Databasestruktur. NorPedMed har siden 2013 planlagt å tilpasse FinPedMed sin database
til norske lokale forhold. Man valgte likevel å avvente dette i 2014, og prioriterte heller
etablering av velfungerende CTU ved alle universitetsbyene.



Samarbeid
NorPedMed har måttet finne sin rolle og posisjon innenfor det norske «landskapet» for
forskningsnettverk ettersom det er flere slike nettverksstrukturer under utvikling.



o

Nasjonalt: ECRIN–NorCRIN. I samarbeid med Klinisk forskningspost for barn ved HUS
(Camilla Tøndel) har NorPedMed ansvar for barn innenfor NorCRIN. Camilla Tøndel
representerer NorPedMed i NorCRIN og visa versa, og deltar ved alle relevante møter.
Margrete Einen og Thomas Halvorsen har deltatt ved relevante deler av NorCRIN-møter
som har foregått i Bergen.

o

Nordisk ministerråd – NordForsk - Nordic Trial Alliance (NTA). NorPedMed har sammen
med FinPedMed fått tildelt driftsmidler fra NTA for å utvikle et NordicPedMed. Midlene
benyttes blant annet til 20 % frikjøp av daglig leder i FinPedMed (Pirkko Lepola), og det
har blitt arrangert en møteserie gjennom 2014.

o

Nordic Research and Innovation conferance (NRI) har til nå vært et møtested for
nordiske aktører som arbeider med FoU i tilknytning til helse. Ved siste konferanse mai
2014 var NorPedMed medansvarlig arrangør for møtet «Deans and Directors» (se over).
Tema var klinisk utprøvinger ved nordiske barneavdelinger.

Kliniske legemiddelutprøvinger i regi av NorPedMed. Målsetningen for 2014 var at
minimum tre kliniske legemiddelutprøvinger som involverer minimum to av
forskningspostene, innenfor rammene av NorPedMed skulle være igangsatt i løpet av 2014.
Dette målet ble nådd med god margin.
Totalt har NorPedMed vært involvert i drift og eller vurdering av 30 legemiddelutprøvinger.
NorPedMed oppfatter dette som en meget høy grad av måloppnåelse for året som gikk, og
er godt fornøyd.

Veien videre for NorPedMed

Arbeidet framover vil fortsatt basere seg på Strategidokumentet, som beskriver både den faglige,
administrative og organisatoriske e forankringen for NorPedMed.
I første omgang skal det bygges et nettverk av samarbeidende forskningsposter mellom byene Oslo,
Bergen, Trondheim og Tromsø samt Stavanger. Alle Forskningspostene skal kunne håndtere
barnestudier og trenger studiesykepleiere med pediatrisk kompetanse og pediater(e) med
forskningserfaring. Nettverket har bidratt finansielt til dette gjennom 2014, og vil fortsette i 2015.
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NorPedMed mener FOU-avdelingene ved de respektive helseforetakene bør ha ansvar for ansettelse
av pediatriske studiesykepleiere, og vil avvikle sin støttet til dette i 2015. I stedet ønsker NorPedMed
å bidra til frikjøp av barneleger som kan engasjere seg i gjennomføring av pediatriske
legemiddelutprøvinger. Det er en uttalt målsetning at det må skapes gode og trygge relasjoner
mellom Forskningspostene og de respektive barneavdelingene.
Det nordiske samarbeidet med FinPedMed, SwePedMed, NordicPedMed, NTA og NRI skal utvikles
videre. Arbeidet med NordicPedMed blir viktig og det må etableres en felles databasestruktur med
oversikt over relevante bidragsytere.
Gjennom disse tiltakene kan norske og nordiske fagmiljø få tilgang til en infrastruktur som kan
brukes til å framskaffe et bedre forskningsfundament for legemiddelbehandling av barn.
Internasjonalt er dette en anerkjent og viktig helsepolitisk målsetning, uttrykt blant annet i EU
forordningen «Pediatric Regulation», men foreløpig ikke i norske styringsdokumenter. Dette er
beklagelig. Uansett infrastruktur; man kan vanskelig se for seg at legemiddelutprøvinger vil bli en
særlig stor aktivitet ved norske barneavdelinger uten solid støtte fra en overordnet og skriftlig
målstyring. Dette bør på plass i løpet av 2015.
Samhandling med store industrielle aktører. Det er et faktum at de fleste industrielle aktører som
er involvert i utvikling av legemidler til barn er store multinasjonale konglomerater som kan være
krevende å forholde seg til for individuelle forskergrupper og kliniske enheter. Det er derfor
NorPedMed sin oppfatning at kliniske utprøvinger bør foregå innenfor rammene av sterke
nettverksstrukturer, gjerne med bidrag fra offentlige helsemyndigheter. På den måten kan
fellesskapets interesser bli ivaretatt, og det skapes grunnlag for symmetriske maktforhold mellom
industrielle aktører og utprøvende enheter. En slik likevekt i maktforholdet mellom sponsor og
utprøver vil understreke interessefellesskapet og den gjensidige avhengigheten:
Legemiddelindustrien må ha tilgang til kliniske miljø for å gjennomføre kliniske utprøvinger som er
avgjørende for å fremskaffe den evidensbaserte legemiddelbehandlingen til barn som vi alle ønsker.
Sterke nettverksstrukturer vil sikre at begge parters agenda blir ivaretatt på en transparent og tjenlig
måte. Et sterk klinikerstyrt forskningsnettverk vil kunne påvirke strategiske valg, utforming av
protokoller og hvilke vitenskapelige spørsmål som reises gjennom disse, og kan derved bli en
proaktiv og ikke kun en responsiv aktør. Mindre frittstående forskningsgrupper vil ha vanskelig for å
komme i en slik posisjon. Det er mye som taler for at dette blir viktig i årene som kommer. I denne
sammenhengen blir også Norge med sine 5 millioner innbyggere en liten enhet. NorPedMed har
derfor engasjert seg aktivt i et nordisk initiativ, kalt NordicPedMed. Også innenfor EU har man
erkjent at forskningsnettverk for kliniske studier blant barn vil ha nytte av størrelse og overordnede
og samlende strukturer. Med tanke på dette har man etablert European Network for Pediatric
Research under European Medicines Agency, EnprEMA. NorPedMed vil søke opptak i EnprEMA i
løpet av 2015.
Utvikling av trygge og effektive legemidler til barn er en viktig samfunnsoppgave, og Norge har
spesielt gode forutsetninger for å bidra. Legemiddelutprøvinger bidrar til bedre pasientbehandling
og skaper kunnskapsbaserte arbeidsplasser i landet vårt.
Nettverket og NorPedMed vil arbeide for at sentrale myndigheter forstår disse sammenhengene og
foretar de grep som er nødvendig.
Det arbeides langs tilsvarende linjer i Oslo, Stavanger, Trondheim og Tromsø, men overordnede
helsepolitiske føringer og finansielle bidrag vil kreves. NorPedMed knytter disse initiativene sammen
i en nettverksstruktur.

www.legemidlertilbarn.no

22

Ny legemiddelmelding i 2015. Det skal skrives en ny legemiddelmelding i 2015, ca. 10 år etter den
forrige. NorPedMed har følgende ønsker for legemiddelmeldingen 2015:


En anerkjennelse av at det foreligger et betydelig underskudd på evidensbasert
kunnskap innenfor legemiddelbehandling av barn, og at Norge har ansvar for, og vilje til, å
bidra til å begrense dette.



Et forpliktende uttrykk for at norske myndigheter vil tilrettelegge regulatoriske og
medisinske strukturer på en slik måte at kliniske utprøvinger i større grad blir gjennomført
innenfor rammene av det offentlige norske helsevesenet.
Praktiske og omforente løsningsforslag foreligger:
o

«Strategidokumentet: Kliniske studier, legemidler og barn» skisserer et nettverk mellom
kliniske forskningsposter (CTU) lokalisert ved universitetssykehusene, med bidrag fra
Nettverkets Legemiddelutvalg (LMU) som finnes ved alle norske barneavdelinger. Til
sammen vil dette binde sammen alle norske barnemedisinske fagmiljø.

o

I Bergen er «Klinisk forskningspost for barn» allerede en operativ og leveringsdyktig
enhet, driftet som en stabsfunksjon ved Haukeland universitetssykehus. Strukturen har
vist seg å være et effektivt redskap som med fordel kan kopieres ved de andre
universitetssykehusene.



En uttrykt vilje i oppdragsbrevet fra HOD til helseforetakene om at kliniske utprøvinger skal
foregå ved norske barneavdelinger, og at sykehusene og avdelingene vil bli målt på dette på
lik linje med andre kvalitetsmål.



NorPedMed ønsker seg dessuten støtte i sitt arbeid med å samordne tilsvarende nordiske
initiativ i et «NordicPedMed» som kan bli betydningsfull aktør på linje med det britiske
«Medicines for Children Research Network».

8.

Arbeidsområder utover de fem hovedområdene

8.1

Kommunikasjon i Nettverket

Plattform for internett og intranett

Bakgrunn: Internettsiden (www.legemidlertilbarn.no) er en viktig informasjonsportal og
representerer Nettverkets ansikt utad. Intranettet er en forutsetning for effektivt internt
nettverksarbeid.
Aktivitet i 2014: Margrete Einen har vært Nettverkets webredaktør og det arbeides kontinuerlig
med strukturell oppbygging og innhold knyttet til internettplattformen. I løpet av 2014 ble det lagt
ut 59 nyhetssaker. Nasjonale blandekort utarbeidet av Nettverket ble publisert på inter- og
intranettsidene. Nettverkets egne legemiddelinformasjonsskriv ble publisert under overskriften
Legemiddelinformasjon til foreldre og barn, se pkt. 6.2. Viktige databaser er tilgjengelig på
intranettsidene. Bruk av disse ble gjennomgått i et praktisk gruppearbeid på Solstrandseminaret
«Hjelp til Selvhjelp».
Det er laget egne sider med oppsummering av nyhetssaker, eksterne lenker og aktuell litteratur for
flere av Nettverkets sentrale arbeidsområder, som f. eks. bivirkninger og legemiddelsikkerhet.
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I 2014 startet et stort arbeid med å oppgradere nettsidene, både med hensyn på plattform og på
design. Dette arbeidet skulle vært ferdigstilt i løpet av 2014, det er lagt ned et stort arbeid både fra
Nettverkets side og fra det innleide firmaet. Arbeidet er forsinket, men forventet ferdigstilt i løpet av
første kvartal 2015. Nye og oppdaterte nettsider vil blant annet løse problemer med lesbarhet i
forskjellige nettlesere og den nye nettløsningen er også tilpasset mobile enheter.

Nyhetsbrev til nettverksmedlemmer og samarbeidspartnere
Det har blitt utgitt ni nyhetsbrev i løpet av 2014 Nyhetsbrevene er et viktig kommunikasjonsmiddel
internt i Nettverket, og de ligger dessuten eksternt tilgjengelig på www.legemidlertilbarn.no.
Nyhetsbrevene blir sendt ut på e-post til Nettverkets medlemmer og samarbeidspartnere. Det er
opprettet en epostliste for eksterne personer og organisasjoner som ønsker å motta nyhetsbrevene.

8.2 Høringer
Ny legemiddelmelding

Helsedirektoratet inviterte til faglige innspill og rådslag i forbindelse med utarbeiding av ny
legemiddelmelding. Nettverkets innspill kan leses i vedlegg 3, i rådslaget i Oslo deltok Ingrid Grønlie
og Henrik Irgens fra Nettverket. Den 17. juni hadde Nettverket (ved Ingrid Grønlie, Margrete Einen,
Henrik Irgens og Thomas Halvorsen) et møte med HOD ved Jan Berg og overrakte i etterkant av
møtet Nettverkets innspill til ny legemiddelmelding (vedlegg 4).

Legemiddelhåndteringsforskriften

I forbindelse med revisjon av legemiddelhåndteringsforskriften ble det den 22. april levert en
høringsuttalelse fra Nettverket (vedlegg 5).

Blåreseptforskriften

Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) har foreslått endringer i blåreseptforskriften, og forskriften
kom på høring i desember 2014. Nettverket svarte på høringen og etterlyste blant annet
forhåndsgodkjent refusjon av virkestoff for barn under 18 år (vedlegg 6). Dette har vært spilt inn som
endring til blåreseptforskriften av Norsk Barnelegeforening så tidlig som i 2004. Kravet til strengere
dokumentasjon for legemidlers effekt ved søknad om individuell refusjon ble også grundig diskutert.
Alle høringsdokumenter finnes på HODs nettsider.

8.3

Formidling i fagmiljøene og media

Norsk barnelegeforenings medlemsblad, Paidos, viet hele siste utgave i desember 2014 til temaet
«Barn og legemidler». Flere av Nettverkets medlemmer (både stab- og styringsgruppemedlemmer)
har bidratt med innhold.
Nettverket inntok i 2014 sosiale medier, med både Facebook- og Twitterprofil. Det har vært størst
aktivitet på Facebook, der 532 personer/profiler liker Nettverket (tall for mars 2015). I løpet av 2014
ble det lagt ut 34 innlegg på Nettverkets Facebookside:
https://www.facebook.com/legemidlertilbarn. Aktiviteten på Twitter har tatt seg opp mot slutten av
2014, og per mars 2015 har Nettverkets Twitterkonto (@Legemidler_barn) 111 følgere.
Thomas Halvorsen har vært intervjuet på TV2, i forbindelse med verdens prematurdag:
http://www.tv2.no/2014/11/17/nyheter/6243284.
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8.4

Deltakelse på kurs og konferanser

Scandinavian Paediatric Phamacist Group den 17. juni i Oslo. Margrete Einen, Ingrid Grønlie, GunnTherese Lund Sørland, Henrik Irgens og Cathrine Kjeldby-Høie deltok på den årlige konferansen.
Konferansen foregikk dagen etter Nettverkets vårseminar.
Farmasidagene 2014. Ingrid Grønlie deltok, hvor hun mottok Det giftige kors for sin innsats for norsk
farmasi, og da spesielt arbeidet for å gjøre legemiddelbehandling til barn i Norge tryggere. Se også
punkt 3.1.
Neonatal og Paediatric Pharmacists Group (NPPG) konferansen i Nottingham, 7.-9. november. Ingrid
Grønlie, Gunn-Therese Lund Sørland, Cathrine Kjeldby-Høie og Margrete Einen deltok.
Global Research in Pediatrics (GRIP) roadshow i Tampere, Finland, 19. september Henrik Irgens
deltok.
Nordic Trial Alliance (NTA) stakeholders meeting Stockholm, 30. januar. Margrete Einen deltok på
vegne av Nettverket og NorPedMed.
NordicPedMed 2. april, Stokholm. Dette var det første offisielle møtet i NordicPedMed. Margrete
Einen og Thomas Halvorsen var medansvarlig for møtet og deltok.
NOPHO/NOBOS-konferansen, Bergen 10.-12. mai. Margrete Einen deltok med støtte frå Nettverket,
og var dessuten medforfatter på poster om medikamentskrin for symptomlindring i livets sluttfase
for barn. Posteren vant pris for beste NOBOS-poster.
Nordic Research and Innovation (NRI) 214 på Solstrand, Bergen 12- 14. mai. Margrete Einen, Thomas
Halvorsen og Henrik Irgens deltok på konferansen. Nettverket gjennom NorPedMed var ansvarlig for
den pediatriske workshopen og medansvarlig for en vesentlig del av møtet «Deans and Directors»,
se også punkt 7.1.
EnpEMA-workshop, London 26. juni. Margrete Einen deltok på vegne av Nettverket og NorPedMed.
NordicPedMed, Arlanda 26. august. Thomas Halvorsen og Margrete Einen deltok på vegne av
NorPedMed og Nettverket.
Pasientsikkerhetskonferansen, Oslo 8. og 9. september. Cathrine Kjeldby-Høie og Margrete Einen
deltok. Vi stilte med to postere, om legemiddelinformasjons-skrivene og om blandekortene.
Seminar om off-labelbruk og viderebehandling av legemidler til barn, i regi av Sykehusapotekene HF,
Oslo 24. november. Margrete Einen og Cathrine Kjeldby-Høie deltok. Margrete Einen presenterte
Nettverket.
Oppstartsmøte for farmasøytgruppe i NOPHO, Astrid Lindgrens Barnsjukhus 27. november. GunnTherese Lund Sørland og Margrete Einen har deltok på vegne av Nettverket

8.5 Oppsummering av møter og saker med samarbeidspartnerne
Norsk Barnelegeforening (NBF)
Nettverket har også kommunisert med NBF i forbindelse med høringer, sist i forbindelse med
revidert forskrift for legemiddelhåndtering. I arbeidet med rundskriv til forskrift ble NBF inkludert i
referansegruppen, mens Nettverket deltok i arbeidsgruppen.
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NBF har involvert Nettverket i flere saker, blant annet et spørsmål om bruk og behov for
apotekfremstilte metoklopramidstikkpiller. Flere av Nettverket legemiddelutvalg var involvert i å
svare på denne henvendelsen.

Legemiddelverket
Nettverket har løpende kontakt med Siri Wang, norsk representant i EMAs pediatriske komite, PDCO.
Siri har deltatt på styringsgruppemøte i Oslo 3. desember og var på møte med staben i Bergen 17.
desember 2014.
Saker som har vært diskutert med Legemiddelverket i 2014:
 EMA/PDCOs arbeid med hjelpestoffer i legemidler til barn


Nye anbefalinger om bruk av kodeinholdige legemidler til barn under 12 år
I 2013 henvendte Statens Legemiddelverk seg til fagmiljøene og Nettverket om en
anbefaling fra europeiske legemiddelmyndigheter (EMA) om å fraråde all bruk av kodein til
barn under 12 år. Bakgrunnen for anbefalingen var rapporter om alvorlig
respirasjonsdepresjon hos barn behandlet med kodeinholdige preparater etter blant annet
tonsillektomi. Nettverket svarte på denne henvendelsen i 2013, og i 2014 ble anbefalingen
fra EMA gjort gjeldende i Norge.



I møte med blant andre Legemiddelverket, Helsedirektoratet, representanter fra fastlegene,
legevakt og Norsk barnelegeforening ble ønsket om en felles retningslinje for
smertebehandling av barn overlevert til Helsedirektoratet. Helsedirektoratet og Nettverket
skal utarbeide denne i felleskap. Og så sent som i desember 2014 ble det bestemt at dette
skal være en kunnskapsbasert veileder med god forankring i nettverket og relevante
fagmiljøer. Nettverket skal organisere arbeidet og sikre fremdrift. Dette arbeidet er startet og
farmasøyt Ingrid Grønlie er engasjert av Nettverket til å drive denne prosessen.



Nettverket har i løpet av våren 2014 vært i kontakt med informasjonsavdelingen i
Legemiddelverket vedrørende informasjon om legemidler til barn. Nettverket har gitt
tilbakemelding på utkast til legemiddelinformasjon til barn og innspill til tema som kunne
vært omtalt i slik informasjon på Legemiddelverket sine nettsider.

Helsedirektoratet

Margrete Einen har deltatt i arbeidsmøter som hadde som formål å løse forskrivning av magistrelle
resepter i e-reseptsystemet. Totalt tre møter i løpet av våren 2014 er det blitt laget en spesifikasjon
med krav og modell for magistrelle resepter i e-resept. Dette vil danne grunnlaget for utvikling av ereseptsystemet med tanke på magistrelle resepter.
I etterkant av høringen på revidert legemiddelhåndteringsforskrift ble Nettverket invitert til en
arbeidsgruppe som skulle gi innspill til rundskrivet til forskriften. Margrete Einen deltok på tre møter
i arbeidsgruppen i løpet av høsten. Revidert forskriftstekst ble gjort gjeldende fra 1. januar 2015,
men rundskrivet i sin endelige form blir publisert i løpet av våren 2015.

Helsebiblioteket

Ingrid Grønlie er Nettverkets representant i referansegruppe for emnebiblioteket legemidler. Det har
vært ett møte i 2014. Referansegruppen gir innspill til innhold og layout på internettsidene.
App for legemiddelregning som ble lansert av Legemiddelverket og Helsebiblioteket i 2013 har vært
omstridt i det barnemedisinske miljøet. I 2013 engasjerte flere sykepleiere, farmasøyter og leger fra
Nettverket, seg i en tilbakemelding om appen. I 2014 ble flere av punktene fra tilbakemeldingen
rettet opp, og Nettverket ble invitert til å teste den nye versjonen før lansering. Det ble gitt en
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grundig tilbakemelding, og appen er betydelig forbedret. Fra Nettverkets ståsted er fremdeles
problemstillingen med skyllevolum ved beregning av infusjonshastighet ikke optimal.

8.6

Samarbeid med primærhelsetjenesten

Samarbeid med allmennlegene
Bakgrunn: Et trygt og velfungerende samarbeid mellom de ulike nivåene i helsetjenesten
vedrørende barns legemiddelbehandling er en viktig del Nettverkets målsetning. Effektive
kommunikasjonskanaler til primærhelsetjenesten er et sentralt element i dette. Primærhelsetjenesten
er representert i Nettverkets Styringsgruppe ved Christina Brudvik, spesialist i allmennmedisin,
fastlege ved Fana legekontor og førsteamanuensis ved Universitetet i Bergen.
Primærhelsetjenesten er desentral i sin grunnstruktur mens det pediatriske miljøet hovedsakelig er
konsentrert rundt sykehusavdelinger. Kommunikasjonen om legemiddelbruk mellom disse leddene
bør i stor grad kunne foregå mellom LMU og praksiskonsulenter (PKO), det vil si lokale allmennleger
med oppgave å være bindeledd mellom sykehus og primærhelsetjeneste. Det har vist seg vanskelig
å opprette dette bindeleddet. En har derfor skiftet strategi og fokuserer heller på temakvelder, og vi
vil våren 2015 i samarbeid med RELIS VEST arragere en slik temakveld med fokus på riktig bruk av
legemidler til barn.
Vårseminaret om Smerter hos barn 16. juni 2014 var rettet mot primærhelsetjenesten, og da
helsepersonell som behandler barn. Christina Brudvik bidro som kursleder sammen med Henrik
Irgens . Kurset telte som 8 valgfrie timer for leger i spesialisering i allmennmedisin og pediatri. Det
var også godkjent av Tannlegeforeningen og Norsk Sykepleieforbund godkjente seminaret som
meritterende for godkjenning til klinisk spesialist i sykepleie/spesialsykepleie med totalt 8 timer.
Farmasøyter fikk 4,5 FEVU-poeng fra Norges Farmaceutiske Forening.
Høsten 2013 ble det klart at sentrale helsemyndigheter ønsket å fase ut kodein til barn under 12 år
på grunn av rapporter om varierende effekt og alvorlige og lite forutsigbare bivirkninger. Dette vil
kreve endrede rutiner for smertebehandling av barn hos fastleger og på legevakt, spesielt ved
skadebehandling. Nettverket har vært engasjert i dette arbeidet og Nasjonalt kompetansesenter for
legevaktsmedisin (NKLM) har blitt trukket inn gjennom Christina Brudvik som sitter i NKLMs
referansegruppe. Arbeid med nye retningslinjer startet høsten 2014 i samarbeid med Norsk
Barnesmerteforening.

Samarbeid med apotekene
Apotekenes kompetanse- og utviklingssenter (Apokus) har laget flere e-læringskurs om legemidler
til barn, flere av disse er utarbeidet i samarbeid med fagpersoner tilknyttet Nettverket. Medlemmene
i Nettverket har tilgang til relevante kurs fra Apokus, informasjon om dette er tilgjengelig på
Nettverkets intranett.

8.7

Samarbeid med kliniske farmakologer

Bakgrunn: Det er et gjensidig ønske om god kontakt og samarbeid med Norsk Forening for Klinisk
farmakologi (NFKF). Det har siden et møte den 11. november 2010 eksistert en tredelt
opptrappingsplan plan for samarbeid mellom NFKF og Nettverket:
 Utvikling av en serie korte foredrag egnet for presentasjon på pediatriske morgenmøter eller
lignende. Arbeidet startet på Barneklinikken i Bergen våren 2011, ble sluttført høsten 2011
og foredragsserien er tilgjengelig for bruk av medlemmer i Nettverket via intranett.
 Kliniske farmakologer får innpass som foredragsholdere i relevante, eksisterende
(obligatoriske) emnekurs kurs for leger i spesialisering i pediatri. Dette arbeidet er ikke
påbegynt.
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Basert på foredrag utarbeidet med relasjon til punktene over, er det ønske om et emnekurs i
klinisk farmakologi for leger i spesialisering i pediatri, i regi av Den Norske Legeforening.

Foreløpig resultat: Vi ønsker å gjenoppta/videreføre planene som ble lagt i 2010. Plan for 2015 er å
øke samarbeidet og få farmakologi inn som del av noen av emnekursene som holdes for leger i
spesialisering i pediatri.

8.8

Samarbeid med barne- og ungdomspsykiatri

Nettverkets stab hadde den 20 . mai møte med legegruppen i BUP, Helse Bergen. I møtet ble
Nettverket presentert, og vi infomrerte om bivirkningsarbeid og da spesielt om legemidler brukt ved
ADHD. Møtet var nyttig og det var felles interesse for å gjenoppta kontakt mellom Nettverket og
Norsk barne- og ungdomspsykiatrisk forening.

9.

Målsetninger for 2015

Arbeidet med sikring av barns legemiddelbehandling forutsetter langsiktighet. Mange av Nettverkets
målsetninger blir derfor ditto langsiktig, og løses ikke innenfor rammen av et kalenderår.

9.1
Organisatorisk
Sentralt - administrativt




Promotere Nettverket og LMU overfor lederne av barneavdelingene og for fagsjefene i RHF
og HF.
Arbeide for at LMU skal etablere seg som kjente og viktige strukturer ved barneavdelingene
og i helseforetakene
Øke Nettverkets kompetanse i fagområdet pediatrisk klinisk farmakologi, i første omgang
gjennom etterutdannelse av «lege i stab», Henrik Irgens.

Regionalt



9.2












Styrke det regionale arbeidet gjennom de regionale representantene.
Stimulere til fagdager, i første rekke med utgangspunkt i tilgjengelige kurspakker /
forelesninger i Nettverket.

Pasientsikkerhet
Revisjon av eksisterende og utvikling av nye blandekort.
Revisjon av Legemiddelveilederen.
Videreutvikle internettsidene om Legemiddelsikkerhet og oppfordre medlemmene til å spille
inn saker.
Arbeide for at barn innlagt i sykehus utenfor barneavdeling omfattes av de samme
sikkerhetsrutiner som barn innlagt i barneavdeling. Dette må utrykkes i sykehusenes
overordnete kvalitetshåndbøker og følges opp gjennom et praktisk samarbeid mellom
fagsjefer, LMU og legemiddelkomiteene.
Pasientsikkerhetsprosjektet «Samstemming av legemiddellister» skal gjennomføres,
evalueres og avsluttes.
Arbeide for at databaseverktøy med informasjon om legemidler til barn skal være
tilgjengelig i systemene for elektronisk forskrivning og ekspedisjon i apotek. Dette er spesielt
viktig for legemidler som brukes til barn uten myndighetsgodkjenning.
Arbeide for at barns behov blir ivaretatt i elektroniske medikamentjournaler i sykehus
Arbeide for at barns behov blir ivaretatt i nasjonal beredskapsplan for legemidler.
Følge opp refusjon på substansnivå for barn der indikasjonen er forhåndsgodkjent i
blåreseptforskriften.
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9.3







9.4










9.5




Innlede samarbeid med LIS-administrasjonen om valg av formuleringer til barn i
innkjøpsavtaler.
Viderføre arbeidet for at godkjente (og kostbare) legemidler blir tatt i bruk i stedet for
fortsatt bruk av billigere alternativ uten myndighetsgodkjenning (off-label bruk).
Utvikle liste/database for bruk av uregistrerte legemidler ved alle landets barneavdelinger.

Kompetanseheving
Arbeide for fortsatt økt bruk av Nettverkets databaser
Støtte nettverksmedlemmers deltagelse på møter eller kongresser som har legemidler til
barn som tema, retningslinjer for slik støtte er utarbeidet. Det er satt av midler til dette på
budsjettet for 2015.
Oppdatere og supplere tilgjengelige kurspakker på intranettet, og oppfordre
nettverksmedlemmene til å bruke disse aktivt.
Starte planlegging av et GRIP roadshow til Norge i 2016.
Utarbeide interaktiv presentasjon om bivirkninger hos barn og melding av disse, ved
bivirkningsansvarlig Jenny Bergman.

Kunnskapsformidling
Arrangere åpent dagsseminar i Oslo i juni 2015, tema legemidler til barn.
Arrangere internt nettverksseminar på Solstrand i oktober 2015.
Delta på RELIS-møte om legemidler til barn i Bergen, 24. mars 2015.
Kommunikasjon i Nettverket:
o Utarbeide 8-10 nyhetsbrev
o Ferdigstille og utvikle internettsidene, www.legemidlertilbarn.no. Overgang til ny
plattform med ny design og ny funksjonalitet i løpet av våren.
o Nettverkets intranettsider skal også oppdateres, det skal utvikles til et bedre
arbeidsverktøy for nettverksmedlemmene, og spesielt for styringsgruppen og de
andre arbeidsgruppene i Nettverket.
o Økt bruk av internett og intranett og nyhetsbrevene til diskusjoner og utveksling av
erfaringer og prosedyrer.
o Etablere en målrettet bruk av «sosiale plattformer».
Formidling i fagmiljøene, offentlige medier og overfor myndigheter
Være tilstede på relevante faglige arenaer, i tradisjonelle massemedier og på sosiale
interaktive plattformer i saker som er viktige for Nettverkets målsetning om tryggere
legemiddelbruk til barn.
Videreutvikle samarbeidet med Norsk Barnelegeforening

Internasjonal kontakt
Delta på internasjonale kongresser og etablere kontakter, bl.a. med forskningsnettverk i
Norden og Europa forøvrig.
Delta i oppbyggingen av NordicPedMed sammen med FinPedMed
Utvikle samrabeidet med Canadian Pharmacogenomics Network for Drug Safety (CPNDS)
om legemiddelbivirkninger.

9.6 Samarbeid
Samarbeid med primærhelsetjenesten





Følge opp etterutdanningsforelesninger for allmennlegers smågrupper.
Spre informasjon i regionale allmennlegeutvalg om Nettverkets aktiviteter.
Ta i bruk kurspakke i pediatrisk klinisk farmakologi ved undervisning av allmennleger.
Vurdere kurs for allmennleger som gir tellende poeng for pålagt etterutdanning.
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Samarbeide med Apotekforeningens nye Utviklingssenter om kurs for apotekpersonalet, og
arbeide for at relevante kurs blir tilgjengelig for alle medlemmer i Nettverket.
Presentere Nettverket på Farmasidagene 2015.

Samarbeid med kliniske farmakologer



Følge opp avtalt samarbeid med Forening for klinisk farmakologi for å få pediatrisk
farmakologi inn i grunnutdanning og videreutdanning for leger og farmasøyter.
Involvere kliniske farmakologer i Nettverkets kurs, utarbeidelse av forelesninger og i
konkrete kliniske problemstillinger.

Samarbeid med barne- og ungdomspsykiatri
Reetablere samarbeidet med Norsk Barne- og ungdomspsykiatrisk forening. Dette fungerte svært
godt i forbindelse med seminaret «Født sånn eller blitt sånn» i 2012. Har reetablert kontakt i 2014,
og vi vil i 2015 følge dette opp.

9.7

NorPedMed

NorPedMed er en stor og viktig satsning for Nettverket og forventningene til 2015 er store.
Sekretariatet ble etablert i i 2013.
 Faglig utvikling og oppbygging av kliniske forskningsposter med pediatrisk kompetanse i
byene Oslo, Trondheim, Tromsø og Stavanger, er sentrale mål for 2015.
 Det politiske ansvaret for en større grad av forskningsbasert bruk av legemidler til barn er
tydelig uttrykt i EU-dokumentet «Pediatric Regulation» fra 2006 og i det norske
«Strategidokumentet: Kliniske utprøvinger legemidler og barn». Det er en målsetning for 2015
at dette også skal komme til uttrykk i styringslinjene i det norske helsevesenet, fortrinnsvis
skriftlig i styringsdokumentene fra HOD til helseforetakene, og at kliniske
legemiddelutprøvinger blant barn etableres som et målkrav på avdelingsnivå.
 Utvikling av en nordisk samarbeidsmodell og en fungerende databasestruktur i samarbeid
med FinPedMed.
 Konturene av NordicPedMed skal ha blitt tydelig tegnet opp.

Bergen, 30. mars 2015

Thomas Halvorsen
Leder, Nasjonalt kompetansenettverk for legemidler til barn
Barneklinikken, Haukeland universitetssjukehus
5021 Bergen
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Barns behov må tas hensyn til i elektroniske medikamentkurver, 25. mai 2014
Endret merking av adrenalinpreparater fra Takeda. Informasjonsskriv fra Nasjonalt
kompetansenettverk for legemidler til barn, 2. september 2014.
Faglige innspill til rådslag 23. mai 2014, ny legemiddelmelding, til Helsedirektoratet, 10. mai
2014.
Innspill til Helse- og omsorgsdepartementet om forskning på legemidler til barn til ny
legemiddelmelding, 14. juli 2014.
Høringsuttalelse til revisjon av «legemiddelhåndteringsforskriften», 22. april 2014.
Høringsuttalelse til «Høring – endring i blåreseptforskriften», 22. januar 2014.
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Til ansvarlige for arbeid med elektronisk legemiddelkurve

Bergen, 25.5.14

Barns behov må tas hensyn til i elektroniske medikamentkurver
Nasjonalt kompetansenettverk for legemidler til barn (Nettverket) arbeider for at
legemiddelbehandling til barn skal være hensiktsmessig og trygg og i størst mulig grad basert på
dokumentert kunnskap. Nettverket arbeider for at alle parter som er involvert i
legemiddelbehandling til barn skal ha, eller ha tilgang til, nødvendig og relevant kunnskap slik at
de kan handle og samhandle på en hensiktsmessig, korrekt og trygg måte.
Nettverket ønsker med dette å sette søkelys på pasientsikkerhet for barn i
elektroniske medikamentkurver.
Barn er mer utsatt for feilmedisinering enn voksne, og ved overgang til elektroniske
medikamentkurver er det risiko for at det introduseres nye og potensielt alvorlige feil
Dette skyldes i hovedsak spesielle forhold for barn:
1) Dosering av legemidler til barn er basert på kroppsvekt (og i noen tilfeller kroppsoverflate).
Barnepopulasjonen har en stor variasjon i vekt (fra 500 g til 100 kg), dette gir et tilsvarende
stort spenn i doser til barn.
2) Utstrakt medikamentregning, til dels komplisert, ved beregning av dose og mengde som
inneholder dosen. Det blir ofte en liten mengde av f.eks. en ampulle eller hetteglass, der
vanligvis hele innholdet gis til voksne.
3) Bruk av legemidler utenfor myndighetsgodkjenning, både bruk utenfor godkjent norsk
preparatomtale og bruk av uregistrerte og apotekproduserte legemidler. Informasjon om slik
bruk finnes ikke i de vanlige informasjonskildene som f.eks. Felleskatalogen.
4) Generell mangel på egnete formuleringer til barn.
Med bakgrunn i tilgjengelig litteratur og erfaringer fra Sverige, Danmark og Storbritannia vil vi
derfor oppfordre til at barns behov blir tatt hensyn til på et tidlig stadium i prosessene knyttet til
utvikling og anskaffelse av elektroniske medikamentkurver.
Disse er:
1) Obligatorisk opplysning om og oppdatering av pasientens vekt
Påkrevd registrering av pasientens vekt og lengde når fødselsdato tilsier at pasienten er under
18 år. Disse opplysningene må ha tidsbegrenset gyldighet, og det må være mulig å hente slike
opplysninger direkte fra elektroniske vekstkurver.
2) Doseringshjelp/kontroll
Systemene må kunne åpne for doseringshjelp for beregning av doser basert på pasientens vekt,
med mulighet for avrunding og annen dosejustering basert på klinikk. Det er viktig at
systemene har mulighet for rimelighetskontroll, der det kan defineres både øvre og nedre
grenser for dose, og frekvens av doser.
Disse grensene må kunne overskrides, det bør kunne knyttes kommentarer til dette.
Ved dosering av flytende legemidler bør det være mulig å kunne ordinere både i dose og i
volum. For infusjoner er det også viktig at det kan doseres både i dose over tid, men
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også i dose/kg/tid. Ved ordinering av injeksjoner og infusjoner bør standard utblandingsvæske
og volum være lett tilgjengelig. Dette må følge lokale eller nasjonale utblandingsprosedyrer og
være koordinert med eventuelle pumpeprotokoller, se for øvrig punkt 4.
Ved dosering av parenteral ernæring må man kunne bruke doseringshjelp som viser hva
pasienten får fra en gitt mengde ernæringsløsning og med grenser for tilsetninger av hensyn til
fysikalsk kjemisk stabilitet.
3) Informasjon om legemidler som brukes utenfor myndighetsgodkjenning
Mulighet for å hente frem slik informasjon på lik linje med andre informasjonskilder. Det må
også finnes opplysninger om tilgjengelige formuleringer, både importerte og apotekfremstilte.
4) Hjelp til istandgjøring og utlevering av legemidler
Det bør være en enkel integrasjon mot system som gir informasjon om istandgjøring av
legemidler, som f.eks. Nettverkets blandekort for barn, eller tilsvarende monografier for de
enkelte legemidlene, gjerne med standardkonsentrasjoner og fortynninger. Slike monografier
kan være enten lokale eller nasjonale.
I slike systemer bør det også ligge praktiske grenser for hva som er mulig, dette kan være hjelp
til avrunding og minimumsmengder som kan gis av flytende legemidler.
Det må være mulighet for avdelingsvis tilpasning av hvilke legemidler som skal ha
dobbeltkontroll ved istandgjøring
Det må også være mulighet for å kunne administrere ny dose ved f. eks. oppkast eller
utspytting, og dokumentere dette (med årsak) i medikamentkurven.
5) Integrasjon med infusjonspumper
Systemene må kunne integreres med software i «Smartpumps», slik at det kan hentes data fra
pumpene inn i medikamentkurven for hvilket legemiddel, med hvilken hastighet og hvilket
volum som er infundert hvilke alarmer som er vist og eventuelt overskredet. Dette er spesielt
viktig for barn med væskerestriksjon og for høypotente legemidler.
6) Rapporteringsmuligheter
Det må være mulig å ta ut rapport på gitte doser per pasient, ikke bare enheter som er brukt
ved istandgjøring, da en stor del kan være kassert. Dette må også kunne gjøres per sengepost,
avdeling osv. Det må kunne sorteres på det enkelte legemiddel (på ATC-nivå 5) og på grupper
av legemidler.
For punktene 2, 3 og 4 er det noen legemidler slike verktøy er spesielt viktige for, som svært
potente legemidler, legemidler med kompliserte doseringsregimer eller som har andre
risikofaktorer. Det bør være mulig med lokale, regionale eventuelt nasjonale tilpasninger og
føringer for hvilke legemidler som skal og/eller bør ha slik informasjon knyttet til seg.
Vi har i dette notatet antatt at andre systemer som kan ha betydning for pasienters legemiddelbruk
er fullt integrert med medikamentkurven, slik som laboratoriedata, bestilling- og
administrasjonssystem for bl.a. cytostatika, total parenteral ernæring og blodprodukter.
Ved implementering/pilotering av slike elektroniske kurver vil vi anbefale, med bakgrunn fra
erfaringer og sterk anbefaling fra Sverige og Danmark, at barneavdelinger blir tatt med tidlig i disse
prosessene. Problemstillinger som oppstår ved bruk av legemidler til barn kan også oppstå
i andre avdelinger, men kanskje sjeldnere.
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Vennlig hilsen
Ingrid Grønlie
(sign)
Nestleder
Nasjonalt kompetansenettverk for legemidler til barn
Referanser:
1) ePed s hjemmeside med introduksjonsfilm http://eped.se/
2) American Academy of Pediatrics, technical report. Johnson K B et al: Electronic Prescribing
in Pediatrics: Toward Safer and More Effective Medicines Management
http://pediatrics.aappublications.org/content/131/4/e1350.full.html
3) Miller MR et al: Medication errors in paediatric care: a systemic review of epidemiology and
an evaluation of evidence supporting reduction strategy recommendations
http://qualitysafety.bmj.com/content/16/2/116.full.html
4) Nationella läkemedelsstrategin:Unikt beslutsstöd för barnsjukvård kan införas nationellt
Läkartidningen. 2014;111:CRH3
5) IT-lösning som förhindrar överdos till barn vinner IT i vården-priset:
http://itivarden.idg.se/2.2898/1.420819/it-losning-som-forhindrar-overdos-till-barnvinner-it-i-varden-priset
6) Blandekort fra Nasjonalt kompetansenettverk for legemidler til barn
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Endret merking av adrenalinpreparater fra Takeda
Informasjonsskriv fra Nasjonalt kompetansenettverk for legemidler til barn
Takeda er ny eier av tidligere Nycomed, og i forbindelse med overtakelse av preparatene skal de
redesigne alle etikettene sine. Slike etikettendringer utløser debatt om fargekoding.
Artikkelen «Does Colour-Coded Labelling Reduce the Risk of Medication Errors» (1) belyser
fordeler og ulemper ved fargekoding.
Etikettene godkjennes av Legemiddelverket etter europeisk regelverk før de tas i bruk.
Katastrofeadrenalin 0,1 mg/ml, 5 ml ampuller:
Emballasjen og etiketten på ampullene til Katastrofeadrenalin 0,1 mg/ml har endret utseende og
navn. Ny merking på preparatet er Adrenalin 0,1 mg/ml, med «Katastrofeadrenalin» som
undertekst. Produsenten begrunner endringen i at Adrenalin 0,1 mg/ml er det godkjente
preparatnavnet, i motsetning til Katastrofeadrenalin 0,1 mg/ml.

Tidligere utseende

Nytt utseende

Adrenalin 1 mg/ml, 1 ml ampuller:
Styrkeangivelsen på emballasje og etikett har skiftet tilsvarende, men fra tidligere rosa bakgrunn
med svart skrift, til hvit bakgrunn med først gul og så til slutt til grå skrift på styrken. Bildet under
viser ny merking.

2.9.2014
Ingrid Grønlie
Sykehusfarmasøyt og nestleder, Nasjonalt kompetansenettverk for legemidler til barn
Referanser:
1. Filiatrault P., Hyland S. Does Colour-Coded Labelling Reduce the Risk of Medication Errors? Can J Hosp Pharm. 2009
Mar-Apr; 62(2): 154–156.
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Helsedirektoratet

Faglige innspill til rådslag 23.mai 2014, ny legemiddelmelding
Farmasøytiske tjenester

Bergen 10.mai 2014

Hva er den største utfordringen i dag?
Mange av utfordringene ved legemiddelbehandling av barn skyldes mangel på godkjente legemidler
til barn i egnete formuleringer. Dette fører til utstrakt bruk av ikke-godkjente legemidler og bruk
utenfor godkjenning, - særlig i sykehus. Kompetanse innen legemiddelformuleringer i tillegg til
pediatrisk farmakoterapi er nødvendig for å løse legemiddelrelaterte problemer, bl.a. knyttet til
muligheter og begrensninger for å bearbeide formuleringer for voksne (knuse, dele, fortynne etc.).
Utfordringene er spesielt store innen nyfødtmedisin, barneintensiv og barneonkologiske poster, med
høy grad av intravenøs behandling med potente legemidler.
Nasjonalt kompetansenettverk for legemidler til barn (Nettverket) er tverrfaglig og ble opprettet av
HOD etter behandlingen av forrige stortingsmelding for å øke helsepersonells kunnskap på området
legemidler til barn. Nettverkets årsmeldinger viser at farmasøyter bidrar på en sentral måte, bl.a. som
medlemmer av de 19 barneavdelingenes legemiddelutvalg, en viktig del av nettverkets struktur.
Derimot er det varierende og gjennomgående for få farmasøyter tilknyttet avdelinger som behandler
barn, bl.a. for å følge opp legemiddelutvalgenes arbeid og spre og utnytte den kunnskap som
Nettverket formidler, bla. ved hjelp av sin hjemmeside, nyhetsbrev, og nasjonale tverrfaglige
seminarer.
Helsepersonell står daglig overfor legemiddelrelaterte problemer hos barn. Tilstrekkelig daglig
tilstedeværelse av farmasøyt er nødvendig både for å fange opp problemstillinger og respondere på
spørsmål fra helsepersonell, og derved øke kvalitet og sikkerhet i behandlingen. ASL (apotekstyrt
legemiddelforsyning til sykehusavdelinger) kan være et møtepunkt for å ta opp slike spørsmål, men
forutsetter at det er mulig å ta tak i problemstillingen der og da, og på lang sikt. Logistikken kan
også bli automatisert i elektroniske systemer i relativt nær fremtid.
I pasientsikkerhetskampanjen var legemiddelsamstemming et tema, i første omgang var barn ikke i
målgruppen for kampanjen. Men gjennom Nettverket blir det nå gjort målinger og gjennomført
legemiddelsamstemming også for barn innlagt i sykehus. Det kan se ut som slik samstemming er
viktig for rett legemiddelbehandling også hos barn. Legemiddelsamstemming og
legemiddelgjennomgang blir nå tilgjengelige farmasøytiske tjenester ved flere sykehus, slike
tjenester bør også omfatte barneavdelingene, med personale med kompetanse om legemidler til barn
Det kan diskuteres om det er riktig bruk av farmasøyter til revisjon innen legemiddelhåndtering i
helseinstitusjonene. De bør være involvert i å legge opp systemene, men de behøver ikke være
utøvende.
Apotekforeningen tilbyr alle apotek kurs, bl.a. innen visse terapiområder hos barn. Det er viktig at
farmasøytene i private apotek og sykehusapotekenes publikumsavdelinger har tilstrekkelig tid til å
sette seg inn i den informasjon som finnes, f.eks. på Nettverkets hjemmesider og gis tid til god
informasjon.
Hva kan gjøres på kort sikt
Øke farmasøytiske tjenester til barneavdelinger, rettet mot rådgiving både på individ
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og systemnivå. Dette er vist å ha god effekt (1,2). Farmasøytene bør ha store nok stillinger til
å kunne være tilstede i klinikken på daglig basis, både for å være tilgjengelig for spørsmål fra
helsepersonell og for selv å fange opp problemstillinger.
Det bør også diskuteres om farmasøytene bør være ansatt i sykehus i stedet for i sykehusapotek, for å
integreres miljøet som allerede eksisterer innen pasientsikkerhet og klinisk farmakologi. Det vil også
gjøre det enklere å formidle informasjon på sykehusenes intranett, ha tilgang til pasientjournaler,
sykehusenes databaser osv. Det vil også sikre at oppbygget spesialkompetanse forblir i sykehusene, i
tilfelle man i Norge gjør som visse len i Sverige, og legger ut farmasøytiske tjenester på anbud.
Hva kan gjøres på lang sikt
Øke utdanningskapasiteten for farmasøyter, og gjeninnføre spesialistutdanning i sykehusfarmasi,
gjerne med fordypning i pediatrisk klinisk farmasi.

Etterlevelse av legemiddelbehandling
Hva er den største utfordringen i dag?
Barn med kroniske sykdommer blir i stor grad fulgt opp av helsepersonell ved barneavdelinger.
Informasjon om behandling blir gitt til barnet og pårørende og etterlevelse av behandlingen ivaretas i
stor grad av pårørende. I overgangen fra barn til ungdom og voksen trer pårørende i større grad
tilbake og ungdommen må i større grad ta hånd om behandlingen selv. Dette sammen med ungdomsfasens vanlige utfordringer fører til at etterlevelsen går ned.
Et godt eksempel som belyser dette problemet er ungdom med diabetes. Årsrapporten fra
Barnediabetesregisteret, 2012,(3) viser at kun 18 % av alle barn og ungdom oppnår behandlingsmålet
for langtidsblodsukker. Når en ser på aldersgruppene er det en klar forverring av
langtidsblodsukkeret i ungdomsperioden. Dette kan skyldes en kombinasjon av det å måtte ta ansvar
for egen sykdom samt det å ikke ønske å skille seg ut fra andre jevnaldrende.
Mangel på godkjente legemidler i egnete formuleringer er et problem hos yngre barn, og kan bidra til
redusert etterlevelse. I en del tilfeller er slike legemidler registrert i andre land, men firmaene søker
ikke godkjenning i Norge.
Hva kan gjøres på kort og lengre sikt?
Barn med kroniske sykdommer trenger opplæring for å kunne ivareta sin egen helse. Denne må være
tilpasset og komme til rett tid slik at barnet og ungdommen er kognitivt i stand til å ta til seg
innholdet. Et eget program for re opplæring er derfor viktig.
Nasjonalt kompetanse senter for læring og mestring peker på følgende faktorer som positive i forhold
til opplæring: helsepersonell, gruppeundervisning, video og data. Virkemidler som ikke er gunstige
er utdeling av brosjyrer, litteratur og arbeidsoppgaver.
Det bør diskuteres tiltak for å få firmaene til å markedsføre legemidler som er godkjent til barn i
andre land i Norge.

Utredning om legemiddelinformasjon
Forskrivere(informasjon og beslutningsstøtte)
Hva brukes i dag:
Ved behandling av barn på sykehus blir det i dag i stor grad benyttet lokale veiledere,
veiledere laget av Barnelegeforeningen, samt utenlandske kilder slik som «Best Practice»
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og «Up To Date». Tilgjengeligheten på disse kildene er god, særlig etter at Barnelegeforeningens veiledere nå ligger på Helsebibliotekets sider og er utgitt som egen applikasjon til bruk
på smarttelefoner. I allmennpraksis benyttes NEL og Norsk legemiddelhåndbok og i mindre grad
lokale veiledere.
Hva mangler:
Ved behandling av barn må man i mange tilfeller benytte legemidler som ikke er registrert i Norge,
eventuelt benytte legemidler utenfor godkjent bruksområde. Informasjon om slik nødvendig bruk
finnes ikke i Felleskatalogen. Samtidig er det flere studier som indikerer at slik bruk oftere er knyttet
til flere tilfeller av feilmedisinering (4). Det er derfor viktig å ha gode kilder lett tilgjengelig som
beskriver riktig bruk og dosering av alle legemidler. Blant barneleger brukes BNF for Children som
en viktig referanse. Dette oppslagsverket utarbeides i Storbritannia og stemmer godt med norsk
praksis. Det er en viktig kilde fordi den brukes som kilde i Barnelegeforeningens akutt,
generellveileder og som forskrivningsstøtte i e-resept. BNF for Children ligger i dag tilgjengelig på
Helsebiblioteket og fra 2014 finansieres det av Nettverket for legemidler til barn.
Valg av legemiddel
Ved ordinering av legemiddel som ikke er registrert i Norge, og der det i utlandet finnes et preparat
som er godkjent for den aktuelle indikasjon bør man velge dette preparatet. Det finnes i dag ikke
noen oversikt på europeisk nivå over legemidler som er godkjent til barn i de forskjellige land.
Norske myndigheter bør bidra til at en slik oversikt utarbeides, som hjelp til forskrivende lege til å
velge de godkjente preparater som finnes til barn, men som firmaene ikke velger å markedsføre i
Norge.
Pasienter informasjon (brukere, pårørende, befolkning)
Hva finnes?
Det finnes en rekke nettsteder som gir informasjon som er rettet mot pasienter og pårørende. Disse er
imidlertid ikke samlet et sted og det er ikke lett for lekpersoner å vurdere kvaliteten på
informasjonen.
Hva mangler?
Alle legemidler har pakningsvedlegg som inneholder mye informasjon. Denne er imidlertid ikke
tilpasset pasienter og pårørende og vil kunne føre til usikkerhet og forvirring («Skummelt tåkeprat
følger medisinene» Aftenposten 19/4-14). Legemidler som er uregistrerte har ikke norske
pakningsvedlegg og legemidler som forskrives utenfor indikasjon eller dosering inneholder ikke
informasjon om den indikasjon eller dosering som er aktuell.
Forslag til endring?
Det bør utarbeides informasjonsmateriell som har et relevant innhold for pasient og pårørende og er
skrevet i et forståelig språk. Dette må ikke være begrenset til registrerte preparater, men gjenspeile
det som faktisk forskrives av legemidler i Norge. Dette arbeidet bør koordineres sentralt, for
eksempel av kontaktpunktet for tverretatlig legemiddelinformasjon.
Det finnes en rekke gode eksempler på hvordan dette kan gjøres., blant annet i Storbritannia
http://www.medicinesforchildren.org.uk/. Nettverk for legemidler til barn har laget
informasjonssedler og har en avtale om oversettelse av tilsvarende informasjon fra England. Det
fokuseres da på legemidler der det ikke finnes gode pakningsvedlegg beregnet på barn og det heller
ikke finnes annen informasjon på norsk.
Vennlig hilsen
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Nasjonalt kompetansenettverk for legemidler til barn
Ved Ingrid Grønlie, nestleder
Thomas Halvorsen, leder
Referanser:
1) Kjeldby C. Klinisk farmasøyt I tverrfaglig gruppe på barneavdeling http://tidsskriftet.no/article/1888699
2) Prot-Labarthe S1, et al. Pediatric drug-related problems: a multicenter study in four French-speaking
countries http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23263797
3) Årsrapporten fra Barnediabetesregisteret, 2012
4) Jennifer R Bellis, et al. Adverse drug reactions and off-label and unlicensed medicines in children: a nested
case–control study of inpatients in a pediatric http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24229060
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FORSKNING PÅ LEGEMIDLER TIL BARN
Oppsummert:
Nettverket oppfatter situasjonen rundt legemiddelrelatert forskning blant barn som en
unik mulighet. Ved hjelp av beskjedne regulatoriske grep og grunnlagsinvesteringer kan
man starte prosesser som vil bidra til å lukke et betydelig og bekymringsfullt underskudd
på evidensbasert kunnskap for en stor og viktig gruppe pasienter. Tiltakene vil bli ønsket
velkommen av syke barn og deres pårørende og i fagmiljøene. De vil dessuten kunne
bidra til økt innflytelse for norske forskningsmiljø og skape grunnlag for
kunnskapsbaserte arbeidsplasser og et bedre helsevesen i landet vårt – alt ved hjelp av
midler som i stor grad vil komme fra eksterne aktører. EU har uttrykt legemiddelrelatert
forskning blant barn som en helsepolitisk viktig målsetning.
Dette må derfor få en framtredende plass i den kommende Legemiddelmeldingen.
Ingrid anførte:
Ratifisering av legemiddelforordningen for barn
Legemiddelforordningen for barn (Pediatric Regulation) kom i 2006 og er gjeldende lov i
EU fra 2007, men ikke i Norge. En ratifisering også i Norge er en viktig prinsipiell sak for
Nettverket, selv om det antagelig har beskjeden praktisk betydning.
Forskning på legemidler til barn skal skje i Norge
Nettverkets synspunkter på hvordan dette kan og bør organiseres i Norge, kan leses i
kortversjon i Nettverkets Statusrapport for 2013 under punkt 7 (side 20-25) og på side 33,
og gjenfinnes i full versjon i «Strategidokumentet: Kliniske studier, legemidler og barn»,
levert Helse Direktoratet i 2011.
Bakgrunn
Bruk av legemidler blant barn er i stor grad erfaringsbasert, og forskning er viktig for å
begrense underskuddet på evidensbasert kunnskap. Slik forskning krever kliniske
utprøvinger som er en kompleks aktivitet med betydelige krav til spesialkompetanse.
Legemiddelindustrien er største aktør, men også uavhengige forskergrupper og offentlige
myndigheter trenger tilgang til kliniske miljø for å gjennomføre kliniske studier for å
framskaffe den kunnskapen vi alle har behov for.
EUs krav til legemiddelindustrien om forskning i barnepopulasjoner ved introduksjon av
nye produkter eller nye indikasjonsstillinger er uttrykt i Pediatric Regulation. Disse
kravene vil utløse et økende behov kliniske utprøvinger. Mange legemidler som benyttes til
barn er ikke lenger patentbeskyttet. Dette gjør at også uavhengige forskningsinstitusjoner
og legemiddelmyndigheter i økende grad må engasjere seg i kliniske utprøvinger blant
barn, og derved ytterligere øke behovet.
Uten en slik økning av antallet kliniske utprøvinger vil det ikke være mulig å nå
målsetningen om større grad av evidensbasert bruk av legemidler til barn. Det er derfor
etter Nettverkets oppfatning et offentlig anliggende at slike studier blir gjennomført. En
naturlig følge er at norsk helsevesen og regulatoriske systemer fungerer slik at kliniske
utprøvinger blant barn kan gjennomføres effektivt og trygt også i vårt land.
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· Kliniske utprøvinger bør gjennomføres i land med godt regulerte, trygge og
gjennomsiktige strukturer, en kompetent og selvstendig befolkning, og ditto ansatte i
helsesektoren. Dette gir grunnlag for symmetriske maktforhold mellom pasient,
pårørende, behandler, sponsor og utprøver, som alt er forutsetninger for forskning av
høy etisk standard med pålitelige resultater. Norge har et offentlig finansiert helsevesen
som favner alle med tilgjengelighet som ikke begrenses av individuelle økonomiske
forhold, og faglige sterke og selvstendige yrkesutøvere. Forholdene ligger derfor godt til
rette for etisk trygge og faglige gode kliniske utprøvinger. Nettverket ser med bekymring
på nedbyggingen av forskningsaktiviteten i norsk legemiddelindustri og flytting av
kliniske utprøvinger til land hvor nevnte betingelser kan variere. Dette er en motsatt
utvikling av hva vi ønsker og hva vi har behov for.
· Et enhetlig helsevesen skaper grunnlag for populasjonsbaserte studier. Sammenlignet
med institusjonsbaserte studier gir dette økt sannsynlighet for at kunnskapen blir
korrekt og allmenngyldig.
· Norge har en godt utdannet befolkning som forstår og anerkjenner verdien av forskning,
noe som kommer til uttrykk gjennom høy grad av deltagelse og oppslutning i studier,
også slike som krever mange års eller ti-års oppfølgingstid. Et unikt
personnummersystem sikrer at personer kan gjenfinnes. Gode offentlige register for
fødsler, diagnosekoder og reseptbruk bidrar til unike muligheter for kvalitetssikrede
data. Dette gir økt sannsynlighet for at kunnskapen blir korrekt og allmenngyldig og er
av stor betydning for tolkning av resultater, ettersom lav grad av deltagelse, kort
oppfølgingstid, stort frafall og dårlige data kan lede til feil konklusjoner.
· Klinisk forskning er et viktig element i den kontinuerlige kvalitetsforbedringen vi ønsker
oss i helsetjenesten. Nærhet til forskning bidrar til en bedre forståelse innenfor alle
yrkesgrupper for hvordan kunnskap skapes. Dette gir grunnlag for en kritisk tenkning
som på lang sikt bidrar til bedre kvalitet.
· Deltagelse i klinisk utprøving gir pasienter tilgang til nye legemidler før
behandlingsmetoden er etablert. Dette kan åpne for tilgang til potensielt virkningsfull
behandling for pasienter hvor det i dag ikke finnes effektiv helsehjelp. Involvert
helsepersonell kan gjennom kliniske utprøvinger høste tilsvarende tidlige erfaringer
med nye behandlingsmetoder.
· Aktiv deltagelse fra norske klinikere og forskere i nasjonale og internasjonale
utprøvinger åpner for mulighet til å påvirke hvilke spørsmål som reises gjennom
forskningsprotokollene. Derved får vi innflytelse over hva slike studier rent faktisk gir
oss kunnskap om. Det er også viktig, spesielt for legemidler til barn, å kunne drive
langtidsoppfølging. Dette er det godt tilrettelagt for i Norge og Norden.
· Legemiddelrelatert klinisk forskning blant barn vil skape kunnskapsbaserte
arbeidsplasser, noe som etter vårt skjønn bør være ønsket for landet vårt, uavhengig av
den medisinske nytteverdien. I øyeblikket skjer det en nedbygging av denne typen
arbeidsplasser. Dette er en utvikling som kan bli vanskelig å snu, ettersom
kompetansepersoner finner seg nye utfordringer og hele miljø blir borte. Viktig i denne
sammenhengen er at driftsmidlene til kliniske utprøvinger i stor grad kommer fra
industrielle aktører, ofte plassert utenfor landet vårt. For det offentlige helse-Norge er
det altså snakk om en virksomhet som vil være lite kostnadskrevende og dessuten
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ønsket av alle involverte parter, det vil si fra behandlingskrevende barn og deres
pårørende, ansatte på alle nivå, norske forskningsinstitusjoner og offentlige
myndigheter. Det er dessuten en virksomhet som EU har prioritert gjennom sitt
«Pediatric Regulation» fra 2006 og uttrykt nærmest som en «public health
assignement»
Samhandling med store industrielle aktører
Det er et faktum at de fleste industrielle aktører som er involvert i utvikling av legemidler
til barn er store multinasjonale konglomerater som kan være krevende å forholde seg til for
individuelle forskergrupper og kliniske enheter. Det er derfor Nettverkets oppfatning at
kliniske utprøvinger bør foregå innenfor rammene av sterke nettverksstrukturer mellom
pediatriske miljøer, eventuelt med bidrag fra offentlige helsemyndigheter. På den måten vil
fellesskapets interesser bli ivaretatt på en betryggende måte, og det skapes grunnlag for
symmetriske maktforhold mellom industrielle aktører og utprøvende enheter. En slik
likevekt i maktforholdet mellom sponsor og utprøver vil understreke interessefellesskapet
og den gjensidige avhengigheten som foreligger: Legemiddelindustrien trenger tilgang til
kliniske miljø for å kunne gjennomføre kliniske utprøvinger som er avgjørende for å
fremskaffe den evidensbaserte legemiddelbehandlingen til barn som vi alle ønsker.
Sterke nettverksstrukturer vil sikre at begge parters agenda blir ivaretatt på en transparent
og tjenlig måte. En sterk klinikerstyrt nettverksstruktur vil kunne påvirke strategiske
forskningsvalg, utforming av protokoller og hvilke vitenskapelige spørsmål som reises
gjennom disse, og kan derved bli en proaktiv og ikke kun en responsiv aktør. Mindre og
enkeltstående forskningsgrupper vil ha vanskeligere for å komme i en slik posisjon. Det er
mye som taler for at dette vil bli viktige forhold i årene som kommer.
I denne sammenhengen vil også Norge med sine 5 millioner innbyggere bli en liten enhet.
Nettverket har derfor gjennom NorPedMed og sammen med sin finske søsterorganisasjon
FinPedMed tatt initiativ til å etablere et Nordisk nettverk for kliniske utprøvinger blant
barn, kalt NordicPedMed.
Også innenfor EU har man erkjent at forskningsnettverk for kliniske studier blant barn vil
ha nytte av størrelse og overordnede og samlende strukturer. Nettopp med tanke på dette
har man etablert European Network for Pediatric Research under European Medicines
Agency, EnprEMA. NorPedMed vil søke opptak i EnprEMA i løpet av 2014/2015,
FinPedMed er allerede medlem.

NorPedMed
Nettverket ønsker at legemiddelrelatert klinisk forskning blant barn i Norge skal kunne
gjennomføres trygt og effektivt. Vi har derfor etablert NorPedMed som skal tilby
landsomfattende strukturell assistanse, enten det er overfor industrielle aktører, industriuavhengige forskere eller offentlige myndigheter. Nettverket fikk for 2013/14 tildelt midler
med tanke på å utvikle NorPedMed til et effektivt verktøy for dette.
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NorPedMed har per juni 2014 følgende struktur:
· NorPedMed skal primært bygge på strukturer som allerede finnes, først og fremst
forskningspostene ved universitetssykehusene og de respektive barneavdelingene.
NorPedMed har per i dag et sekretariat bestående av Margrete Einen (daglig leder) og
Thomas Halvorsen ved Nettverkets ledelse i Bergen, samt Heidi Glosli og Bendik Lund
(regional representanter for Nettverket i henholdsvis Oslo og Trondheim) og Camilla
Tøndel (leder av forskningspost barn, Haukeland universitetssykehus). For å skape en
effektiv struktur ser vi for oss at det utvikles forskningsposter med spesialkompetanse
på barnestudier ved universitetssykehusene i Oslo, Trondheim, Tromsø og Stavanger. I
Bergen er en slik enhet allerede etablert, og har vært operativ og i vellykket drift
gjennom flere år. Trygg og effektiv drift av kliniske studier forutsetter gode og åpne
linjer mellom forskningsposter og barneavdelinger. For tiden bidrar derfor Nettverket
til frikjøp av nøkkelpersoner ved St. Olav og OUS. I Tromsø bidrar Nettverket med
midler til studiesykepleier. I Stavanger er arbeidet ikke begynt ennå, men det er etablert
kontakter. I Bergen er dette ivaretatt gjennom «Klinisk forskningspost for barn».
· I samarbeid med den finske søsterorganisasjonen FinPedMed arbeides det med å
utvikle felles databaserte løsninger for samhandling mellom Clinical Trial Units,
involverte forskere, regulatoriske myndigheter og prosjekteiere.
· NorPedMed har sammen med FinPedMed vært initiativtaker til NordicPedMed. Til nå
har det vært arrangert tre møter om dette, og et kommende møte på Arlanda den 25.
august vil bli det første med deltagelse fra alle de fem nordiske landene. Initiativet
finansieres dels av midler tildelt fra Nordic Trial Alliance, en avdeling under NordForsk
(Nordisk Råd), og dels av det svenske Legemiddelverket som er medarrangør. Det er et
ønske at også norske sentrale myndigheter vil bidra til disse prosessene i tiden som
kommer.
Ønsker for legemiddelmeldingen 2015:
· En anerkjennelse av at det foreligger et betydelig underskudd på evidensbasert
kunnskap innenfor legemiddelbehandling av barn, og at Norge har ansvar for, og vilje
til, å bidra til å lukke dette.
· Et uttrykk for at norske sentrale myndigheter vil tilrettelegge regulatoriske og
medisinske strukturer på en slik måte at kliniske utprøvinger i større grad kan
gjennomføres innenfor rammene av det offentlige norske helsevesenet.
· Praktiske løsningsforslag foreligger, blant annet i Strategidokumentet: Kliniske studier,
legemidler og barn som skisserer et nettverk mellom kliniske forskningsposter
lokalisert ved universitetssykehusene, og bidrag fra Nettverkets Legemiddelutvalg
(LMU) som finnes ved alle norske barneavdelinger.
·

I Bergen er «Klinisk forskningspost for barn» allerede en operativ og
leveringsdyktig enhet, driftet som en stabsfunksjon ved Haukeland
universitetssykehus. Strukturen har vist seg å være et effektivt redskap som med
fordel kan kopieres ved de andre universitetssykehusene.
www.legemidlertilbarn.no
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·

Det arbeides langs tilsvarende linjer i Oslo, Stavanger, Trondheim og Tromsø, men
overordnede helsepolitiske føringer og finansielle bidrag vil kreves. NorPedMed
knytter disse initiativene sammen i en nettverksstruktur.

·

En uttrykt vilje i oppdragsbrevet fra HOD til helseforetakene om at kliniske
utprøvinger faktisk skal foregå ved norske barneavdelinger, og at sykehusene og
avdelingene vil bli målt på dette på linje med andre kvalitetsmål for drift av sykehus,
vil ha stor betydning.

· NorPedMed ønsker seg dessuten støtte i sitt arbeid med å samordne tilsvarende
nordiske initiativ i et NordicPedMed som kan bli betydningsfull aktør på linje med det
britiske «Medicines for Children Research Network».
14.7.14 Margrete Einen
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Helsedirektoratet,
Postboks 7000, St. Olavsplass
0130 Oslo
Bergen 22.april 2014

Høringsuttalelse til revisjon av «legemiddelhåndteringsforskriften»,
saksnr. 10/5450 med høringsfrist 10. april 2014.
Nasjonalt kompetansenettverk for legemidler til barn støtter hovedtrekkene i forslaget, men
har følgende merknader. Disse er til dels utarbeidet i samarbeid med fagmiljøet i Helse
Bergen:

Generelt:


Vi anbefaler å utsette utgivelse av forskriften til rundskrivet er ferdig utarbeidet. Dette
for å forebygge uønsket glidning i praksis på de punktene i forskriften hvor
forskriftsteksten gir rom for tolking.



Temaet tilberedning er i dag omtalt tre steder:
1) I følge legemiddellovens § 12 åpnes det for at sykehus skal kunne utføre
tilberedninger som må tilberedes umiddelbart før bruk, uten krav om
tilvirkertillatelse.
2) Norske legemiddelstandarder (NLS) er del av norsk farmakope, som er hjemlet i
legemiddellovens § 5. Kapitlet «Oppbevaringstider og veiledende brukstid for sterile
legemidler etter anbrudd» første gang utarbeidet i 1990, omhandler tilberedning i
sykehus umiddelbart før bruk. I dette dokumentet omtales bl.a. kontaminasjonsrisiko,
og aseptisk arbeidsteknikk som forutsetning for å anvende brukstidene. NLS er
velkjent i apotek, men mindre kjent i sykehus.
3) Legemiddelhåndteringsforskriften definerer tilberedning under § 3 f.
Vi anbefaler at presiseringer av minstekrav for lokaler og gjennomføring utdypes i
NLS i stedet for en ny paragraf (§ 8) i legemiddelhåndteringsforskriften. Hvis man
likevel vil beskrive dette i ny § 8 i forskriften, bør det henvises til/samkjøres med NLS
brukstider. Kapitlet «Oppbevaringstider og veiledende brukstid for sterile legemidler
etter anbrudd» bør gjøres kjent i sykehus, og det bør være tydelig henvisning fra den
nye forskriftsteksten til dette kapitlet i NLS.

Merknader til forslag til endring i forskriften:
§ 7 – Krav til istandgjøring og utdeling:
Andre avsnitt:
Ordinasjon etter prosedyre
Eksempelet knyttes til administrasjon av legemiddel til pasient uten forutgående ordinering i
forbindelse med akutte nødssituasjoner i ambulansetjenesten.
Vi mener det bør være opp til virksomhetsleder å avgjøre forutsetninger for ordinasjon
gjennom prosedyre, og ikke begrense det til akutte nødsituasjoner.
Tredje avsnitt:
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«Et istandgjort legemiddel skal på forpakningen eller beholderen være merket med
opplysninger om pasientens identitet og legemidlets navn og/eller virkestoff, styrke og dose
samt andre opplysninger som er nødvendig for en sikker håndtering, med unntak for
legemidler som tilberedes umiddelbart før bruk»
Vi ønsker å fjerne ordet eller før virkestoff for å tydeliggjøre at sporbarheten skal
ivaretas og for å forhindre forvekslingsfeil. Slik det er foreslått kan lege ordinere med
preparatnavn, mens istandgjort legemiddel kan være merket med bare virkestoff.
Vi mener legemidlet må være merket med samme navn som ordinert av lege i kurve.
Det må også være samsvar mellom hvordan lege ordinerer legemidlet i forhold hvordan
legemidlet er merket fra produsent. Hvis ikke, legger man inn ekstra risiko ved at sykepleier
må finne riktig preparatnavn for ca. 1400 virkestoff. Legemidlene har fremdeles stort sett
preparatnavn som ikke er generiske.
Vi foreslår følgende tekst:
Et istandgjort legemiddel skal på forpakningen eller beholderen være merket med
opplysninger om pasientens identitet, legemidlets navn og eventuelt virkestoff,
styrke og dose samt andre opplysninger som er nødvendig for en sikker håndtering, med
unntak for legemidler som tilberedes umiddelbart før bruk.
Vi ønsker også at det i rundskriv presiseres hva som menes med umiddelbart før bruk. Vi
tolker det som at sykepleier tar ut legemidlet (tablett, mikstur osv.) av pakning, legger det i et
medisinbeger og gir det til pasienten. I slike tilfeller er det akseptabelt å sløyfe merking. Når
det gjelder doser til parenteralt bruk, tolker vi umiddelbart før bruk som opptrekk
umiddelbart før injeksjon, f.eks. ved resuscitering eller i forbindelse med innleggelse av
venekanyle.
Dersom legemidler som ikke skal injiseres (f.eks. miksturer) trekkes opp i sprøyte, skal de
alltid også merkes tydelig med administrasjonsvei (peroralt, rektalt osv.) for å forhindre
injeksjon. Risiko for feil administrasjon er spesielt stor ved behandling av barn.
Minimumskrav som bør stilles til lokaler og gjennomføring i de tilfellene der det
er nødvendig å tilberede legemidler umiddelbart før bruk.
§ 8 – Tilberedning av legemidler
Enkle tilberedninger/fortynninger
En gjennomgående uklarhet i høringsnotatet og brevet fra SLV er hva som i praksis skal
oppfattes som «enkle tilberedninger» og «fortynninger». I merknader til gjeldende forskrift
er tilberedning definert under § 3, bokstav f) «… Dette kan f.eks. være tilsetninger til
infusjonsvæsker…» Dette innebærer etter vår oppfatning også en fortynning. Vi opplever det
derfor som kunstig å skille «fortynninger» fra «enkle tilberedninger». Slik fortynning er
hovedregelen ved behandling av barn. Vi fraråder derfor et slikt skille i forskriftstekst eller
rundskriv. Vi mener enkle tilberedninger også kan inkludere tilsetninger til TPN i storposer
fra industri eller apotek.
Fokuset i forskrift/rundskriv bør ligge på virksomhetsleders ansvar for å sørge for at
tilberedningen foregår forsvarlig, at personalet har tilstrekkelig kompetanse og opplæring til
å utføre slike oppgaver, i stedet for å presisere nøyaktig hvilke prosedyrer som faller innenfor
og utenfor «enkel tilberedning».
Dette innebærer å påse at personalet som utfører tilberedning innehar nødvendig
kompetanse og har gjennomgått nødvendig opplæring - slik at både forhold som gjelder
hygiene, inkludert aseptisk arbeidsteknikk, og korrekt tilberedning generelt (for eksempel
unngå regnefeil og andre feil ved fortynning og beregning av dose) er ivaretatt.
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Det er også virksomhetsleders ansvar å vurdere om tilberedning kan forgå på forsvarlig måte
i sykehus eller om det bør foregå i apotek.
Krav til lokaler og gjennomføring
NLS «Oppbevaringstider og veiledende brukstid for sterile legemidler etter anbrudd»
beskriver i innledningen kontaminasjonsrisiko og generelle retningslinjer.
Under avsnittet «Kontaminasjonsrisiko» beskrives faktorer som har betydning for
risiko for kontaminering: lokalenes hygieniske standard, utstyr, arbeidsteknikk og antall
uttak. Videre at ved tilsetninger som foregår under betingelser som ikke er optimale, bør
brukstiden settes kortere.
Lokaler
Det er ikke definert krav til hygienisk standard for lokalene (slik man har for
romklassifisering ved tilvirkning i apotek) og det er heller ikke beskrevet hva som er optimale
forhold når gjelder lokaler. I sykehus har man ikke noen relevant standard å vise til. Vi mener
de viktigste faktorer som gjelder lokaler er tilstrekkelig areal/benkeplass og renhold.
Luftkvalitet
Det er ikke relevant å bruke romklasser fra apotek. Det er heller ikke relevant å benytte
luftmålinger. Erfaringer fra luftmålinger i operasjonsstuer på Haukeland
universitetssjukehus viser at resultatet påvirkes først og fremst av adferd som hvor ofte dører
åpnes, trafikk inn/ut av rommet og aktivitet i rommet.
Renhold
Lokalene må være utformet slik at det er mulig å gjennomføre tilfredsstillende renhold.
Det er vanlig at renholdspersonalet i sykehus som del av renhold vasker benkeflater, hvis de
er fri, dvs. ikke pågående arbeid. Renhold kan være begrenset i helgene. Arbeidsflaten bør
derfor vaskes før hver tilberedning, og dette bør være fast rutine ved tilberedning.
Prosedyrer
Det må foreligge kvalitetssikrede prosedyrer som forebygger regnefeil ved fortynning og
beregning av dose, hindrer forveksling (preparat/pasient), sikrer fysikalsk/kjemisk og
mikrobiologisk kvalitet, samt riktig administrasjon av legemidlet. Dobbeltkontroll bør inngå,
jfr. § 4 b.
Norsk barnelegeforenings prosjekt «Legemidler - hvordan sikre forsvarlig håndtering i
landets barneavdelinger» fra 2001 resulterte i Norsk Barnelegeforenings
Legemiddelveileder som inneholder rutiner for risikofylte prosedyrer ved håndtering av
legemidler til barn. Legemiddelveilederen ligger på Helsebiblioteket.
Siden prosjektet ble avsluttet i 2005, er Nasjonalt kompetansenettverk for legemidler til barn
etablert og Legemiddelveilederen revideres etter ønske fra Norsk Barnelegeforening.
Blandetabellene er revidert og foreligger i form av over 100 blandekort, fritt tilgjengelig på
Nettverkets hjemmeside. Det arbeides med revidering av resten av Legemiddelveilederen.
Håndtering av antimikrobielle midler
Som alternativ til lukkede systemer som leveres av legemiddelindustrien kan det anvendes
opptrekkskanyler som er markedsført for tilberedning av cytostatika. Disse filtrerer luft fra
hetteglass til rommet.
Opplæring og dokumentasjon av opplæring
Forskrift om legemiddelhåndtering hjemler krav til ledere i opplæring av ansatte og
dokumentasjon av slik opplæring og ansattes reelle kompetanse. De ansattes ferdigheter kan
vurderes ved observasjonsstudier eller miniaudits. Det bør utarbeides undervisningsmateriell
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i temaet (f.eks. e-læring med demonstrasjonsvideo) og det bør legges vekt på å dokumentere
prosedyrene, ikke kontrollere produktet/resultatet.

Vennlig hilsen
Ingrid Grønlie
Nestleder
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