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1. Målsetning
Nasjonalt kompetansenettverk for legemidler til barn (senere: Nettverket) arbeider for at barns
legemiddelbehandling skal være hensiktsmessig og trygg, og i størst mulig grad basert på
dokumentert kunnskap. Videre arbeider Nettverket 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 skal bistå klinisk
forskning slik at målsetningene styrkes. Nettverket har siden 2013 vært sekretariat for et nasjonalt
nettverk for kliniske legemiddelutprøvinger blant barn.

2. Kort om 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 opprettelse av et slikt
nettverk. I desember 2008 fikk Helse Bergen HF, Haukeland Universitetssykehus (HUS) oppdraget,
først som pilotprosjekt, senere videreført med årlige overføringer over statsbudsjettet.
Organisering og oppgaver for Nettverket er beskrevet i oppdragsbrev fra Helse- og
omsorgsdepartementet (HOD) og Helsedirektoratet. Fra 2013 ble Nettverkets årlige tildeling økt for
å opprette et sekretariat for et nasjonalt nettverk for kliniske utprøvinger blant barn. Strukturen
NorPedMed ble etablert samme år for å ivareta dette. NorPedMed er således en «datterstruktur»
under Nettverket, med HUS som juridisk ansvarlig institusjon.
Nettverket har 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 forskning på legemidler til barn gjennom forskningsnettverket NorPedMed.

Ti-års jubileum
I 2019 markerte Nettverket sitt 10 års jubileum med mini-seminar og jubileumsmiddag. Nettverket
har gjennom disse 10 årene tilstrebet å være en tydelig stemme i et uoversiktlig landskap hvor en
rekke aktører må samspille for at barns legemiddelbehandling skal være trygg, hensiktsmessig og
forskningsbasert. Langsiktighet er et nøkkelord i det meste av Nettverkets arbeid (se punkt 8).

www.legemidlertilbarn.no
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3. Organisatoriske forhold
3.1

Administrasjon og ledelse

Nettverkets stab og ledelse er lokalisert ved Barne- og ungdomsklinikken, Haukeland. Nettverket har
en styringsgruppe som foruten ledelsen består av representanter fra de ulike helseregionene og en
allmennlege. I tillegg har Nettverket en stab som ivaretar administrative og faglige oppgaver.
Nettverket har kontaktpersoner i relevante samarbeidende institusjoner og virksomheter, se punkt
3.4. Nettverksmodellen er valgt av HOD som hensiktsmessig for å øke kompetansen på området
legemidler til barn over hele landet vårt, både innenfor spesialist- og primærhelsetjenesten. Tilgang
til gode elektroniske plattformer for samarbeid er vektlagt i oppdragsdokumentet.
3.1.1 Nettverkets forankring i RHF-strukturen
Helsedirektoratet og Nettverket har en kontinuerlig dialog om Nettverkets og legemiddelutvalgenes
(se punkt 3.2) funksjon og forankring i helseforetaksstrukturen, jfr. organisasjonskartet punkt 3.4.
3.1.2

Høringsinstans

For Nettverket er det vesentlig at sentrale helsemyndigheter utnytter dets samlede ekspertise og
omfattende kontaktnett, slik at Nettverket blir involvert i alle spørsmål som angår legemiddel og
barn, slik at barns behov og rettigheter blir ivaretatt. Statsapparatets innhenting av høringssvar på
dette området er svært relevant for Nettverkets arbeid. Helsedirektoratet og HOD oppfordres derfor
kontinuerlig til å promotere Nettverkets rolle innenfor statsapparatet ved relevante høringer og når
relevante sakskompleks blir diskutert. Se hvilke høringer Nettverket har uttalt seg i under punkt 7.2.
3.1.3

Styringsgruppe og stab

I 2019 betalte Nettverket for til sammen 6,32 årsverk fordelt på 25 personer i styringsgruppe og stab,
samt frikjøp av fagpersoner med relevant kunnskap. De fleste som mottar lønn fra Nettverket er
frikjøpt i mindre stillingsbrøker fra kliniske hovedstillinger, se oppstilling under. Dette er en valgt og
ønsket strategi som ivaretar og tydeliggjør Nettverkets tette kontakt med kliniske miljø i hele landet.
Nettverkets styringsgruppe ved årsskiftet 2019/2020
Leder (lege)

Thomas Halvorsen

50 %

Daglig leder (farmasøyt)

Margrete Einen

80 %

Primærhelsetjenesten (lege)

Inga Marta Grønseth

10 %

Regional representant Helse Nord (lege)

Knut-Helge Kaspersen

20 %

Regional representant Helse Midt (lege)

Margrethe Riis Tande

20 %

Regional representant Helse Vest (sykepleier)

Gunn Elin Hestnes Veivåg
(Kristine Ruud var vikar 22.01.19-01.10.19)

20 %

Regional representant Helse Sør-Øst (lege)

Heidi Glosli

20 %

Regional representant Helse Sør-Øst (farmasøyt)

Kari Christiane Fougner Bjerknes

20 %

www.legemidlertilbarn.no
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Nettverkets stab
Lege i stab

Henrik Underthun Irgens

50 %

Farmasøyt

Gunn-Therese Lund Sørland

40 %

Farmasøyt og webredaktør

Synnøve Stubmo Aamlid

20 %

Administrasjonskonsulent

Sigrun Hoem Evensen

20 %

Controller

Gitte Malkenes

10 %

Internasjonal kontakt

Samantha Scarlett; morspermisjon fra juli 2019.
Vikar: Sigrun Margrethe Hjelle

20 %

Ved årsskiftet har tre av legene i Styringsgruppe og stab medisinsk doktorgrad, og en er professor
ved Universitet i Bergen. Farmasøytene er alle ledende innenfor fagmiljøet pediatrisk farmasi i Norge,
og har et sterkt og velutviklet internasjonalt nettverk, blant annet gjennom aktiv deltakelse på
internasjonale konferanser, i Neonatal and Paediatric Pharmacists Group (NPPG) og i Scandinavian
Paediatric Pharmacist Group (SPPG). Gunn-Therese Lund Sørland er styremedlem i SPPG, og er
sammen med Margrete Einen engasjert i Nordic Society of Paediatric Haematology and Oncology
(NOPHO) Pharmasist Group. Margrete Einen har også styreverv i Norske Sykehusfarmasøyters
Forening og i Norsk Barnesmerteforening.
I 2019 ble det avholdt til sammen 11 styringsgruppemøter, hvorav ett fysisk møte i Trondheim den 5.
mars og resten over telefon/Skype.
Det foreligger rollebeskrivelser for de fleste funksjonene i Nettverket.
Det har blitt leid inn fagpersoner til arbeid med blandekort, 30 % farmasøytårsverk fra
Sjukehusapoteket i Stavanger (Arna Teigen), 20 % sykepleierårsverk fra Oslo universitetssykehus
(OUS) (Cecilie Ambli) og 10 % sykepleierårsverk (Anne Blystad) fra Helse Bergen.
3.1.4

NorPedMed

Ved OUS, Ahus, St. Olav og Stavanger universitetssykehus (SUS) har Nettverket inngått prinsipielle
samarbeidsavtaler om frikjøp av leger i 20 % stilling til arbeid for NorPedMed, hvor omtrent
halvparten av kostnaden dekkes av lokal barneavdeling. Ved OUS er dette organisert slik at
Styringsgrupperepresentanten i Helse Sør-Øst (Heidi Glosli) er ytterligere frikjøpt med 20 %
(Nettverket/OUS: 50/50) og Håvard Skjerven (Ullevål) er frikjøpt med 20 % (også 50/50). Heidi Glosli
leder Klinisk Forskningspost barn ved OUS. Ved St. Olav har NorPedMed i 2019 hatt utfordringer
knyttet til rekruttering. Funksjonen som NorPedMeds kontaktpunkt har i 2019 vært midlertidig
dekket av klinikksjef Elisabeth Selvaag; mot slutten av året supplert av professor Henrik Døllner. Ved
SUS har NorPedMed i løpet av 2019 hatt tilsvarende utfordringer. Professor Knut Øymar og
postdoktor Ingvild Bruun Mikalsen har fungert som NorPedMeds kontaktpunkt, supplert av
studiesykepleier som er frikjøpt av NorPedMed i 20 %. Ved Ahus har NorPedMed avtalt 20 % frikjøp
(50/50) av Christopher Inchley. Ved Haukeland er Camilla Tøndel NorPedMeds representant. Camilla
lønnes av Haukeland, og NorPedMed har avventet ytterligere frikjøp.
Det understrekes at alle NorPedMeds kontaktpunkter har doktorgrad knyttet til pediatri, og alle er
senior klinikere ved sine avdelinger. Dette er avgjørende for NorPedMeds legitimitet ved
universitetssykehusene, og bidrar til at NorPedMed kan håndtere alle typer kliniske utprøvinger.

www.legemidlertilbarn.no
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3.2

Lokale legemiddelutvalg (LMU)

Nettverkets kliniske fundament hviler på «Legemiddelutvalg for barn» (LMU) som finnes ved alle
landets sykehus med barneavdeling. Hvert LMU består av minimum én lege, én sykepleier og én
farmasøyt. LMU fungerer som rådgivende organ for barneavdelingens ledelse og rapporterer dit,
med noen unntak; ved OUS, Ahus og Stavanger er LMU et underutvalg av foretakets
legemiddelkomité. Ved Sykehuset Østfold Kalnes er LMU underlagt legemiddelprogramstyret. Den
rådgivende rollen overfor den kliniske avdelingsledelsen er den samme ved alle avdelingene.
Alle medlemmer av LMU er ansatt ved det helseforetaket hvor utvalget har tilhørighet, og utøver sin
funksjon i kraft av sin stilling der. Sykepleiere og pediatere er ansatt ved barneavdeling, og
farmasøytene ved sykehusapotekforetaket. Ved OUS er «Underutvalg for barn» supplert med
farmakolog og sykepleiere ansatt på avdelinger utenfor barneavdelingen, som Barneintensiv og
Barnekirurgisk sengepost. Barneavdelingene bestemmer selv hvor mange medlemmer de ønsker skal
delta i LMU, men det er kun én lege, én sykepleier og én farmasøyt som får dekket det årlige
nettverksseminaret. Andre medlemmer i LMU kan delta for egen regning. Se også punkt 5.10.2.
Nettverket har ingen instruksjonsmyndighet overfor LMUene, men har laget et forslag til mandat.
Der anbefales avdelingsledelsen å benytte LMU til å ivareta foretakenes lovpålagte oppgaver som
angår barn og legemiddelhåndtering; jfr. Forskrift om legemiddelhåndtering for virksomheter og
helsepersonell som yter helsehjelp (link). Det forutsettes at det finnes ressurser til dette innenfor
foretakenes finansiering. Nettverket har i hele sin virketid anbefalt at dette tverrfaglige samarbeidet
blir prioritert, og at dette kommer til uttrykk i de styringsdokumenter som RHFene mottar fra HOD.
Barn behandles med legemidler ved mange kliniske avdelinger, ikke bare ved barneavdelinger.
Nettverket har derfor gjennom forslag til mandat for LMUene, og i møter med Helsedirektoratet,
påpekt at barns særskilte behov må ivaretas også utenfor barneavdelinger. Nettverket mener dette
best løses gjennom overordnede retningslinjer i helseforetakene. «Underutvalg for barn» ved OUS
har løst dette gjennom et bredt sammensatt LMU med representasjon fra alle viktige avdelinger som
behandler barn. Nettverket mener dette er en ordning som med fordel kunne vært benyttet også
ved andre store helseforetak.
Nettverket mener at LMUene bør være representert i foretakenes organer for innkjøp av legemidler,
for å sikre at barns behov i slike innkjøpsprosesser blir hensyntatt.
Møtereferat fra LMUene og saker av generell interesse gjøres tilgjengelig på Nettverkets intranett.
Kontaktinformasjon for LMUenes medlemmer finnes samlet på Nettverkets hjemmesider, åpent
tilgjengelig for alle. Saker som blir arbeidet med ved ulike sykehus, ofte i regi av eller med utspring i
LMUene, blir gjort fritt tilgjengelig via Nettverkets internettsider.
LMUenes arbeid er et sentralt tema på den årlige nettverkssamlingen om høsten, se punkt 5.10.2.
Totalt er det nå ca. 120 medlemmer i Nettverket.
3.2.1

Regionalt arbeid i Helse Sør-Øst

Helse Sør-Øst har siden 2008 hatt et Regionalt Legemiddelforum (RLF) som behandler regionale
legemiddelspørsmål, og gir regionale anbefalinger som skal sikre rasjonell, trygg og kostnadseffektiv
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legemiddelbruk, samt bidra til faglig koordinering, implementering av retningslinjer og rådgiving.
RLF er rådgivende, og har ingen instruksjonsmulighet. Nettverkets regionale representant (Heidi
Glosli) er bindeleddet mellom Nettverket og styringslinjen i Helse Sør-Øst og RLF, med LMUene som
viktige støttespillere. Nettverkets årlige statusrapport sendes RLF Helse Sør-Øst.

3.3

Nettverkets samarbeidspartnere

Nettverket har flere samarbeidspartnere, mange oppnevnt i det opprinnelige oppdragsdokumentet.
Kontakten med disse beskrives senere, sammen med de aktuelle sakskompleksene.

3.4

Organisasjonskart

www.legemidlertilbarn.no
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3.5

Økonomi

Den samlede tildelingen for Nettverket for 2019 var på 6,4 millioner kroner. Av disse skal 400 000
kroner brukes til å sikre norsk tilgang til BNF for Children (BNF-C), tilsvarende tidligere år. Kostnaden
for BNF-C overstiger dette beløpet (for 2020 kr. 730 000), slik at Nettverket hvert år bruker av øvrige
driftsmidler til dette formålet. Ytterligere 1 million kroner av tildelingen er øremerket arbeidet med
et nasjonalt forskningsnettverk for legemidler til bruk hos barn (NorPedMed, se punkt 6.1).
Fratrukket øremerkede midler har arbeidet med Nettverkets opprinnelige mandat således mottatt en
uendret finansiering på 5 millioner kroner siden starten i 2010.
Nettverket er involvert i arbeidet med oversettelse og norsk tilrettelegging av Kinderformularium.nl
for å skape det kommende norske oppslagsverket KOBLE (se punkt 5.3). Dette har involvert flere
resurspersoner med tilknytning til Nettverket, blant annet alle i stab, samt farmasøytene Arna Teigen
og Cathrine Kjeldby-Høie. Finansiering skjer ved tildelinger fra HOD via Legemiddelverket til
Legemiddelhåndboken, hvorav sistnevnte har administrativt og finansielt ansvar, mens Nettverket
har det faglige ansvaret.
Nettverket har mottatt midler fra to EU prosjekt, se punkt 3.5.2. På linje med arbeidet med KOBLE er
dette midler som er øremerket til arbeid som kommer på topp av Nettverkets øvrige virksomhet.
Nettverkets tildeling brukes i grove trekk slik (se regnskap for 2019):
 Ca. 80 % lønnskostnader, inkludert frikjøp av arbeidskraft til drift av prosjekter
 Ca. 7 % BNF for Children
 Ca. 13 % reiser, seminarer og annen møtevirksomhet:
o Ett årlig internt Nettverksseminar (Solstrand)
o Ett større åpent nasjonalt seminar (Oslo)
Den største utfordringen for Legemiddelnettverket er i øyeblikket økonomien.
Tildelingene over statsbudsjettet vært uendret siden 2010, det vil si 5 millioner koner til den
ordinære virksomheten. Ekstrabevilgninger til NorPedMed siden 2013 og til BNF-C siden 2017 har
vært øremerket konkrete nye oppgaver som begge har vært underdekket.
Lønnskostnadene i disse 10 årene har økt betydelig. Dette har ikke blitt kompensert, slik at lønn nå
utgjør svært mye av den årlig tildelingen. Antallet personer som mottar lønn har vært relativt
uendret de siste årene. Alle arbeider med kjerneoppgaver. Alt som Legemiddelnettverket arbeider
med er arbeidsintensivt. Her skal nevnes utarbeidelse av blandekort for intravenøs bruk av
legemidler, informasjonsformidling (nyhetsbrev/saker), liste over oppskrifter av miksturer
(miksturliste), spesifikasjoner knyttet til Manipulering av Medisiner til BArn (MAMBA), norsk
oversettelse og tilretteleggelse av oppslagsverket Kinderformularium (KOBLE) som snart skal erstatte
BNF-C. Lønnsutgifter har begynt å hemme et av Legemiddelnettverkets viktigste suksesskriterier,
muligheten for å «være tilstede» ved alle landets barneavdelinger gjennom drift og støtte til små og
store prosjekter. På sikt vil dette svekke Nettverkets legitimitet på grunnplanet i norsk pediatri.
Nettverket ber derfor om at lønnsutviklingen kompenseres, noe som ikke har skjedd på 10 år.

www.legemidlertilbarn.no
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3.5.1

Avsetninger

Årsregnskapet for 2019 ble gjort opp med et tilsynelatende overskudd på kroner 800 047. Innbakt i
dette ligger en stor ubetalt regning på kr 346 000 for Solstrandseminaret 2019, samt ubetalte
lønnsutgifter for NorPedMeds representant ved AHUS for 2019 på ca. kroner 150 000, samt nevnte
merkostnader knyttet til BNF-C. Dette «overskuddet» er derfor ikke representativt for driften. En av
Nettverkets viktige roller er formidling av kunnskap og fakta, noe som krever en velfungerende IKTplattform. Sist denne ble oppgradert var i 2014. Dette arbeidet var meget kostbart. Ansvarlig drift
forutsetter derfor at midler avsettes til en ny oppgradering som planlegges gjennomført i nær
framtid, derav posten «Avsetning til fremtidige IKT-tjenester».

3.5.2

NorPedMed, PedCRIN og Conect for Children (C4C)

Nettverket er gjennom datterstrukturen NorPedMed partner i to EU-prosjekt: PedCRIN og
Conect4Children (C4C) (se kapittel 6). Haukeland universitetssykehus er juridisk kontraktspart for
begge, på vegne av Nettverket og NorPedMed. Begge partnerskapene har tilført eksterne EUbaserte driftsmidler, øremerket arbeid for en paneuropeisk infrastruktur for legemiddelutprøvinger
blant barn. Samantha Scarlett og Sigrunn Margrethe Hjelle har bidratt i flere av arbeidspakkene på
vegne av Nettverket og NorPedMed. Midlene kan ikke benyttes til drift av Nettverkets norske
agenda, men regnskapsføres og revideres av Helse Bergen ved Nettverkets kontroller.
Som følge av disse partnerskapene, har NorPedMed mottatt såkalte belønningsmidler. Ettersom
midler fra EU-prosjekter overføres akonto og ikke som faste årlige overføringer, vil slike midler
komme med tilsvarende irregularitet, og kan vanskelig inkluderes i ordinær drift. Midlene må brukes
til forskning og ble i 2019 benyttet til ekstraordinære tiltak innenfor NorPedMed, se punkt 6.
Kostnader føres direkte mot prosjekt-konto i Helse Bergen, som også regnskapsfører og reviderer.
3.5.3

Budsjett for 2020

Budsjettet for 2020 planlegges i balanse, inkludert midler avsatt fra 2019 til dekning blant annet av
framtidig IKT-vedlikehold og de nevnte to store ubetalte fakturaene. Nettverkets økonomi er under
kontroll med et kostnadsnivå tilpasset tildelingene.
Norsk tilretteleggelse av Kinderformularium.nl (KOBLE) finansieres som anført direkte fra HOD via
Legemiddelverket og Legemiddelhåndboken, og skal lanseres januar 2021. BNF for Children må
derfor videreføres uendret gjennom 2020.
NorPedMeds aktivitetsnivå og oppgaveportefølje er økende, og veksten er delvis eksternt finansiert,
se over kapittel 3.5.2 om NorPedMed.

3.6

Nettverkets samarbeidsprosjekter

Eksterne samarbeidsprosjekter var viktig for Nettverket de første driftsårene, men nå blir slike
prosjekter organisert ved at Nettverket er direkte involvert i styringen, dette endret etter pålegg fra
Helsedirektoratet. Flere tidligere samarbeidsprosjekter har vært svært vellykket og har påvirket
klinisk praksis, publiserte artikler kan finnes her på Nettverkets internettsider.
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Under følger en kort oppsummering av pågående samarbeidsprosjekter fra 2019. Prosjekter der
Nettverkets ansatte er sentrale i gjennomføringen er beskrevet i kapittel 4 og 5.
3.6.1

Kvalitetssikret vurdering av smerte hos syke premature

Prosjektet «Kvalitetssikret vurdering av smerte hos syke premature spebarn – som grunnlag for trygg
smertebehandling» utgår fra nyfødtintensivavdelingen ved Barne- og ungdomsklinikken, Haukeland
universitetssykehus, prosjektleder Bente Vederhus. Prosjektet skal undersøke psykometriske
egenskaper ved ALPS-Neo, et smertevurderingsverktøy som benyttes på nyfødtavdelinger i Norge.
Thomas Halvorsen er Nettverkets kontaktperson. Midler var avsatt i 2019, men bruk er utsatt til 2020.
3.6.2

Compatibility of drug infusions in the paediatric care unit - The ComPICU study

«ComPICU» (Compatibility of intravenous drugs and fluids in Pediatric Intensive Care Units) er et
forskningssamarbeid mellom Sykehusapotekene Oslo, Oslo universitetssykehus (OUS) og
Universitetet i Oslo, finansiert av Helse Sør-Øst fra 2017. Prosjektet skal kartlegge kombinasjoner av
intravenøse legemidler som administreres til barn på intensivavdeling, gjøre analyser av forlikelighet
av legemidler administrert i samme intravenøs løp, samt etablere, teste og vedlikeholde en internettbasert database med forlikelighetsdata. Nettverket skal bistå med hjelp til testing av databasen,
blant annet ved hjelp av LMUene. Prosjektet har også internasjonale samarbeidspartnere, både i
Sverige og i Storbritannia. Margrete Einen er Nettverkets kontaktperson for The ComPICU study.
I forlengelsen av ComPICU, er det også søkt midler til ComNICU (Compatibility of intravenous drugs
and parenteral nutrition in Neonatal Intensive Care Units) som skal undersøke det samme som
ComPICU, men på en nyfødtintensiv avdeling. I tillegg skal dette prosjektet også undersøke
kompatibilitet med parenteral ernæring.
3.6.3

The WE-Study

Dette er en forskerinitiert RCT med tittelen «Does botulinum toxin A make walking easier in children
with cerebral palsy?» (The WE-Study). Studien støttes av Norsk forskningsråd, og med hjelp fra
NorPedMed fikk den også støtte fra PedCRIN, slik at studien nå er en Europeisk multisenterstudie. I
2019 har studien inkludert pasienter ved studiesenter i Polen og Frankrike. Bendik Lund, tidligere
NorPedMed-representant i Trondheim, er Nettverkets representant i studiens styringsgruppe.
Studien ble spesielt omtalt under PedCRINs General Assembly i Amsterdam 27. september 2019.
Studien er omtalt i tidsskriftet Trials: The WE-Study: does botulinum toxin A make walking easier in
children with celebral palsy?: Study protocol for a randomized controlled trial.
3.6.4

Fagdager

Nettverket ønsker at LMU skal arrangere fagdager for å sette fokus på barn og legemidler ved de
lokale barneavdelingene. Tidligere år har det blitt avholdt slike fagdager, men i 2019 fikk vi ingen
søknader. Nettverket vil minne LMUene om denne ordningen i Nyhetsbrevene utover i 2020.

3.7

Riktigere bruk av psykofarmaka til barn og ungdom

Nettverket fikk høsten 2019 i oppdrag fra Helsedirektoratet å lage et forprosjekt for etablering av et
nettverk innen legemiddelbruk innen barne- og ungdomspsykiatri. Prosjektet er forankret i et
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oppdrag fra Helse- og Omsorgsdepartementet fra 2017. Nettverket har innledet et tett samarbeid
med ledelsen i Norsk barne- og ungdomspsykiatrisk forening. Samtlige fagansvarlige overleger
innen barne- og ungdomspsykiatri ved landets 20 helseforetak har blitt invitert til et arbeidsmøte på
Gardermoen 29/1-2020. Forprosjektet skal resultere i en rapport som skal overleveres til
Helsedirektoratet innen utgangen av mars 2020.
Til dette arbeidet har Nettverket blitt tildelt øremerkede midler, kroner 150.000.
Mer informasjon om samarbeidsprosjekter og fagdager finnes på Nettverkets internettsider om
samarbeid.

4.

Pasientsikkerhet

4.1

Barns behov i elektroniske legemiddelkurver og e-resept

Dette er en meget viktig sak som har vært arbeidet med i lengre tid i Nettverket. Allerede i 2014
utarbeidet Nettverket et generelt notat om pasientsikkerhet for barn i elektroniske legemiddelkurver.
Notatet kan leses her. Notatet var stilet til alle de regionale helseforetakene som da hadde startet
arbeidet med elektroniske legemiddelkurver.
Programmet for det årlige Nettverksseminaret på Solstrand hadde pasientsikkerhet som hovedtema.
Der ble det presentert en rekke tiltak og prosjekter for sikring av barns legemiddelbehandling
innenfor elektroniske støttesystemer. Stadig flere barneavdelinger går nå over til elektroniske
legemiddelkuver, og det ble presentert uønskede hendelser assosiert med innføring og bruk slike
løsninger.
Legemiddelverket er ansvarlige for FEST som allerede er utviklet og i drift som forskrivningsstøtte.
FEST gir ikke fullstendige opplysninger om barnedoseringer. I en rapport fra Tverretatlig
kontaktpunkt for legemiddelinformasjon til HOD ble behovet for elektronisk tilgjengelig informasjon
om legemidler til barn i elektroniske forskrivningssystemer og kurveløsninger belyst. Rapporten ble
levert i desember 2017, den kan leses her. Blant annet med basis i dette arbeidet ble prosjektet
KOBLE etablert (se punkt 5.3).
Nettverket har utviklet Blandekort for de fleste viktige intravenøse legemidler barn har behov for.
Blandekortene må digitaliseres og gjøres tilgjengelig som elektronisk forskrivningsstøtte.
Arbeidet med KOBLE (se punkt 5.3) har gjort behovet for integrasjon av legemiddelopplysninger i
ulike e-kurvesystemer og i e-resept åpenbart. Dette blir etterspurt av både leger og sykepleier, samt
fra prosjektene for e-kurveløsninger i de ulike RHFene.
Arbeidet med å ivareta barns mange særskilte behov innenfor «jungelen» av ulike elektroniske
hjelpemidler i helsevesenet, utfordres av at helseregioner og foretak ser ut til å velge ulike løsninger.
Denne uoversiktlige situasjonen gjør det vanskelig og kostbart å integrere elementer som er viktig for
barn. Nettverket har hverken økonomi, resurser eller nødvendig kompetanse til selv å forestå slike
datatekniske integrasjoner, og ber derfor om hjelp til dette viktige arbeidet..
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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. Barnelegeforeningen valgte i 2016 å
be Nettverket overta ansvaret for Legemiddelveilederen (se også punkt 5.5).
I 2013 lanserte Nettverket en egen internettsider om Legemiddelsikkerhet for informasjon og
diskusjon om systemfeil som andre kan lære av. På denne siden ble det lagt ut 25 artikler i 2019.
Disse artiklene har også blitt presentert som nyhetssaker. Viktige temaer som er omtalt på
Legemiddelsikkerhetssidene, i tillegg til Legemiddelveilederen, er «Hendelser å lære av» (se punkt
4.5), «legemiddelmangel» (se punkt 4.3), «Uregistrerte legemidler» (se punkt 4.4) og «Tilgang til
nødvendig kunnskap om barns medisiner» (se punkt 5.1).
I mai 2019 ble Meldeordningen avviklet, og meldinger om uheldige hendelser skal ikke lenger
sendes til Helsedirektoratet. Det er fortsatt en plikt å melde alvorlige hendelser, herunder dødsfall
eller betydelig skade på pasient der utfallet er uventet. Dette skal meldes til Helsetilsynet og Statens
undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjenesten (UKOM). Nettverket har sommeren og
høsten 2019 hatt to fysiske møter med ledelsen i UKOM (se punkt 5.10.2) samt flere telefonmøter.
Nettverket har innledet et godt samarbeid med UKOM og har et ønske om å utvikle dette
samarbeidet de neste årene (se punkt 4.5).

4.3

Legemiddelmangel

I 2019 ble det rapportert om rekordstor legemiddelmangel i Norge. Blant annet ble det varslet om
mangel på paracetamol mikstur, penicillin mikstur, multivitaminer (Multibionta) og ranitidin. I tillegg
manglet vi råvarer til apotekfremstilte legemidler (blant annet fenobarbital og isoprenalin).
Legemiddelmangel er et stort og økende internasjonalt problem. I 2019 utløste Brexit en ytterligere
bekymring, da flere legemidler blir frigitt til Europa via England. Styringsgrupperepresentant Kari
Christiane Fougner Bjerknes deltok 23.09.19 på et informasjonsmøte om Brexit der Legemiddelverket
presenterte hvordan de forbereder seg på situasjonen fremover.
Legemiddelverket overvåker legemiddelmarkedet og skal varsle om kommende mangelsituasjoner,
samt forsøke å forhindre at de oppstår eller at de skaper farlige situasjoner. Varsler publiseres på
Legemiddelverket sine nettsider og disse er automatisk koblet til omtalen av legemidlet i
Felleskatalogen. De viktigste mangelsituasjonene varsles også i legenes journalsystemer. Nasjonalt
senter for legemiddelmangel og legemiddelberedskap i spesialisthelsetjenesten (Mangelsenteret) ble
opprettet i 2017. Mangelsenteret skal kommunisere legemiddelmangler til berørte parter i
spesialisthelsetjenesten, og publiserer mangelsituasjoner på egen nettside (registrerte og
uregistrerte legemidler). Nettverkets stab mottar meldinger direkte fra kontaktperson ved
Mangelsenteret slik at Nettverket kan følge opp mangler som berører barn spesielt.
Det er viktig å være klar over at disse varslingsrutinene i hovedsak gjelder legemidler med norsk
markedsføringstillatelse og som er i salg i Norge, det vil si legemidler som faktisk blir markedsført. Vi
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vet at norske barn har stort behov for legemidler som omsettes uten norsk markedsføringstillatelse,
eller som ikke markedsføres til tross for at de har markedsføringstillatelse. Norske barn er derfor
spesielt utsatt ved mangelsituasjoner. Nettverket blir uformelt involvert i vurdering av situasjoner der
Legemiddelverket har ment at barnepopulasjonen er spesielt sårbar.
Blant annet av årsaker som dette er Nettverket svært opptatt av at det norske markedet for
legemidler som barn har behov for, skal bli mest mulig normalt, det vil si at omsetningen i størst
mulig grad skal foregå i henhold til det regelverket vi har etablert for dette, og ikke gjennom kronisk
bruk av unntaksordninger (se 4.4).
Viktige legemidler som barn regelmessig har behov for, men som aldri - eller ikke på lang tid - har
vært markedsført i Norge, blir ikke omfattet av begrepet legemiddelmangel, slik Norge har valgt å
definere dette (se også punkt 4.4). Nettverket har reist spørsmål om vi trenger en ny og særskilt
kategori for denne typen legemidler, forslagsvis benevnt «Legemiddelsavn».

4.4

Uregistrerte legemidler

Nasjonale behandlingsanbefalinger for barn inneholder et betydelig antall legemidler som mangler
norsk markedsføringstillatelse (uregistrerte). Se også punkt 5.1. Nettverket mener at legemidler som
er i regulær bruk i Norge bør selges på normalt vis og gjennom regulære kanaler. Nettverket
arbeider med å kartlegge hvilke uregistrerte legemidler som brukes til barn, og har bedt LMUene
rapportere mye brukte uregistrerte legemidler ved sin barneavdeling. Listen over slike ligger her.
Stortingsrepresentant Kjersti Toppe tok i 2018 opp spørsmålet om mangel på en amoxicillinclavulansyre mikstur i Norge. Denne konkrete problemstillingen som ble reist i Stortingets
spørretime satte fokus på det underliggende og strukturelle problemet om et kronisk savn av viktige
barneformuleringer i det norske legemiddelmarkedet. Som en oppfølging av Kjersti Toppes
spørsmål, ble LMI, Nettverket og Barnelegeforeningen kalt inn til møte hos Legemiddelverket for å
diskutere tiltak og mulige løsninger. Møtet ble avholdt i januar 2019. Det ble bestemt å etablere en
fast møteplass med regelmessige møter hvor Nettverket og Barnelegeforeningen stiller med hver sin
representant sammen med LMI og Legemiddelverket. I 2019 har det blitt avholdt to slike møter.
Nettverket har store forventninger til denne samarbeidsarenaen. Nettverket har etablert en egen
nettside som omhandler problematikk knyttet til uregistrerte legemidler.
Under følger noen eksempler på at man i fellesskap faktisk kan lykkes med å skape et noe mer
normalt marked for legemidler – også til barn i Norge:





Kombinasjonspreparatet amoxicillin-klavulansyre var i mange år blant de mest benyttede
uregistrert legemiddel til barn. Alternativ behandling er mer bredspektrede antibiotika, klart i
strid med Nasjonal strategi mot antibiotikaresistens. Sammen med Barnelegeforeningen og
Legemiddelverket la derfor Nettverket gjennom mange år press på GSK for å få legemiddelet
Augmentin registrert. Tablettene ble registrert i 2017. For miksturen ble det en vanskeligere
prosess, men i 2019 ble Augmentin mikstur normalt tilgjengelig i det norske markedet.
LEO ville våren 2019 trekke Etalpha dråper fra markedet, et smalt produkt hovedsakelig benyttet
av små barn med nedsatt nyrefunksjon. Etalpha finnes som kapsler, men en oljet substans gjør
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det umulig å trekke ut deldoser. Etter engasjement fra Nettverket, valgte LEO å holde dråpene
på markedet. Legemiddelverket aksepterte å gjenopplive MT uten ekstra kostnader.
NeoFer mikstur ble trukket fra markedet grunnet høye bly-verdier. Som erstatter kom svenske
pakninger med Niferex dråper. Ved årsskiftet kan det se ut til at denne produsenten velger å
søke norsk markedsføringstillatelse, noe Nettverket selvsagt applauderer.
Betapred er vannløselig betametason, som hentes inn fra Sverige. Signaler tyder på at en
produsent vil søke markedsføringstillatelse for et annet vannløselig betametason-preparat.
Kommersielt tilgjengelige balanserte glukose-salt-løsninger sparer arbeid med tilsettinger.
Sverige har Plamalyte-Glucos, som består av 5% glukose, fysiologisk saltvann og litt kalium, det
vil si en løsning som ofte kan brukes uten manipulering. I Norge har Barnelegeforeningen
etterspurt dette i mange år, nå tyder signaler på at produsenten Baxter er på glid.

Vi kunne fortsatt denne listen, men velger å stoppe her.

4.5

Uønskede hendelser ved legemiddelbruk hos barn

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 uønskede hendelser hos barn, spesielt studier som omhandler mindre
alvorlige hendelser som ikke er meldepliktige.
Nettverket, representert ved Kari Christiane Fougner Bjerknes, har samarbeidet med Meldeordningen
om læring av rapporterte hendelser med legemidler og barn. Kristin Klem har vært Meldeordningens
representant i dette samarbeidet.
Meldeordningen ble avviklet i 2019 og det ble bestemt at ressursene skal brukes på andre tiltak,
blant annet en utvidet varselordning, etablering av Statens undersøkelseskommisjon for helse- og
omsorgstjenesten (UKOM) og tydeliggjøring av helseforetakenes selvstendige ansvar for å følge opp
uønskede hendelser og avvik. Nettverket ga i sitt høringssvar uttrykk for at en slik oppsplitting av
ansvar er spesielt uheldig for barn ettersom uønskede hendelser heldigvis skjer relativt sjelden ved
de enkelte avdelingene, men at det da blir enda viktigere å sikre bred læring av de hendelsene som
oppstår. Meldeordningen var nasjonal og sikret at avviksmeldinger ble samlet fra de mange
avdelingene som behandler barn, slik at signaler på systemfeil eller feil som vi alle vil ha nytte av å
høre om, blir plukket opp, registrert, vurdert, systematisert og meldt tilbake til de relevante kliniske
miljøene. Det var også svært uheldig at alle avviksmeldingene som lå inne hos meldeordningen ble
slettet da den ble nedlagt. Mange av disse vil da ikke komme til nytte.
Nettverket har i 2019 etablert god kontakt med UKOM, og har vært involvert i UKOM sin første
utredning. UKOM har foreløpig jobbet med enkelthendelser, men Nettverket har spilt inn et ønske
om å re-etablere en nasjonal ordning tilsvarende den gamle meldeordningen. Vi skal ha et møte om
dette med UKOM i 2020.

4.6

Bivirkningsrapportering

Klinisk utprøving av nye legemidler før det foreligger myndighetsgodkjenning er hovedsakelig
fokusert mot å studere effekter, og i mindre grad designet for å studere sikkerhet ved anvendelse i
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store befolkningsgrupper. Derfor er det ikke uvanlig at uventede eller relativt sjeldne bivirkninger
først blir kjent etter at markedsføringstillatelsen har blitt gitt, og legemidlet er i allmenn bruk.
Melding av slike bivirkninger er derfor et sentralt element i arbeidet for at legemiddelbehandling
skal være trygg og hensiktsmessig, og basert på dokumentert vitenskap. Det antas at bivirkninger er
underrapporterte, det er nødvendig med et kontinuerlig fokus på legemiddelovervåking og
bivirkningsrapportering.
4.6.1

Utfordringer når det gjelder bivirkninger av legemidler til barn



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 i noen tilfeller tiår kan derfor være relevant.



Det foregår omfattende bruk av legemidler utenfor myndighetsgodkjenning blant barn. Det er
begrenset dokumentasjon av sikkerhet ved bruk av legemidler utenfor godkjenning. Det kan
dessuten foreligge risiko for underrapportering ved bivirkninger knyttet til slik bruk på grunn av
usikkerhet om juridiske konsekvenser ved å melde bivirkninger ved bruk av produkter som
mangler myndighetsgodkjenning.



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 og nye legemidler/indikasjoner har ført til raske
endringer i legemiddelbruk.

Nettverket og RELIS har erkjent disse særskilte forholdene og har fra 2012 hatt et samarbeid knyttet
til bivirkninger hos barn og ungdom. Hensikten med dette samarbeidet har vært og er å oppnå økt
oppmerksomhet og kunnskap om bivirkninger, bedre utnyttelse av bivirkningsrapportene, og skape
varige endringer i bivirkningsrapporteringen knyttet til bruk av legemidler til barn. På bakgrunn av at
barn og ungdom kan ha spesielle utfordringer knyttet til bivirkninger blir det årlig foretatt en
gjennomgang av bivirkningsmeldingene. Etter mange års engasjement på dette feltet er det
Nettverkets erfaring at det fremstår utfordrende å endre holdninger til rapportering av bivirkninger.
Bivirkninger forblir dessverre ofte umeldt. Nettverket må erkjenne at til tross for relativt mye
tidsbruk, har vi ikke lykkes helt på dette området.
Det er i løpet av 2019 laget 3 nyhetssaker om bivirkninger på www.legemidlertilbarn.no.
Legemiddelverket publiserer årsrapporter for bivirkninger, med egne avsnitt om barn og legemidler.
I 2019 ble den nye bivirkningsregisterforskriften godkjent. Den gir alt helsepersonell meldeplikt.
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4.6.2

Prosjekt «bivirkningsansvarlig sykepleier»

For å øke volumet av bivirkningsmeldinger har Nettverket gjennom Jenny Bergman (RELIS) og Gunn
Elin Veivåg startet prosjektet «Bivirkningsansvarlig sykepleier» ved barneavdelinger. Prosjektet startet
i 2016 ved barneavdelingene i Haugesund, Førde og Ålesund. I Haugesund er rollen som
bivirkningsansvarlig gitt til farmasøyten som er tilknyttet avdelingen. Jenny Bergman har reist ut til
barneavdelingene i Haugesund, Førde og Ålesund, og hatt informasjonsmøter med barnelegene og
sykepleierne. I etterkant har kommunikasjonen foregått på e-post. Det ble meldt flere bivirkninger i
både Haugesund og Ålesund i 2016 da fokuset på bivirkningsmeldinger var størst. I 2017 var begge
avdelingene tilbake på samme nivå av meldinger som tidligere. Prosjektet ble presentert under
Nettverkets Solstrandseminar i både 2016 og 2018. Tilbakemelding var at «Bivirkningsansvarlig
sykepleier» var ønsket ved samtlige barneavdelinger i Norge.
I 2019 har det imidlertid ikke blitt jobbet like mye med dette prosjektet, da Jenny Bergman fikk andre
oppgaver i RELIS og Gunn Elin Veivåg har hatt ett års permisjon. Planen er imidlertid å jobbe videre
med bivirkningsansvarlige sykepleiere på de nevnte barneavdelinger. Nettverket vil dessuten følge
opp «En-vei-inn» prosjektet der hensikten er å lage en felles elektronisk meldeløsning, noe som vil
forenkle melding av bivirkninger.

5.

Kompetanseheving og kunnskapsformidling

5.1

Tilgang til nødvendig kunnskap om barns medisiner

Allmenn tilgang til kvalitetssikret kunnskap om legemiddelbehandling til barn er sentralt for
Nettverket. Det er vanlig at behandlingsanbefalinger som angår barn, inneholder legemidler som
mangler (uregistrert) eller brukes utenfor (off-label) norsk markedsføringstillatelse. Slik bruk er ikke
beskrevet i for eksempel Felleskatalogen da den ikke omtaler uregistrerte legemiddel eller off-label
bruk av legemiddel. Norsk Legemiddelhåndbok har begrenset og usystematisk omtale av
legemiddelbruk hos barn. Kun et fåtall av Helsedirektoratets veiledere omhandler barn.
Norsk Barnelegeforening (NBF) har tatt ansvar i denne situasjonen, og har gjennom et omfattende
og gratis dugnadsarbeid fått på plass behandlingsveiledere av høy kvalitet og stor kredibilitet.
Veilederne er primært anbefalinger knyttet til utredning, diagnostikk og behandling. Omfanget av
dyptpløyende informasjon og referanser knyttet til forhold som dosering, bivirkninger, interaksjoner,
infusjonshastighet, fortynning og blandbarhet, varierer.
For viktige legemidler mangler Norge «autoritative tekster» med tilstrekkelig detaljeringsgrad, og vi
har derfor lent oss på internasjonal spesiallitteratur. Nettverket har argumentert sterkt for at vi
trenger en felles norsk holdning til dette, slik at samme oppslagsverk blir brukt av alle. Are Breans
lederartikkel Et kaos i Tidsskrift for den Norske Legeforening er en god påminnelse om hvor viktig
dette er. I februar i 2017 publiserte EU-kommisjonen en utredning om off-label bruk, hvor man
påpekte betydningen av nasjonale retningslinjer. Mer om utredningen kan leses her.
Dette særskilte behovet for faglitteratur som utløses av barns behov for off-label og ulisensiert bruk
av legemidler er et alvorlig sakskompleks som har versert i helsebyråkratiet og statsapparatet i flere
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tiår. Det angår alle barn og unge under 18 år, og det involverer en rekke regulatoriske forhold.
Situasjonen har gjennom årene blitt løst ved hjelp av ulike verktøy og ulike metoder.

5.2

BNF for Children

I mange år ble vårt behov for en felles nasjonal «formulary» for barn løst gjennom et nasjonalt
abonnement på British National Formulary for Children (BNF-C) som ga fri tilgang for alle som søkte
fra en norsk IP adresse, betalt av HOD gjennom Nettverket. Fra 2016 ble prisen tidoblet, og tilgang
måtte derfor innsnevres til kun å gjelde fra sykehus med barneavdeling.
Dette var en uønsket situasjon og Nettverket startet en debatt ved å invitere møte med
Helsebiblioteket (se invitasjonen her). Møtet hadde representasjon fra alle som er involvert i barns
bruk av legemidler. Møtet var samstemt i at Norge trengte én kilde til informasjon, og at BNF-C på
dette tidspunktet var det oppslagsverket som best tjente Norges behov.
I forbindelse med Stortingets behandling av Statsbudsjettet for 2017 ble det fattet følgende vedtak:
«Stortinget ber regjeringen sikre en løsning som bidrar til at norsk helsetjeneste får en allmenn og
nasjonal tilgang til solid, trygg og kvalitetssikret informasjon om alle legemidler som er i rutinemessig
bruk til barn» (vedtak 341). Hele dette sakskomplekset er omtalt i detalj på Nettverkets hjemmesider.
Det ble også i 2019 bevilget 400 000,-til å dekke deler av kostnaden med BNF-C for å sikre at det
fortsatt var tilgang for 20 sykehus med barneavdeling.

5.3

KOBLE: Kunnskapsbasert oppslagsverk om barns legemidler

Den forvirrende og uheldige situasjonen knyttet til prising og mangel på åpen nasjonal tilgang til
BNF-C utløste et ønske om å skape et oppslagsverk som Norge kunne ta større eierskap til. Det ble
derfor tatt kontakt med det nederlandske Kinderformularium.nl. Utgiverne er en ikke-kommersiell og
bredt sammensatt gruppe nederlandske pediatere, farmakologer, farmasøyter og fagpersoner med
spesialkunnskap om barns legemiddelbruk. Kinderformularium finansieres gjennom nederlandske
offentlige midler. En gruppe norske barneleger testet Kinderformularium med tanke på om dette
kunne være en brukbar erstatning for BNF-C, og kartleggingen falt relativt positivt ut. Det ble likevel
klart at en omarbeiding til norske forhold ville kreve en ikke ubetydelig innsats. Dog var ikke
avvikene fra en norsk praksis større enn hva man finner i andre oppslagsverk av tilsvarende kvalitet.
I 2016 fikk Tverretatlig kontaktpunkt for legemiddelinformasjon (senere: Kontaktpunktet) i oppdrag
fra HOD å innhente opplysninger om hvilke kilder for legemiddelinformasjon som benyttes blant
helsepersonell. I 2017 ble mandatet utvidet til også spesifikt å omfatte barn, og Nettverket ble
invitert til å delta. I desember 2017 leverte Kontaktpunktet sin rapport, «Informasjon om legemidler til
barn, forslag til langsiktig løsning», som kan leses her. Rapporten anbefalte at Norge innleder et
samarbeid med Kinderformularium med tanke på å utvikle en løsning, tilrettelagt for Norge.
Kinderformularium har mer enn 10 års historikk, en solid driftsmodell, transparent økonomi, åpne og
etterprøvbare beslutningsprosesser, og et langvarig og tett samspill med nederlandske myndigheter.
Kinderformularium har tilsvarende omfang som BNF-C, men et mer oversiktlig kildesystem, og
fremstår mer fleksibelt og påvirkelig, og de vesentligste delene av innholdet kan oversettes til norsk.
Dermed vil norsk helsepersonell kunne få et eierskap til kilden, og vi kan foreta norske tilpasninger.
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Anbefalingene fra Kontaktpunktets rapport ble tatt hensyn til, og i mars 2018 kom de første
signalene fra HOD om at en norsk «felleskatalog for barn» kan la seg realisere. I samarbeid med
Nettverket, Norsk Legemiddelhåndbok, Statens Legemiddelverk og HOD ble det bestemt at
prosjektet med oversetting og omarbeidelse av Kinderformularium skal ledes av Norsk
Legemiddelhåndbok, og det ble etablert en finansiering, i første omgang tildelt 2,4 mill. kroner til
bruk i 2018. Oppdraget ble formelt gitt Legemiddelverket juni 2018, redaksjonelt ansvar ble lagt til
Norsk Legemiddelhåndbok (NLH) og faglige ansvar til Nettverket.
To barnefarmasøyter (Arna Teigen og Cathrine Kjeldby-Høie) startet arbeidet høsten 2018, frikjøpt
fra hovedarbeidsgiver til i hver sin 30 % stilling. Det ble etablert et redaksjonsutvalg bestående av
Tor Rosness (NLH), Henrik Irgens, Margrete Einen og Thomas Halvorsen (Nettverket), Vibeke
Åbyholm (Legemiddelverket) og dessuten Arna Teigen og Cathrine Kjeldby-Høie. Redaksjonsutvalget
etablerte navnet KOBLE – et akronym for «Kunnskapsbasert oppslagsverk om barns legemidler». Det
ble utarbeidet en logo som uttrykte samarbeidet mellom NLH og Nettverket.
I løpet av høsten 2018 ble viktige praktisk forhold avklart. Det ble inngått kontrakt med
Kinderformularium om kjøp av innhold, utveksling av informasjon, og oversettelse. KOBLE skal bli
tilgjengelig på www.koble.info, via samme plattform som Kinderformularium. Norsk administrator får
tilgang til den norske delen av databasen, og kan gjøre tilpasninger. Alle endringer skal loggføres.
Brukere av KOBLE vil kunne gi tilbakemeldinger på innhold direkte i systemet.
Nettverket ønsket styrerepresentasjon hos Legemiddelhåndboken, men i et møte med styret den 13.
november 2018 ble dette nedstemt.
I løpet av 2019 har man bestemt at KOBLE skal være åpent tilgjengelig på nett ved årsskiftet
2020/2021. Arbeidet med norsk tilretteleggelse har derfor blitt intensivert gjennom rekruttering av
ytterligere to farmasøyter i deltidsstillinger (Kristine Lundereng og Kari Christiane Fougner Bjerknes).
Barnelegeforeningens Interessegrupper vil komme til å spille en viktig rolle i arbeidet med norsk
tilrettelegging. Det planlegges derfor et bredt anlagt møte i februar 2020, hvor man skal bestemme
hvordan dette samspillet skal gjennomføres i praksis, og hvordan KOBLE skal samstemmes med
Barnelegeforeningens veiledere. Av tidsmessige årsaker er det sannsynlig at Kinderformularium i
første omgang vil måtte oversettes direkte fra nederlandsk til norsk, men med gjennomgang og
kvalitetssikring av språk. I den grad det er mulig, er det ønskelig at Interessegruppene forsøker å gå
gjennom Kinderformularium på forhånd, men sannsynligvis vil avstemming mot veilederne og norsk
tradisjon måtte gjøres fortløpende i tiden som kommer etter publisering.
To temaer har blitt belyst som ikke kan løses innenfor de midlene som er stilt til disposisjon for
arbeidet med KOBLE: Integrasjon mot elektroniske kurver og nyfødtdoseringer:




Det er en forventning at informasjon fra KOBLE skal foreligge på et format som kan leses inn i
elektroniske kurver og verktøy for beslutningsstøtte. Dette vil kreve et utviklingsarbeid, som
prosjektgruppen hverken har midler til eller kompetanse på, se også punkt 4.1.
Doseringer til nyfødte er dårlig dekket, erkjent også av redaksjonen for Kinderformularium.
Årsaken er at evidensgrunnlaget til nå har vært så svakt at man har valgt å være avventende.
Kinderformularium har fra 2018 iverksatt et såkalt NeoDose-prosjekt for de aller minste.
NeoDose-prosjektet har til nå sett på 20 viktige legemidler, og skal fortsette dette arbeidet. Det
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er et gjensidig ønske at KOBLE skal bli med i NeoDose-prosjektet, og neonatolog ved OUS
Rikshospitalet Astrid Maria Lang har etablert kontakter i løpet av 2019. Det er uklart hvordan
norsk deltakelse i dette prosjektet skal finansieres.

5.4

Legemiddelinformasjon til barn, ungdom og foreldre

Siden 2013 har Nettverket publisert egne informasjonsskriv om legemidler til barn, både generelle
skriv om bruk av legemidler og skriv om enkelte legemidler. I 2015 ble det laget maler for hvordan
disse skal utformes, og det ble gjort noen juridiske avklaringer i samarbeid med Helse Bergen.
Skrivene har noe ulikt opphav; noen er utarbeidet av Nettverket selv, noen av OUS, noen er oversatt
fra Royal College of Paediatrics and Child Health, og for noen skriv har vi linket direkte til kildene. Til
sammen utgjør denne samlingen et relativt godt tilbud. Skrivene ligger på Nettverkets hjemmesider,
se www.legemidlertilbarn.no > Legemiddelinformasjon til barn og foreldre. Det er laget en søkbar
liste, slik at det skal være lettere finne den informasjonen man trenger.

5.5

Legemiddelveilederen

Norsk Barnelegeforenings Legemiddelveileder fra 2005 er et sentralt dokument for
legemiddelhåndtering i norsk pediatri. Hensikten med legemiddelveilederen er å bidra til økt
pasientsikkerhet ved norske barneavdelinger. Nettverket har tidligere hatt ansvar for revidering og
vedlikehold på oppdrag fra Kvalitetsutvalget i Norsk Barnelegeforening, men fra høsten 2016
overtok Nettverket hele ansvaret for veilederen. Et større revideringsarbeid har pågått i lengre tid,
kapitlet om Bruk av filtre ble publisert i juni 2017, og igjen i juli 2018 med mindre endringer.
Reviderte kapitler blir fortløpende oppdatert på Nettverkets nettsider. Ingen revideringer har blitt
gjort i 2019. Det vil i fremtiden bli behov for å avklare videre arbeid med å revidere og utvikle
legemiddelveilederen.

5.6

MAMBA - Manipulering av medisiner til barn

Mangel på godkjente, kommersielt tilgjengelige og alderstilpassede formuleringer gjør det vanskelig
å administrere legemidler til barn. Mange av legemidlene som brukes av barn er utviklet for voksne
og ofte er det nødvendig å bruke kun en delmengde av den tilgjengelige dosen (for eksempel
tabletten) til et barn. For å få gitt riktig dose må det foretas en manipulering av legemidlet før bruk.
Det finnes lite eller ingen informasjon fra produsenten om slik manipulering, og om potensiell risiko
for helsepersonell eller pasient. Det er et viktig pasientsikkerhetstiltak å sikre at helsepersonell har
tilgang på nødvendig kunnskap om hvordan manipulering av legemidler kan gjøres på en riktig og
sikker måte.
På Nettverkets MAMBA-sider (Manipulering Av Medisiner til BArn) er det samlet nyttig informasjon
om manipulering av legemidler, som for eksempel en retningslinje for knusing og deling av
legemidler Oslo Universitetssykehus, samt generelle retningslinjer om manipulering.
Ved Sykehusapotekene HF jobber en prosjektgruppe med å finne gode løsninger for manipulering
av legemidler til barn på sykehus. Dette arbeidet har resultert i artikler som gir oss mer kunnskap om
beste praksis når det er behov for å manipulere legemidler til barn.
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5.7

Nettverkets miksturliste

Nettverkets Miksturliste er en søkbar liste som inneholder opplysninger om miksturer som blir brukt
eller har vært i bruk ved norske barneavdelinger. Ideen til listen ble født på Solstrandseminaret 2012,
og har siden blitt kontinuerlig oppdatert av kliniske farmasøyter i Nettverket. Listen har i 2019 vært
vedlikeholdt og oppdatert av Kari Christiane Fougner Bjerknes, Gunn-Therese Lund Sørland og
Tammy Ha. Det planlegges å utvikle informasjonssidene og også å inkludere mer informasjon om de
enkelte innholdsstoffene (egenskaper, grenseverdier og effekter) som kan finnes i en mikstur.
Sykehusapotekene i Norge som produserer miksturer, samkjører gradvis miksturproduksjonen, slik at
alle sykehusapotek produserer etter samme oppskrift (SA-miksturer). Nettverket har bidratt til å sikre
at apotekproduserte miksturer er egnet for barn; både med hensyn til styrke og innholdsstoffer.
Under fanen Miksturer finnes det, per mars 2020, totalt 229 ulike miksturer.

5.8

Nasjonale blandekort for parenterale legemidler til barn

Blandekortene har sitt opphav i blandetabeller fra Legemiddelveilederen (se punkt 5.5), og er nå tatt
i bruk og godt innarbeidet ved de fleste barneavdelingene. I 2019 har arbeidsgruppen for
blandekortene bestått av fagsykepleier Cecilie Ambli (OUS), intensivsykepleier på nyfødt Anne
Blystad (HUS), klinisk farmasøyt Arna Teigen (Sjukehusapoteket i Stavanger), farmasøyt Siri Utby
(Sjukehusapoteket i Bergen) og farmasøyt Margrete Einen (fra stab, Nettverket).
Det var ved årsskiftet 153 virkestoff i Nettverkets blandekortliste. I løpet av 2019 har 38 blandekort
blitt revidert og 8 nye har kommet til. Det har også vært gjort enkelte endringer i 17 blandekort uten
at de har blitt fullstendige reviderte. Dokumentene som er tilknyttet blandekortene, som
innholdsfortegnelse og referanseliste, har blitt kontinuerlig oppdatert i løpet av året. Det blir lagt
ned et stort arbeid i loggføring av opplysningene som blir brukt i blandekortene. Fra desember 2018
får alle blandekort versjonsnummer, og dette vil gjøre det enklere å oppdatere blandekortpermer på
de enkelte avdelingene/postene. Forordet til blandekortene er oppdatert med de siste endringene,
og forordet bør leses med jevne mellomrom av alle som bruker blandekortene.
Nye blandekort, samt revidering og endring i eksisterende blandekort og tilhørende dokumenter blir
varslet på e-post til de som har meldt seg på slik varsling, som nyhetssak på Nettverkets
internettsider og i nyhetsbrevene. Nyhetssakene som omhandler blandekortene blir samlet på egne
nettsider om blandekortene: www.legemidlertilbarn.no/blandekort/sider/Blandekortnytt.
Det er utarbeidet et opplegg for opplæring i bruk av blandekortene, for både sykepleiere og leger.
Undervisningsopplegget bør gjennomgås for hele avdelingen når blandekortene tas i bruk og det
bør brukes i opplæring av nyansatte. Opplegget ble revidert i april 2019. Undervisningsopplegget
og referanser til blandekortene er tilgjengelig for alle LMUene fra Nettverkets intranett.
I tillegg til å revidere og lage nye blandekort svarer arbeidsgruppen på mange spørsmål rundt
blandekortene og opplysninger i disse. Spørsmålene kommer i hovedsak fra landets
barneavdelinger, men det kan virke som andre avdelinger på noen sykehus bruker blandekortene
som referansedokumenter. Det kommer stadig ønsker om flere blandekort.
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I desember 2018 ble det gjort avtale om deling av logger og bakgrunnsdokumentasjon for
blandekortene med tjenestefarmasøyter ved Sykehusapoteket Oslo (SAO) som skal revidere
blandetabeller for antibiotika (nivå 1-retningslinje) og utarbeide nye blandekort for voksne ved OUS.
Arbeidsgruppen for blandekortene vil få tilbake logger og andre arbeidsdokumenter for substanser
som det skal utarbeides blandekort for, samt tilbakemelding på våre logger etter de er gjennomgått
ved SAO/OUS.
Det har vært seks møter i arbeidsgruppen i løpet av 2019, og mellom møtene har det vært
kommunisert på e-post og telefon. Arbeidsgruppen har utstrakt samarbeid med farmasøyter
tilknyttet Sykehusapoteket Oslo og med Norsk Barnelegeforening, spesielt redaksjonen og
forfatterne av veilederne.
I arbeidet med nye blandekort blir kortene og bakgrunnsdokumentasjonen (loggene) sendt på
høring til utvalgte Legemiddelutvalg for barn (LMU). LMUene som blir valgt ut til å komme med
tilbakemeldinger, er valgt ut fordi deres sykehus har kjennskap til bruken av de aktuelle legemidlene.
Dette fører til at noen LMU, som Underutvalg for barn ved OUS, får ganske mange blandekort å gi
tilbakemelding på. Vi er svært takknemlige for det grundige arbeidet som blir gjort av LMUene. Det
er avgjørende for kvaliteten på blandekortene at opplysningene blir vurdert og gjennomgått av
brukerne.
Arbeidsgruppen er svært interessert i å få tilbakemeldinger på blandekortene. Disse blir tatt med i
arbeidet videre med de enkelte kortene, og om det er aktuelt, også til systemforbedring.
Første runde med oppdatering av de eksisterende blandekortene er i all hovedsak ferdig.
Blandekortene skal revideres jevnlig, og minst hvert 3. år. Arbeidsgruppen har et spesielt fokus på at
opplysninger om de ulike preparatene til enhver tid skal være oppdatert. Dette er utfordrende
ettersom det per i dag ikke finnes systemer for varsling når produsenter foretar vesentlige endringer
i preparatomtaler, verken fra produsentene selv eller fra Legemiddelverket. Dette medfører at slike
endringer kun blir fanget opp ved tilfeldigheter eller ved planlagte revideringer av kortene. Det kan
derfor gå lang tid fra en slik endring skjer til dette blir rettet opp i aktuelle dokumenter, som
blandekort eller i andre prosedyrer. Denne problemstillingen har vært diskutert med
Legemiddelverket ved flere anledninger. Vi kjenner også til at andre som arbeider med
legemiddelinformasjon ønsker en slik varsling om endringer.
Det er et ønske om at informasjon i blandekortene skal kunne hentes inn i nye oppslagsverket
KOBLE og i elektroniske kurvesystem. I den forbindelse har arbeidsgruppen hatt møte med Nasjonal
IKT om hvordan vi kan utvikle et elektronisk verktøy for blandekortene, og de rådet oss til å kontakte
NTNU for å få til en studentoppgave på digitalisering av blandekort. Det har også vært et møte med
Helsebiblioteket med tanke på samarbeid om digitalisering og publisering av blandekortene. Dette
har foreløpig resultert i at to IT-studenter, Aleksander Rødland Iversen og Sindre Sæther Lande ved
«Institutt for datateknologi og informatikk» ved NTNU, skal utvikle en løsning for å digitalisere
blandekortene som sin bacheloroppgave våren 2020. Det er ikke forventet at bacheloroppgaven vil
resultere i et ferdig produkt på grunn av tidsrammen, men vi håper at resultatet vil bli et produkt
som kan videreutvikles og til slutt brukes. Arbeidet med en elektronisk løsning vil pågå parallelt med
at blandekort blir utarbeidet og revidert i sin nåværende form, antagelig i lang tid fremover med
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mindre det kan etableres et særskilt prosjekt med egen finansiering for dette. Nettverket vil arbeide
for å realisere et slikt prosjekt, med tanke på hvor viktig blandekortene er for trygg intravenøs
behandling av barn.
Med tanke på hvor komplekst landskapet er for elektroniske hjelpemidler i helsevesenet, ser Nettverket
det som lite sannsynlig at dette viktige datatekniske integrasjonsarbeidet kan gjennomføres uten hjelp
fra profesjonelle aktører. Se også punkt 4.1.

5.9

Retningslinje for behandling av akutte og prosedyrerelaterte smerter
hos barn

I et møte med Statens legemiddelverk (SLV) i 2014 ble det etterspurt bedre retningslinjer for
behandling smerte hos barn, spesielt siden flere legemidler brukes utenfor godkjenning.
Konklusjonen i møtet ble at SLV skulle være pådriver mot Helsedirektoratet for å få laget nasjonale
smerteretningslinjer for barn. Helsedirektoratet og Nettverket ble i desember 2014 enige om at
Nettverket skal lede en bredt sammensatt arbeidsgruppe som skal utarbeide retningslinje for
smertebehandling av barn, med god nasjonal forankring i relevante fagmiljøer.
Arbeidet med retningslinjen startet i 2015, med redaksjon bestående av legene Knut Helge
Kaspersen, Christina Brudvik og Tone Høivik, samt farmasøytene Ingrid Grønlie og Irene Ødegård.
Ingrid Grønlie ledet arbeidet inntil hun gikk av med pensjon. Deretter overtok Margrete Einen fra
Nettverkets stab ansvaret for arbeidet med retningslinjen i 2018. Det ble etablert en nasjonal
tverrfaglig arbeidsgruppe på 19 medlemmer, inkludert redaksjonen. Arbeidsgruppen ble invitert til å
skrive deler av retningslinjen eller til å kommentere ferdig utkast, eller begge deler. Arbeidet har tatt
betydelig lenger tid enn forventet, men ble i all hovedsak ferdigstilt i løpet av 2019. Det planlegges
en avsluttende høringsrunde første halvår 2020 før publisering.
Nettverket har samlet mye informasjon om smertebehandling hos barn under fanen Helsepersonell
> Smertebehandling. Her finnes også oppdatert informasjon fra Nettverket om arbeidet med
retningslinjene.

5.10

Nettverkets seminarer

5.10.1 Åpent seminar, Oslo, 3. juni
Nettverket arrangerte vårseminar på Thon Hotel Opera i Oslo den 3. juni. Tema var pediatrisk
gastroenterologi; «Legemidler og mat – en reise gjennom tarmen». Dagen var delt inn i en rekke
forelesninger som omhandlet alt fra hvordan legemidler blir tatt opp i tarmen til hvordan man får
barn til å ta legemidler. Regionale forskjeller i forekomst av refluks samt hvordan dette skal
diagnostiseres og behandles ble også diskutert. Seminaret inneholdt også foredrag om funksjonelle
magesmerter hos barn samt matvareallergier, inflammatorisk tarmsykdom og obstipasjon. Seminaret
talte som 7 valgfrie kurspoeng til videre- og etterutdanningen for spesialister i allmennmedisin og
som 7 timers valgfritt kurs for leger i spesialisering innen pediatri og for disse spesialisters
etterutdanning. Seminaret ga 7 timer som meritterende til klinisk spesialist i
sykepleie/spesialsykepleier. Evalueringen var gjennomgående positiv. Som arrangør var også
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Nettverket godt fornøyd med innholdet. Program og presentasjoner fra seminaret er tilgjengelig på
Nettverkets internettsider.
5.10.2 Jubileumsseminar og Nettverksseminaret, Solstrand Hotell, 28. – 29. oktober
Nettverket feiret sitt 10 års jubileum høsten 2019. Dette ble feiret den 27. oktober med miniseminar
og jubileumsmiddag på Fløyen folkerestaurant i Bergen. Fokuset for seminaret var hva Nettverket
har fått til og blitt til i løpet av de siste 10 årene. Inviterte var tidligere og nåværende
styringsgrupperepresentanter og sentrale samarbeidspartnere. Nettverket har i disse 10 årene
forsøkt å ‘albue seg inn’ i et uoversiktlig landskap hvor en rekke aktører må samspille for at barns
legemiddelbehandling skal være trygg, hensiktsmessig og forskningsbasert.
Jubileumsfeiringen fortsatte på Solstrand. Nettverksseminar nummer 11 samlet til sammen 101
deltakere. Seminaret er den viktigste kollektive arenaen for Nettverket, og en sentral møteplass hvor
viktige kontakter knyttes, fornyes og forsterkes. Seminaret bidrar sterkt til å skape det ansvarsfulle
fellesskapet som preger Nettverket, og prioriteres derfor høyt i stab, ledelse og blant medlemmene.
Dag 1 var som vanlig viet Nettverks-interne forhold, som informasjon om aktiviteter i Nettverkets
ledelse og stab, og like viktig; aktivitet i de ulike LMUene. Fokuset var i år rettet mot pasientsikkerhet
og en rekke tiltak og prosjekter ble presentert. Siden stadig flere barneavdelinger nå går over til
elektroniske legemiddelkuver valgte vi å presentere og diskutere uønskede hendelser som er
assosiert med slike elektroniske løsninger. Statens undersøkelseskommisjon for helse- og
omsorgstjenesten (UKOM) presenterte hvordan de jobber og deres første sak som kom fra
pediatrien. Det ble også gitt en oppdatering på hvor langt man var kommet med arbeidet knyttet til
utvikling av KOBLE og samarbeidet med Nederlandske Kinderformularium. Etter det faglige
programmet ble seminaret viet til Nettverksbygging og jubileumsarrangement (rebusløp).
Dag 2 var fokuset på biologiske legemidler. Det var foredrag om biologiske legemidler generelt, om
håndtering av disse, om bivirkning, forskning og om immunsystemet.
Seminaret var en god blanding av faglig læring og nettverksbygging, og fikk svært god evaluering
av deltakerne. På spørsmål hvordan seminaret hadde fungert i forhold til målsetningen, svarte 60 %
meget godt og 40 % godt, og 97 % mente at det faglige nivået var passe høyt.
Program og forelesninger er tilgjengelig på Nettverkets internettsider.

5.11

Andre kurs, e-læringskurs og kurspakker

5.11.1 Regionale og lokale kurs og seminar
De regionale styringsgrupperepresentantene er alle medlemmer av LMU i sine avdelinger og bidrar
lokalt til å ivareta Nettverkets oppgaver innen kunnskapsformidling om legemiddelbruk hos barn. De
har i varierende grad presentert Nettverket og har forelest innen tematikken legemidler til barn i
egen avdeling, i forskjellige fora i helseforetakene, via intranett og ved universitetene.
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5.11.2 E-læringskurs i melding av bivirkninger
Et e-læringskurs som promoterer melding av bivirkninger generelt (se punkt 4.6), samt et om
bivirkninger av ADHD-legemidler spesielt, finnes på Nettverkets internettsider om bivirkninger.
5.11.3 Kurspakker for nyansatte sykepleiere, leger og helsefagarbeidere i barneavdelinger
Slike kurspakker blir oppdatert med jevne mellomrom, og er tilgjengelig for medlemmer på
Nettverkets intranettsider, og dessuten finnes det opplæringsprogram tilgjengelig for alle på de
åpne nettsidene.
5.11.4 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.
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, mens programmet for
forelesningsserien ligger tilgjengelig for alle på Nettverkets internettsider.
5.11.5 E-læringskurs for LIS-leger
Underutvalget for legemidler til barn ved OUS har i løpet av 2019 i samarbeid med Nettverket
arbeidet med å utvikle et e-læringskurs for LIS-leger. Undervisning skal dekke kravene til PED 160,
161, og 162 som omhandler legemidler til barn. Det var ønskelig å lage flere mindre e-læringskurs,
som også kan spres til andre helseforetak. I desember 2019 ble det første e-Læringskurset publisert i
Læringsportalen til OUS, samt på nettsiden til Nettverket. Kurset heter «Jakten på informasjon om
legemidler til barn» og omhandler læringsmålet i PED 161: "Ha god kunnskap om og kunne benytte
oppslagsverk, databaser og doseringsveiledere for god og trygg legemiddelhåndtering til barn".
Arbeidet med de to siste læringsmålene fortsetter i 2020.

6.

Forskning

6.1

Oppsummert.

Det formelle kunnskapsgrunnlaget for barns bruk av medisiner er mangelfullt på mange og viktige
områder. Dette skyldes at barns behov ikke har blitt tilstrekkelig fokusert i farmakologisk forskning
og utvikling, og at barn heller ikke i tilstrekkelig grad har blitt inkludert i kliniske utprøvinger. Derved
har ikke barn i samme grad som voksne fått ta del i den betydelige kunnskapsutviklingen vi har sett
innen legemiddelbehandling de siste ti-årene. Samlet utgjør dette nå en viktig medisinsk utfordring
som har vist seg utfordrende å løse innenfor rammene av en fri markedsstruktur. Helsepolitisk er
denne problembeskrivelsen anerkjent i USA og EU, som har gjort relevante grep i sin lovgivning.
Således vedtok EU i 2007 Pediatric Regulation (Barneforordningen), med målsetning « to improve
the health of children in Europe by facilitating 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». Barneforordningen ble etter ti år innarbeidet i norsk lovgivning i 2017.
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Vi har altså en situasjon hvor det er full internasjonal enighet om problembeskrivelsen
(kunnskapsmangel) og hvor både USA, EU og det norske Stortinget har fattet politiske vedtak
(Barneforordningen) som konkret beskriver hva som må gjøres.
Regjeringen skal i 2020 skrive en norsk Handlingsplan for kliniske studier. Nettverket vil i løpet av
første kvartal 2020 levere sine innspill til denne Handlingsplanen, på vegne av NorPedMed. Det er
viktig at Handlingsplanen svarer på de politiske utfordringene som er nedfelt i Barneforordningen.
Norge har gode forutsetninger for å gjennomføre kliniske studier blant barn, og kan bli en viktig
aktør ved hjelp av beskjedne regulatoriske grep og investeringer. Dette vil bli ønsket velkommen av
barn og pårørende og i de kliniske miljøene, og det vil bidra til internasjonal innflytelse for norske
forskningsmiljø, og skape kunnskapsbaserte arbeidsplasser og et bedre helsevesen – alt ved hjelp av
midler som i stor grad vil komme fra eksterne aktører.
Nettverket har tilgang til viktige redskap som kan fasilitere en slik utvikling. Nettverket skapte i 2013
datterstrukturen NorPedMed som samler alle «Klinisk Forskningspost for Barn» (KFPB) som nå i 2019
finnes ved alle universitetssykehusene. Nettverket kan belegge med tall at strukturert riktig, så kan
KFPB utvikles til effektive enheter som kan gjennomføre kliniske studier av høy kvalitet og med stor
leveranseevne, og derved utvikle gode relasjoner til industrielle betalingsvillige aktører.
Barneforordningen beskriver dette arbeidet som et «public health assignment» som vi alle har et
felles politisk ansvar for, inkludert de som har det helsepolitiske og administrative ansvaret.
Ved årsskiftet 2019/20 bidrar NorPedMed til frikjøp av arbeidstid for pediater eller studiesykepleier
ved alle universitetssykehusene. NorPedMed har et godt sekretariat, gode systemer for samhandling,
omfattende internasjonale relasjoner med partnerskap i to EU prosjekt, og det er høy produksjon av
kliniske utprøvinger der Forskningspostene er riktig strukturert.

6.2

Fra Pediatric Regulation til Nettverket til Barneforordningen til NorPedMed

EUs Pediatric Regulation (Barneforordning) fra 2007 løftet fram legemiddelutprøvinger blant barn
som faglig og helsepolitisk viktig. Bakgrunnen var erkjennelsen av en bekymringsfull
kunnskapsmangel om barns bruk av medisiner. Terapianbefalinger var hovedsakelig erfaringsbasert,
og forskningsbasert evidens bygget i stor grad på data ekstrapolert fra voksne eller dyr. Historisk vet
vi at dette har utløst en rekke medisinske katastrofer som langsomt og smertelig har lært oss at barn
ikke er «små voksne». Dette ønsket EU å gjøre noe med.
Pediatric Regulation har blitt beskrevet som et helsepolitisk «public health assignment» hvor EU
gjennom påbud og insentiver utfordrer egne medlemsland og legemiddelindustrien til å arbeide for
bedre kvalitet rundt alle forhold knyttet til barns bruk av medisiner, med spesielt fokus på forskning.
Dette har utløst behov for effektivisering av kliniske legemiddelutprøvinger blant barn i nasjonale
helsetjenester i Europa, forsøkt løst gjennom store EU finansierte prosjekt hvor NorPedMed er
partner.
I Norge medførte Pediatric Regulation at Haukeland universitetssykehus HUS) opprettet «Klinisk
Forskningspost for Barn» (KFPB) i 2007, og at Stortinget initierte de prosessene som ledet fram til
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etablering av «Nasjonalt kompetansenettverk for legemidler til barn». Nettverkets opprinnelige
mandat handlet primært om barns legemiddelsikkerhet og ikke om forskning. Dette ble endret fra
2013 gjennom Strategidokumentet ‘Kliniske studier, legemidler og barn’, som skisserte hvordan
Norge kunne rigge sine systemer for bedre å kunne ivareta intensjonene i Pediatric Regulation. Fra
2013 ble Nettverkets tildelinger på Statsbudsjettet økt med 1 million kroner, øremerket et
«sekretariat for et nasjonalt nettverk for kliniske utprøvinger blant barn». Samme år registrerte
Nettverket domenenavnet www.NorPedMed.no og startet arbeidet for økt legemiddelutprøving
blant barn i Norge.
Nettverket har benyttet oppdraget og den økonomiske støtten til å stimulere vekst og utvikling av
KFPB-strukturer ved hvert av universitetssykehusene. KFPB Haukeland ble delvis brukt som mal med
hensyntagen til lokale forhold. Målsetningen er at en KFPB gjennom sitt helseforetak skal ha tilgang
til bred pediatrisk ekspertise, pediatriske studiesykepleiere, administrativ forskningsstøtte og ledelse,
samt kompetanse innenfor GCP og datahåndtering. Det ønskes tilgang til lokaler i nær tilslutning til
foretakets barneavdeling, samt laboratoriepersonell og annet støttepersonale som kan ivareta behov
hos barn og deres familier involvert i pediatrisk legemiddelutprøving. KFPB skal være sykehusets
«one-stop-shop» for kliniske studier blant barn. Disse KFPBene bindes sammen gjennom et
sekretariat og en nettverksstruktur. Samlet utgjør denne totaliteten NorPedMed. NorPedMed er ikke
en selvstendig juridisk enhet, men en del av Nasjonalt kompetansenettverk for legemidler til barn
som juridisk er underlagt Helse Bergen. Samarbeidet i NorPedMed er basert på et interessefellesskap mellom klinikere, og er i stor grad bygget gjennom ‘bottom-up’ prosesser. Dette
interessefellesskapet bygger på en erkjennelse av faglige behov, det har vist seg å være effektivt, og
det har bidratt til en betydelig vekst i kliniske studier blant barn i Norge. Bottom-up prosesser vil
etterhvert profittere på ‘top-down’ støtte. Vi nærmer oss en slik situasjon i 2019.
6.3

NorPedMed

Helse og Omsorgsdepartementet har gjennom de siste årenes oppdragsdokumenter understreket
helseforetakenes ansvar for å tilrettelegge og gjennomføre kliniske legemiddelutprøvinger.
Nettverket, NorPedMed og KFPBene har vært pådrivere i disse prosessene på vegne av barna.
Det er avgjørende for NorPedMeds suksess at den administrative ledelsen i helseforetakene forstår
at dersom kliniske utprøvinger organiseres riktig, vil en stor del av kostnadene dekkes gjennom
inntekter. Dette gjelder også studier blant barn, selv om disse ofte er mer krevende enn studier blant
voksne. Nettopp derfor har kliniske utprøvinger blant barn blitt spesifikt fokusert i egne reguleringer
både i USA, EU og Norge (Barneforordningen). Et helseforetak bør se kliniske utprøvinger som
avansert produksjon av etterspurt og viktig kunnskap, bygget gjennom høyteknologisk virksomhet i
eget hus. Det finnes kjøpesterke internasjonale aktører som vil omsette slik kunnskap i produkter vi
trenger, en virksomhet som er stimulert og regulert gjennom separat lovgivning (blant annet
Pediatric Regulation).
NorPedMed mener helseforetakene bør profesjonalisere denne virksomheten. Norge må møte
industrielle aktører på en enhetlig, ryddig og effektiv måte, slik at kontraktsforhandlinger, prising av
tjenester, og intern pengeflyt foregår transparent og oversiktlig, og aller helst på én måte. Vi trenger
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blant annet mer ensartede systemer for kontrakter og prising av tjenester. Ulik administrativ
håndtering innenfor samme land av samme studie kan framstå lite hensiktsmessig for den som skal
betale. Bedre regional administrativ samhandling er forhold NorPedMed vanskelig kan påvirke, men
er noe som NorCRIN arbeider med. NorPedMed forsøker å påvirke der det er mulig. For eksempel
har NorPedMed fremmet disse synspunktene i flere møter med «RHFenes strategigruppe for
forskning». Et sterkere engasjement fra RHFene ville bety bedre kapasitet ved
universitetssykehusenes KFPB, og derved bidra til at Norge leverer på intensjonene i
Barneforordningen.
Gode kliniske nettverksstrukturer bidrar til ryddighet og symmetri i maktbalansen mellom sponsor
og utprøvende enheter, og åpner for innflytelse over hvilke spørsmål som reises i
forskningsprotokoller og forskningsbaserte behandlingsprotokoller, noe barneonkologi er et godt
eksempel på. Norge kan derved bli en proaktiv og ikke kun en responsiv aktør. Forskningsbaserte
behandlingsprotokoller gir kostnadsfri, tidlig og ofte gratis tilgang til nye medikamenter og
behandlingsmetoder. Dette kan bli enda viktigere i årene som kommer. NorPedMed mener statlige
myndigheter bør engasjere seg sterkere og mer synlig i dette, og at en oppsplittet regionalisert
tilnærming kan virke hemmende.
Utvikling av trygge og effektive legemidler til barn er et samfunnsoppdrag. Norge har spesielt gode
forutsetninger for å bidra. Legemiddelutprøvinger gir bedre pasientbehandling og skaper
kunnskapsbaserte arbeidsplasser i landet vårt. ‘Nasjonalt kompetansenettverk for legemidler til barn’
og NorPedMed ønsker at sentrale myndigheter forstår denne sammenhengen, og foretar fornuftige
praktiske grep.
6.3.1




NorPedMeds forankring

Faglig forankring er Pediatric Regulation og Barneforordningen som igjen er forankret i
Strategidokumentet Kliniske studier, legemidler og barn, utarbeidet av Nettverket i 2011/2012.
Dokumentet beskriver hvordan NorPedMed skal omsette Barneforordningens helsepolitiske
føringer til praktisk handling.
Administrativ forankring går gjennom Nettverkets styringsgruppe via Helse Bergen til
Helsedirektoratet og HOD. NorPedMed styres av et sekretariat (se under), men viktige vedtak må
forankres i Nettverkets styringsgruppe. NorPedMed er ingen selvstendig juridisk struktur

6.3.2

NorPedMeds sekretariat

Sekretariatet består av Nettverkets leder (pediater) og daglig leder (farmasøyt), samt pediatrisk
ansvarlig ved alle KFPB. Ved årsskiftet 2019/2020 bestod sekretariatet av Margrete Einen og Thomas
Halvorsen fra Nettverket, og Camilla Tøndel (HUS), Heidi Glosli (OUS-Rikshospitalet), Håvard
Skjerven (OUS-Ullevål), Christopher Inchley, (AHUS), Henrik Døllner (St. Olav), Knut Øymar (SUS) og
Knut Helge Kaspersen (UNN). Samantha Scarlett og Sigrun Margrethe Hjelle er frikjøpt til arbeid med
internasjonale spørsmål, betalt gjennom EU-midler (PedCRIN og C4C). Ved alle
universitetssykehusene frikjøper NorPedMed primært én (to ved OUS) pediater (subsidiært en
studiesykepleier) i 20 % stilling. For pediatere finansieres halvparten av NorPedMed og den andre
halvparten av lokal barneavdeling, mens for studiesykepleiere har NorPedMed tatt hele kostnaden.
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Unntaket er Haukeland som selv betaler frikjøp av pediater. Gjennom disse samarbeidsmodellene
har det nå blitt skapt et pediatrisk miljø ved universitetssykehusenes forskningsposter slik beskrevet i
Strategidokumentet.
6.3.3.

Arbeidsprosesser i NorPedMed

Konkret samarbeider NorPedMed gjennom telefonkonferanser minimum månedlig og oftere ved
behov, samt 1-2 årlige fysiske møter. Telefonkonferansene varer én time, hvorav ½ time til diskusjon
av strukturell utvikling av KFPBene og av NorPedMed, og ½ time til diskusjon av studier.
Det er viktig for NorPedMed å skape en følelse av fellesskap og intern lojalitet. Derfor blir det jevnlig
arrangert seminarer for alle involverte, sist gang i Bergen november 2019. Disse seminarene har
hovedsakelig latt seg finansiere via midler utløst av deltagelse i EU prosjekter.
NorPedMed startet i 2018 arbeidet med å skaffe norsk akkreditering fra «Innovative Therapies for
Children with Cancer» (ITCC) for Fase I-II utprøvinger innen barnekreft. Søknaden ble sendt i 2019,
og er basert på en to-senter modell fra OUS og Haukeland. NorPedMed klarte ikke å skaffe
overordnet («over-regional») administrativ støtte på vegne av Norge, noe vi beklager. Søknaden
ligger nå ‘på vent’ hos ITCC. Mangel på ITTC-akkreditering betyr at norske barn med kreft må
utenlands for å delta i denne type utprøvende behandling.
Et annet innsatsområde for NorPedMed har vært å stimulere til utvikling av felles nasjonale
templater for budsjettering og drift av kliniske studier blant barn; dette i tett samarbeid med
NorCRIN. Arbeidet utfordres av et norsk helsevesen hvor helseforetakene velger ulike driftsmodeller
med liten mulighet for nasjonal styring og samlende tilrettelegging. Et fragmentert inntrykk av
Norge kan bidra til at industrielle aktører kanskje heller søker mer samkjørte og større partnere.
6.3.4

NorPedMed - erfaringer fra 2019 og ønsker for 2020.

Målsetningen for 2019 var en konsolidering av NorPedMed i det norske pediatriske miljøet og blant
administratorer og beslutningstagere. Dessuten skulle antallet kliniske legemiddelutprøvinger i
Norge økes. NorPedMed har lykkes med utviklingen av KFPB ved OUS og Haukeland, mens
utviklingen har vært noe mer nølende ved de andre universitetssykehusene. Vi har identifisert noen
suksesskriterier, hvorav fysisk nærhet mellom KFPB og barneavdeling, samt tilgang til en erfaren
senior pediater som leder av KFPB, framstår som viktig. Dessuten er administrativ støtte fra ledelsen
ved avdeling og foretak avgjørende. En videre positiv utvikling av Norge som arena for kliniske
utøvinger blant barn vil profittert på en bedre samordning mellom regionene av organisatoriske og
administrative prosesser, slik at vi kan se et tydeligere «Norge». Prosessene knyttet til norsk ITCC
akkreditering (se over) illustrerer dette godt. En mer realistisk føring av regnskap hvor også
besparelser oppnådd gjennom studier blir gjort synlig, vil også være viktig. Frikjøpt tid for dedikerte
senior pediatere ved alle universitetssykehusene er et ønske.
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6.3.5

NorPedMed Samarbeid nasjonalt og internasjonalt

NorPedMed har måttet finne sin rolle og posisjon innenfor det norske, nordiske og europeiske
«landskapet» for forskningsnettverk.


ECRIN–NorCRIN: Camilla Tøndel, som leder KFPB Haukeland, er styremedlem i NorCRIN, og
representerer NorPedMed i NorCRIN og vise versa, og deltar ved alle relevante møter. Dette er
en viktig og velfungerende samarbeidsmodell som nå er anerkjent av alle involverte parter.



NordicPedMed: Sammen med FinPedMed var NorPedMed initiativtager til NordicPedMed, som
har ambisjon om å samle de nordiske nettverk for legemiddelutprøving blant barn.
NordicPedMed ble formelt opprettet i 2017, men har som forprosjekt mottatt støtte fra Nordic
Trial Alliance (NTA) siden 2013. Pirkko Lepola fra FinPedMed er fortsatt frikjøpt ca. en dag per
uke gjennom ytterligere driftsmidler tildelt fra NTA i 2019. Det har vært avholdt en rekke møter,
de fleste telefonkonferanser, men et fysisk møte fant sted i Reykjavik på Island den 8-11
september 2019 med deltagelse fra Heidi Glosli og Thomas Halvorsen. Heidi Glosli har vært
«deputy chair» i 2019, slik hun også var i 2018.
Deltagelse i NordicPedMed har hatt vekslende utbytte, men en artikkel som beskriver
samarbeidet ble publisert i Acta Paediatrica juni 2019. Det arbeides i nå med et dokument som
skal beskrive de nordiske lands mulighet for å produsere «Real World Data» ved hjelp av blant
annet sine helseregistre.



NorPedMed er partner i European Pediatric Clinical Trial Initiative (EPCTRI), et konsortium med
utgangspunkt i EnprEMA, med ambisjon å bygge en europeisk infrastruktur for pediatriske
utprøvninger. EPCTRI søkte i 2015 om ESFRI status. Søknaden ble positivt mottatt og EPCTRI ble i
2016 bedt om å innlede et samarbeid med ECRIN under nytt navn: PedCRIN (se under).



NorPedMed er partner i PedCRIN som mottok EU midler januar 2017. For NorPedMed har
partnerskapet resultert i midler tilsvarende ca. 20 % stilling. Samantha Scarlett har vært kjøpt fri
til å arbeide i denne stillingen, og har vært NorPedMeds europeiske koordinator. Hun var blant
annet sentral i utformingen av søknaden som ledet til at We-studien kunne rulles ut europeisk
som en PedCRIN-studie.Norge deltar i to PedCRIN studier; hvorav We-studien er ett, og POPART
er et annet, en studie som tester peroral distribusjon av surfactant til premature nyfødte.
General Assembly foregikk i Amsterdam den 26-27 sept. 2019, der deltok Thomas Halvorsen



NorPedMed er partner Collaborative Network for European Clinical Trials for Children forkortet
CONECT4Children eller C4C. Dette er et europeisk konsortium som springer ut EPCTRI og
PedCRIN, og består av et ti-talls små og store forskningsnettverk med relativt ulike
grunnstrukturer. C4C var eneste realistiske søker til utlysningen: EC IMI2-Call 10, deadline 28.
mars 2017 (Creation of a pan-European Paediatric Clinical Trials Network), og vant utlysningen.
Dette er et industrisponset initiativ som kom i gang mai 2018. Det skal investeres betydelige
midler til å bygge en bedre og mer bærekraftig infrastruktur for kliniske legemiddelutprøvinger
blant barn i Europa. NorPedMeds partnerskap i C4C betyr i første omgang tilførsel av midler
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basert på størrelsen på Norges befolkning, det vil si ca. 0,7 årsverk i 6 år fra mai 2018, dedikert til
å løse oppgaver NorPedMed har påtatt seg gjennom søknaden. Samantha Scarlett har hatt
denne rollen. Den øvrige tildelingen vil følge studier som allokeres til enheter etter antatt
leveringsevne.
Mens 2018 i C4C på mange måter var preget av «innledende tiltak» har 2019 vært preget av
forsøksvis implementering. Fire akademisk initierte studier ble distribuert; Norge fikk to og
begge gikk til KFPB OUS. Senere ble en av disse to trukket, slik at Norge nå kun har én C4C
studie, bruk av paracetamol for å forebygge PDA hos premature nyfødte. Samantha Scarlett har
gjort en betydelig innsats i arbeidspakkene i løpet av 2019. I samarbeid med NorCRIN har hun
utviklet et forslag til nasjonale elektronisk baserte budsjettmaler (e-budget). Et kompliserende
ved utrulling av felles nasjonale maler for budsjett og kontrakter er at de ulike helseforetakene i
dag benytter ulike modeller, og at endring er vanskelig å implementere uten innsats fra en
samlende eier (staten ved Helse- og omsorgsdepartementet). Som for arbeidet med ITTC
akkreditering, er dette utfordrende og vanskelig for NorPedMed å påvirke. Samantha ble mor
sommeren 2019, og i samarbeid med Barne og Ungdomsklinikken Haukeland ble Sigrun
Margrete Hjelle ansatt blant annet som internasjonal koordinator den 1. september 2019.
General Assembly ble arrangert i Amsterdam 23-25 september, der deltok Heidi Glosli, Line
Raad, Sigrun Margrethe Hjelle og Thomas Halvorsen.


NorPedMed er medlem av European Network of Paediatric Research at European Medicines
Agency (EnprEMA). Dette er European Medicines Agency (EMA) sitt organ for kvalitetssikring av
nettverk som gjennomfører kliniske legemiddelstudier blant barn. NorPedMed ble opptatt som
medlem i 2016, og har således status som et EnprEMA-nettverk. Det årlige EnprEMA møtet ble i
2019 (sammen med EMA) flyttet fra London til Amsterdam, hvor Thomas Halvorsen deltok.

7.

Arbeidsområder utover de fem hovedområdene

7.1

Kommunikasjon i Nettverket

7.1.1

Plattform for internett og intranett

Internettsiden (www.legemidlertilbarn.no) er en viktig informasjonsportal og representerer
Nettverkets ansikt utad. Intranettet er en forutsetning for effektivt internt nettverksarbeid, og derfor
spesifikt beskrevet i det opprinnelige oppdragsdokument fra Helsedirektoratet. Plattformen som nå
benyttes driftes av Helse Vest IKT og gjennomgikk en omfattende og svært kostbar restrukturering i
2014-15. Det er sannsynlig at en tilsvarende oppgradering snart vil bli aktuelt, og derfor er det avsatt
midler til dette i Nettverkets budsjett for 2020.
I 2019 har Gunn-Therese Lund Sørland og Synnøve Stubmo Aamlid vært Nettverkets webredaktører.
Det arbeides kontinuerlig med strukturell oppbygning av internettplattformen, i tillegg til at nytt
innhold publiseres. I løpet av 2019 ble det lagt ut 96 nyhetssaker.
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Stadig flere besøker nettsidene våre. I 2016 hadde vi 115 000 sidevisninger, i 2017 var det 134 000, i
2018 var det 185 000 og i 2019 hadde vi 244 000 sidevisninger, det vil si gjennomsnittlig mer enn
20 000 sidevisninger per måned, hvorav blandekort og MAMBA/Miksturlisten er mest besøkt.
Det er laget egne sider med oppsummering av nyhetssaker, eksterne lenker og aktuell litteratur for
flere av Nettverkets sentrale arbeidsområder, som for eksempel blandekort, MAMBA, miksturer,
bivirkninger og legemiddelsikkerhet. Det er også egne sider for barn og foreldre, hvor man blant
annet finner den søkbare listen med legemiddelinformasjonsskriv.
Noe informasjon har begrenset adgang kun for Nettverkets medlemmer via intranettet, men dette
blir gjort kun i liten utstrekning siden formålet med nettsidene er å dele det aller meste. Det er laget
enkelte avgrensede arbeidsområder for ulike arbeidsgrupper i Nettverket, blant annet for
redaksjonen for de nye smerteretningslinjene, for arbeidsgruppen for blandekortene og for
redaksjonsutvalget til KOBLE. Tilgang til intranett og til skjermede områder krever innlogging, og
denne er nøye regulert.
7.1.2

Nyhetsbrev til nettverksmedlemmer og samarbeidspartnere

Det ble utgitt ti nyhetsbrev i løpet av 2019. I nyhetsbrevene omtales saker som er nyttige for
helsepersonell som arbeider med barn, for eksempel nytt om vaksiner, legemiddelmangel, nytt om
blandekortene, aktuelle artikler som har blitt publisert, og kurs og konferanser som kan være av
interesse. Nettverkets arbeid er også omtalt. Nyhetsbrevene er basert på nyhetssakene som
Nettverket publiserer. For Nettverket er nyhetsbrevene et viktig kommunikasjonsmiddel internt, og
Nettverkets medlemmer og samarbeidspartnere får nyhetsbrevene på e-post. Det er også opprettet
en e-post-liste for eksterne personer og organisasjoner som ønsker å motta nyhetsbrevene, slik at
alle som ønsker det kan få tilsendt nyhetsbrevet på e-post. Alle nyhetsbrevene ligger også eksternt
tilgjengelig på Nettverkets nettsider.

7.2

Høringer

Nettverket har svart på følgende høringer i 2019, i kronologisk rekkefølge:

-

Endringer i forskrift om nasjonalt vaksinasjonsregister
Nasjonal veileder for legevakt og nasjonale kvalitetsindikatorer for legevakt
Høring av NOU 2019: 14 Tvangsbegrensningsloven - Forslag til felles regler om tvang og
inngrep uten samtykke i helse- og omsorgstjenesten

7.3

Formidling i fagmiljøene og media

7.3.1

Paidos, Norsk barnelegeforenings medlemsblad

Nettverket har siden desember 2014 hatt fast spalteplass i Paidos, under tittelen Aktuelt fra
Nettverket. Her er lenker til de bidragene fra 2019:
-

Nr. 1/2019: Farmasøyt i barneavdeling – før, nå og i fremtiden
Nr. 3/2019: Sjeldne diagnoser kan sjelden behandles med vanlig hyllevare
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7.3.2

Tidsskrift for Barnesykepleiere

Nettverket har siden 2015 hatt fast spalteplass i Tidsskrift for Barnesykepleiere, som er et
medlemsblad for Barnesykepleierforbundet (BSF). Tidsskriftet ble i 2019 elektronisk og er sendt ut til
ca. 1000 medlemmer, men også til barneavdelinger, høgskoler mottar nyhetsbrevet. I 2019 har Gunn
Elin Veivåg hatt permisjon, og det har derfor ikke blitt skrevet bidrag fra Nettverket i året som gikk,
men arbeidet blir tatt opp igjen i 2020.
7.3.3

Sosiale medier

Nettverket har fortsatt en aktiv Facebookside, https://www.facebook.com/legemidlertilbarn. I 2018
ble det lagt ut 61 innlegg og i 2019 35 innlegg. Ved årsskiftet 2019/2020 var det 1665 personer eller
profiler som følger Nettverkets Facebookside, en økning på omtrent 220 fra året før. Innlegg og
artikler som deles av Nettverket blir ofte delt videre av personer som følger oss.
Nettverket ønsker å fortsette med å være aktiv på sosiale medier i 2020. På denne måten kan vi nå
flere personer, også i allmennbefolkningen, og bli en kjent kilde og kunnskapsbase for informasjon
om legemidler til barn. Blant annet deler Nettverket ofte innlegg fra «Kloke valg» kampanjen til Den
norske legeforeningen.
7.3.4

Arendalsuka

I august 2019 deltok Nettverket sammen med Legemiddelhåndboken med stand på Arendalsuka.
Nettverket snakket med mange barn, ungdom, foreldre, lærere og andre som var interessert i å høre
om hvilke problemstillinger Nettverket jobber med. Det ble også demonstrert hvordan man deler og
knuser tabletter (les; knott og tictac) Representanter fra Nettverket deltok også på seminar om
legemiddelmangel, og snakket da barnas sak om hvordan vi kan sikre norsk legemiddelberedskap
for nisjeprodukter som barn bruker. Representanter deltok også på et seminar som omhandlet
prising av legemidler.
Dette var Nettverkets frøste opptreden på denne arenaen, og vi så det som middels vellykket. Ny
deltagelse planlegges for 2020, og da skal vi møte med et enda mer fokusert og tydelig program
som skal få fram barns spesielle situasjon i forhold til legemiddelbruk.
7.3.5

I andre media

ABC nyheter publiserte 12. oktober en sak om ungdoms bruk av smertestillende medisiner. Henrik
Irgens kommenterte på vegne av Nettverket (link).
Thomas Halvorsen og Henrik Irgens ble intervjuet av Lars Brock Nilsen i DM Pharma. Temaet var
legemiddelsavn. DM Pharma krever innlogging for tilgang til artikler. Det er uklart for Nettverket om
artikkelen ble publisert.

7.4

Deltakelse på kurs, møter og konferanser

Nettverkets stab og styringsgruppe har deltatt på en rekke møter, kurs og konferanser. På noen av
disse har Nettverket hatt rolle som tilrettelegger, arrangør eller aktiv deltager, på andre har
Nettverket kun blitt presentert, mens på noen har Nettverket hatt rolle som tilhører/observatør.
Noen sentrale møtepunkter er nevnt spesielt.
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Pediaterdagene 2019. 16.-18. januar i Oslo: Henrik Irgens deltok.
Møter med NBF, LMI, Nettverket og Legemiddelverket, hos Legemiddelverket i Oslo (21/1,
19/8): Henrik Irgens deltok på begge møtene.
Kurs om meldeordningen 1. februar i Trondheim: Kari Christiane Fougner Bjerknes deltok.
CP-konferansen arrangert av CP-foreningen, Oppfølgingsprogrammet CPOP og CPregisteret (CPRN). 8.-9. mars i Oslo: Margrethe Riis Tande deltok.
Barnesykepleierforbundet sin vårkonferanse. 1.-3. april i Fredrikstad: Kristine Ruud deltok.
KlinIKT2019. 3.-4. april i Bergen: Sigrun Evensen deltok.
SPPG 2019. 11.-12. april i Oslo: Margrete Einen deltok.
NOPHO-konferanse 3.-7. mai i Ålborg: Heidi Glosli deltok.
Norsk Barnesmerteforenings vårseminar 6. mai i Oslo: Margrete Einen deltok.
C4C General Assembly 22.- 24. mai i Roma: Thomas Halvorsen deltok.
ESIOP 22.-24. mai i Praha: Heidi Glosli deltok.
ESDPPP 28.-30. mai (Basel): Arna Teigen og Tor Rosnes deltok.
NordicPedMedmøte 14. juni i København: Heidi Glosli deltok.
PReS 12.-15. juni i Madrid: Margrethe Riis Tande deltok.
Vårmøte i Tønsberg 11.-14. juni: Thomas Halvorsen deltok.
Arendalsuka august 2019: Nesten hele stab og styringsgruppe deltok.
BDR/NSBU 2.-3. september på Gardermoen: Henrik Irgens deltok.
ISDS 11.-14. september i Oslo: Henrik Irgens deltok
Foredrag om Kliniske studier ved OUS 26. september (samarbeid mellom Inven2 og LMI):
Heidi Glosli deltok og holdt foredrag.
C4C og PedCRIN-møter 24.-26. september i Amsterdam: Thomas Halvorsen, Sigrun Hjelle,
Heidi Glosli og Line Raad deltok på C4C. Thomas Halvorsen deltok på PedCRIN.
EnprEMA-møte 14. oktober i Amsterdam: Thomas Halvorsen deltok.
SIOP-konferansen i Lyon 23.-26.10.19: Heidi Glosli deltok.
NPPG i Birmingham i England 8.- 10. november: Kari Christiane Fougner Bjerknes deltok.
Brexit-møte hos Legemiddelverket i Oslo 23. sept.: Kari Christiane Fougner Bjerknes deltok.
NorPedMed-seminar 12. november (Bergen): store deler av stab deltok.
Rådslag om nasjonal strategi for sjeldne tilstander, Helsedirektoratet. 26. november i Oslo:
Kari Christiane Fougner Bjerknes deltok.
Seminar om barnepalliasjon arrangert av JobbAktiv i samarbeid med det tverrfaglige
palliative teamet for barn og unge ved OUS på Gardermoen 2.-3. desember: Margrethe Riis
Tande deltok.

www.legemidlertilbarn.no

35

Statusrapport 2019

7.5

Oppsummering av møter og saker med samarbeidspartnerne

7.5.1

Norsk Barnelegeforening (NBF)














NBF var blant initiativtakerne til opprettelsen av Nettverket, og samarbeidet med NBF er tett og
viktig. Jan Magnus Aase er Nettverkets kontaktperson med NBFs styre, og deltok derfor på
Solstrandseminaret 2019.
Siden 2015 har Nettverket hatt fast spalteplass i NBFs medlemsblad, Paidos (se punkt 7.3.1).
NBF og Nettverket samarbeider om NBFs veiledere. Høsten 2016 overtok Nettverket ansvar for
Legemiddelveilederen (se punkt 5.5).
NBFs generellveileder revideres, et arbeid som startet i 2017. Nettverket ved
styringsgrupperepresentant Ann-Eli Wiik fikk ansvar for noen delkapitler, som stort sett
omhandler generell legemiddelbruk og håndtering. Kapitlene er nå revidert og publisert.
NBFs interessegrupper og kapittelforfattere i veilederne blir rådspurt når Nettverket får spørsmål
om spesifikke legemidler og for å gi råd om for eksempel avregistrering av legemidler, høringer
eller spørsmål om praktisk bruk av legemidler.
Redaksjonsutvalget i KOBLE vil støtte seg på interessegruppene og kvalitetsutvalget i NBF og
NBUPF for å kvalitetssikre innholdet i det nye oppslagsverket.
Heidi Glosli er varamedlem i Rådet for legemiddelinformasjon. Dette rådet er opprettet av Den
norske legeforening og Legemiddelindustriforeningen (LMI), rådet skal påse at
legemiddelinformasjon til helsepersonell og allmennheten følger offentlige regler og bransjens
interne retningslinjer. Mer om rådet finnes på nettsidene til Legemiddelindustriforeningen.
Et mangeårig samarbeid mellom Nettverket og NBF for å få registrert en norsk amoxicillinclavulansyre mikstur i det norske markedet ble kronet med hell i 2018/19. I 2019 har vi sammen
satt et felles fokus på å få en balansert sukker/salt løsning for intravenøs bruk registret for
normalt salg, slik man har hatt i mange år i Sverige.

7.5.2

Statens legemiddelverk (SLV)

Nettverket har løpende kontakt med Siri Wang, norsk representant i EMAs pediatriske komite, PDCO.
For å ivareta et behov for jevnlig og gjensidig oppdatering mellom Nettverket og Legemiddelverket
har det blitt avholdt månedlige telefonmøter siden november 2015.
Saker som har vært diskutert med Legemiddelverket i 2019:
 Legemidler som mangler på det norske markedet; hvordan man skal sikre at nødvendige
legemidler med riktige formuleringer blir tilgjengelig på det norske markedet.
 Hvordan skal vi skape et normalt legemiddelmarked for barn i Norge, hvor vi har norsk
markedsføringstillatelse for alle preparater som er i vanlig bruk. I dag må for mange slike
legemidler importeres ved hjelp av sær-ordninger.
 Sikre at legemidler som trekkes/avregistreres fra det norske markedet faktisk ikke trengs.
 Endringer i preparatomtaler, enten på initiativ fra industri, Legemiddelverket eller Nettverket.
 Paedform-prosjektet der formålet er å lage en felles europeiske oppskriftssamling av
apotektilvirkede legemidler til barn. I 2019 fikk nettverket spørsmål om hvilke substanser det er
størst behov for orale løsninger av innen barneonkologi. Legemiddelverket er involverte i
arbeidet med KOBLE, Vibeke Åbyholm er medlem av redaksjonsutvalget.
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Andre saker fra PDCO og Legemiddelverket som har interesse for Nettverket, eller der
Nettverket blir bedt om å komme med råd, som ved legemiddelmangel.

7.5.3







Helsedirektoratet (Hdir)

Nettverket har et fortløpende samarbeid med Helsedirektoratet. Nettverkets kontaktperson var i
2019 seniorrådgiver Sølvi Holmgren.
Nettverket har samarbeidet med Helsedirektoratet om refusjon av legemidler til barn på
substansnivå, noe som enda ikke har blitt realisert. Systemet for legemidler på blåresept er mer
tungvint for alle involverte når det gjelder legemidler til barn, med større behov for å søke om
godkjenning på blåresept over § 3. I januar 2018 ble det gjort store endringer i
blåreseptordningen og flere legemidler ble flyttet fra blåresept til H-resept
(helseforetaksfinansiert resept). En viktig endring i blåreseptforskriften er det skjerpede
dokumentasjonskravet. Nettverket har vært bekymret for at dette skulle gjøre tilgangen til
blåresept vanskeligere for barn som trenger langvarig behandling av sin sykdom. Kravet til
dokumentasjon er i grove trekk slik at legemidlet skal være vitenskapelig godt dokumentert, og
dessuten omtalt i nasjonale faglige retningslinjer utarbeidet eller godkjent av offentlig
myndighet i Norge. Barns legemiddelbruk faller i stor grad utenfor dette kravet, se også kap. 5.
Nettverkets bekymring har blitt fanget opp i Helsedirektoratet, og i rundskrivet til
blåreseptforskriften er nå også andre «anerkjente terapianbefalinger» godtatt som
dokumentasjon på legemiddelbruk hos barn og gravide. For barn betyr dette i all hovedsak at
legemiddelet skal være omtalt i pediatriveilederne fra Norsk barnelegeforening, veileder i BUP
fra Norsk barne- og ungdomspsykiatrisk forening og/eller BNF for Children.
Den nasjonale tilgangen til BNF for Children er begrenset til norske sykehus med barneavdeling,
og omfatter derfor ikke HELFOs rådgivere. Nettverket stab har bistått rådgivere i å fremskaffe
disse opplysningene jevnt gjennom 2019.
Nettverket ble involvert i arbeidet med informasjonsskriv om jod ved atomulykker i oktober
2018, spesielt med tanke på å beskrive doseringer til barn under 3 år som er avhengig av å bruke
deler av tabletter (dosen tilsvarer ¼ tablett). Et oppdatert informasjonsskriv ble publisert i 2019.
Nettverket og Norsk barnelegeforening ble også bedt om å vurdere følger av en eventuell
overdosering av jod hos de minste barna dersom bruksanvisningen for del-doser ble misforstått.
Det er Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA), Helsedirektoratet og
Legemiddelverket som står ansvarlige for disse informasjonsskrivene, både til publikum og til
helsepersonell. CRNBE-senteret har også gitt råd i utarbeidelsen av skrivene. Skrivene og annen
aktuell informasjon ligger på DSAs temasider om jodtabletter ved atomulykker. Nettverket har
også jobbet med et informasjonsskriv som er ment til å bli oppbevart sammen med jodtabletter
i barnehager og på skoler. Dette er oversendt til DSA og Nettverket venter på tilbakemelding.

7.5.4

Helsebiblioteket

Heidi Glosli er medlem av redaksjonsutvalget til helsebiblioteket. Redaksjonsutvalget gir råd til
redaksjonen i faglige spørsmål. De hadde første møte 05.11.19. Tidligere hadde Helsebiblioteket en
referansegruppe for emnet «Legemidler», men den er nå avviklet.
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7.5.5

Norsk legemiddelhåndbok (NLH)

Helt siden 2011 har Nettverket samarbeidet med NLH om koordinering av informasjon om
legemidler til barn med både pediatriveilederne og BNF for Children. Arbeidet med å få lenker til
BNF for Children i NLH måtte avsluttes når tilgangen ikke lengre var nasjonal og allmenn.
Tematikken «allment tilgjengelig informasjon om barns legemidler» har vært sentral i felles arbeid,
og samarbeidet ble for alvor tatt opp igjen våren 2018 i forbindelse med oppstarten av KOBLE. Se
også kapittel 5.3 KOBLE: Kunnskapsbasert oppslagsverk for barns legemidler.
7.5.6

Norsk forening for klinisk farmakologi (NFKF)

Det er et gjensidig ønske om god kontakt og samarbeid med Norsk forening for klinisk farmakologi
(NFKF). Det har siden 2010 eksistert en tredelt plan for samarbeid mellom NFKF og Nettverket. Etter
omlegging av spesialisering i Pediatri i 2019 er det klart at denne strategien må endres. De tidligere
valgfrie kursene er tatt vekk og utdanningsløpet i pediatri består nå av en obligatorisk kursserie.
Punkt a) er gjennomført. Punkt b) er mulig å gjennomføre, men erfaring så langt har vist at kursene
gir en begrenset tid til fordypning. I 2019 har mange av de nye kurspakkene vært på
planleggingsstadiet og det blir derfor viktig å fortsette dette arbeidet inn i 2020. Punkt c) vil kunne
gjennomføres, men da som kurs for ferdige spesialister. Dette vil imidlertid konkurrere med andre
utenlandske kurs og kongresser. Det er dermed ikke sikkert at kurs i pediatrisk farmakologi vil kunne
gjennomføres. Nettverket vil evaluere dette i 2020.
a)

Utvikling av en serie korte foredrag egnet for presentasjon på pediatriske morgenmøter eller
lignende. Arbeidet ble gjennomført ved Barneklinikken i Bergen i 2011, og foredragsserien er
tilgjengelig for bruk av medlemmer via Nettverkets intranett. Oversikt over foredragsserien er
tilgjengelig for alle på Nettverkets nettsider.

b) Kliniske farmakologer gis innpass som foredragsholdere i relevante emnekurs for leger i
spesialisering i pediatri. Dette arbeidet er ikke påbegynt.
c)

Utvikle et DnLF kurs i pediatrisk farmakologi for spesialister i pediatri.

Se ellers Avsnitt 8.5.2.
7.5.7

Norsk barne- og ungdomspsykiatrisk forening

Norsk barne- og ungdomspsykiatrisk forening har i 2018-19 revidert sin veileder. Nettverket har
bidratt til revidering av kapittelet: Medisinering av barn og unge i BUP- generelle prinsipper. Det er
også innledet samarbeid med mål om å utvide Nettverket inn i Barne- og Ungdomspsykiatrien, noe
Nettverket har store forventninger til, se Avsnitt 3.7

7.6

Samarbeid med primærhelsetjenesten

7.6.1

Samarbeid med allmennlegene

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 har vært representert i
Nettverkets Styringsgruppe ved Christina Brudvik, spesialist i allmennmedisin, fastlege ved Fana
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legekontor og professor ved Universitetet i Bergen. Christina har deltatt i Nettverkets arbeid siden
det ble etablert i 2008/2009, men september 2019 valgte hun å slutte. Ny allmennlege representant
ble Inga Marte Grønseth som arbeider i Trondheim. Inga Marthe har mange kvaliteter Nettverket har
behov for, blant annet sideutdannelse fra Klinisk Farmakologi, og et stort kontaktnett innenfor norsk
allmennmedisin. Vi ønsker Inga Marthe velkommen til en viktig jobb, i første omgang i 10% frikjøp.
Nettverkets vårseminarer har primærhelsetjenesten som målgruppe, så også i 2019. Temaet var
fokusert mot pediatrisk gastroenterologi, og programmet ble utarbeidet sammen med spesialister i
dette feltet. Se avsnitt 5.10.1
Nettverkets arbeid med nye smerteretningslinjer er viktig for primærhelsetjenesten, og slike
retningslinjer er etterspurt. Christina Brudvik er engasjert i arbeidet med retningslinjene, både som
forfatter og redaksjonsmedlem. Utfasingen av kodein har krevd endrede rutiner for
smertebehandling av barn hos fastleger og på legevakt, spesielt ved skadebehandling. Brudvik sitter
i referansegruppen til Nasjonalt kompetansesenter for legevaktsmedisin (NKLM), og NKLM er på
denne måten trukket inn i arbeidet med nye smerteretningslinjer (se også punkt 5.9).
7.6.2

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. Alle ansatte i
apotek har tilgang til disse e-læringskursene.
Apokus publiserte i 2017 et nytt e-læringskurs om barn og legemidler. Det er farmasøytene Cathrine
Kjeldby-Høie og Arna Teigen som har laget kurset. De har begge lang erfaring med
legemiddelbehandling av barn gjennom sitt arbeid på sykehusapotek og i Nettverket. Elæringskurset omtaler blant annet bruk av uregistrerte legemidler til barn, tips om administrering av
legemidler, og bruk av kilder for informasjon om legemidler til barn. Nettverket har ikke hatt noe
formelt samarbeid i 2019.

8.

Målsetninger for 2020

Arbeidet med å sikre barns legemiddelbehandling forutsetter langsiktighet. Mange av Nettverkets
målsetninger blir derfor ditto også langsiktige, og løses ikke innenfor rammen av et kalenderår.

8.1

Organisatorisk

8.1.1

Sentralt - administrativt



Nettverkets faste driftskostnader har økt de siste årene, hovedsakelig på grunn av høyere
kostnader til frikjøp av medarbeidere. Dette skyldes til en viss grad en økning i antall frikjøpte
timer fra kompetansepersoner som trengs for å løse Nettverkets kjerneoppgaver. Hovedsakelig
skyldes imidlertid økningen den generelle lønnsutviklingen i samfunnet, som Nettverket ikke har
fått kompensert, se også punkt 3.5, økonomi.
Kjerneoppgavene som Nettverket arbeider med er svært arbeidsintensive; her nevnes som
eksempler utarbeidelse av blandekort for intravenøs bruk av legemidler, informasjonsformidling
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(nyhetsbrev/saker), nasjonal liste over oppskrifter av miksturer (miksturliste), spesifikasjoner
knyttet til Manipulering av Medisiner til BArn (MAMBA), norsk oversettelse og tilretteleggelse av
oppslagsverket Kinderformularium (KOBLE) som snart skal erstatte BNF-C.
Slike arbeidsprosesser kan vanskelig trappes ned, ingen andre kan gjøre dette arbeidet.
Nettverket må derfor prioritere strammere for å ivareta den nødvendige økonomiske balansen i
2020, og dette vil hemme Nettverkets handlingsrom betydelig.
Nettverket må tilstrebe at tildelingene i årene som kommer blir kompensert for lønnsutviklingen.


Nettverket er opptatt av å ha kontakt med sentrale helsepolitikere for å sette tematikken
legemidler til barn enda tydeligere på den helsepolitiske agendaen. Dette vil bli en del av
Nettverkets agenda også i 2020.



En enda tydeligere promotering av Nettverket og LMU overfor lederne av barneavdelingene og
for den administrative og faglige ledelse ved RHFene og HFene.



Det er ca. 7 år siden Nettverkets IKT hjelpemidler fikk en «ansiktsløftning, og det nærmer seg
tidspunktet for en ny gjennomgang. Erfaringen er at dette er dyrt og resurskrevende. For å være
i forkant, har vi satt av midler til dette i budsjettet for 2020.



Det pågående prosjektet med digitalisering av blandekort (se punkt 5.8 Nasjonale blandekort for
parenterale legemidler til barn) vil kreve en satsing fra Nettverket de kommende årene. Det er
viktig at slike verktøy blir kompatible med de mange ulike elektroniske løsningene som
helseforetakene er i ferd med å få på plass. Erfaringsmessig er slike digitaliseringsprosesser
kostbare og vanskelig å styre, spesielt ettersom det finnes så mange ulike systemer som skal
utrette de samme tingene. Det må derfor søkes særskilte prosjektmidler til dette arbeidet.



Flere av prosjektene som Nettverket er/blir en del av krever god planlegging og prosjektledelse.
Nettverket ønsker derfor å skaffe seg prosjektlederkompetanse i løpet av de neste årene, og vil
se på hvordan slik kompetanse kan utvikles internt.



Arbeide for en bredere kontaktflate mot allmenn medisin. Se også punkt 8.5

8.1.2


Regionalt

Nettverkets grunnstruktur er regional, hvor mandatet forskriver at hvert RHF skal være
representert med en styringsgrupperepresentant (to fra Helse Sør-Øst). De første årene hadde
man fokus på en regional tilnærming til problemstillinger. Etter 10 års drift har Nettverket
utviklet seg i retning av at medarbeiderne mer ser seg som bidragsytere til en felles nasjonalt
struktur enn som representanter for en region eller et sykehus. Solstrandseminaret, vårseminaret
og regelmessige styringsgruppemøter, samt velfungerende IKT strukturer, nyhetsbrev, sosiale
medier, e-post, og lignende hjelpemidler har gjennom årene skapt en overordnet nasjonal
tenkning, og lagt grunnlag for nasjonale samarbeidsformer som i stor grad er uavhengig av
arbeidssted.
Nettverket oppfatter dette som en positiv utvikling, og at det er bra for norsk helsevesen at noen
av dets aktører primært oppfatter seg som norsk, og ikke som tilhørende en spesifikk region. Vi
vil derfor understøtte denne utviklingen også i 2020.
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8.2


















8.3





Fagdager med lokalt fysisk frammøte og med utgangspunkt i tilgjengelige kurspakker /
forelesninger er fortsatt et tiltak som Nettverket oppmuntrer til, dog var det ingen slike i 2019.
Vi vil oppmuntre til dette i 2020.

Pasientsikkerhet
Videreføre arbeidet med revisjon av eksisterende- samt utvikle nye blandekort.
Videreføre prosjektet med å digitalisere blandekortene, for å kunne hente informasjon fra
blandekortene inn i det nye oppslagsverket KOBLE og inn i elektroniske kurvesystem
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
legemiddel komitéene.
Gjennom den nylig etablerte samarbeidsgruppen mellom SLV, LMI, NBF og Nettverket, arbeide
for at legemidler som brukes blant barn i Norge i størst mulig grad får markedsføringstillatelse
og faktisk bli markedsført på det norske markedet.
Gjennom KOBLE-prosjektet, arbeide for at informasjon om legemidler til barn skal være
tilgjengelig for alle involverte fagpersoner og for pasienter og deres pårørende. Dette er spesielt
viktig for legemidler som brukes uten og utenfor myndighetsgodkjenning til barn.
Arbeide for at barns behov blir ivaretatt i elektroniske medikamentjournaler i sykehus,
henholdsvis MetaVision (Helse Sør-øst og Helse Nord), Meona (Helse Vest) og Helseplattformen
(Helse Midt).
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 eller på H-resept.
Innlede samarbeid med Sykehusinnkjøp, divisjon legemidler, om valg av formuleringer til barn i
innkjøpsavtaler.
Arbeide for at LMU blir representert i det lokale innkjøpsarbeidet.
Videreføre arbeidet for at godkjente (og derfor ofte kostbare) legemidler blir tatt i bruk i stedet
for fortsatt bruk av billigere alternativ uten myndighetsgodkjenning (off-label bruk).
Oppdatere oversikt for bruk av uregistrerte legemidler ved alle landets barneavdelinger.
Utvikle samarbeidet med Statens undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjenester
(UKOM) for å bedre læring på tvers av avdelinger og foretak. Dette som erstatning for
«Meldeordningen» som er avviklet. Arbeide for at det nasjonale perspektivet som var bygget inn
i den gamle «Meldeordningen» kan bringes videre innenfor den nye UKOM strukturen.
Håndtering kun på foretaksnivå av uønskede hendelser knyttet til barns legemiddelbehandling
vil gi svært liten læringseffekt ettersom slike (heldigvis) skjer sjelden.

Kompetanseheving og kunnskapsformidling
Ferdigstille og publisere nasjonale smerteretningslinjer
Oppdatere og supplere tilgjengelige kurspakker på intranettet, og oppfordre nettverksmedlemmene til å bruke disse aktivt.
Det åpne seminaret i Oslo i juni 2019 vil måtte avlyses som følge av Korona-situasjonen.
Solstrand seminaret for nettverksmedlemmer skal etter plan arrangeres oktober 2020.
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Kommunikasjon i Nettverket:
o Utarbeide 8-10 nyhetsbrev
o Utvikle og utvide innholdet på internettsidene, www.legemidlertilbarn.no.
o Teknisk og strukturelle forbedringer av Nettverkets intranettsider slik at de blir mer effektive
som arbeidsverktøy for nettverksmedlemmene, spesielt for styringsgruppen og de andre
arbeidsgruppene i Nettverket.
o Økt bruk av internett, intranett og nyhetsbrevene til diskusjoner og utveksling av erfaringer
og prosedyrer.
o Forbedre Nettverkets presentasjon av NorPedMed på internett slik at NorPedMeds
kompetanse og leveringsdyktighet kommer tydeligere fram
o Etablere en mer målrettet og profesjonalisert bruk av «sosiale plattformer»
Bli mer synlig på relevante faglige arenaer, i tradisjonelle massemedier og på sosiale interaktive
plattformer i saker som er viktige for Nettverkets målsetning om tryggere og bedre
legemiddelbruk til barn.
Videreutvikle samarbeidet med Norsk Barnelegeforening, spesielt knytet til arbeidet med KOBLE.
Lage forelesningsserie/introduksjonspakke for barnefarmasøyter, jfr. forelesningsserie i
pediatrisk farmakologi for barneleger i utdanning.
Samle og utarbeide informasjon til barn og foreldre om legemidler til bruk i primær og
spesialist-helsetjenesten, og som også gjøre kjent og tilgjengelig for befolkningen generelt.
Samarbeide med Helsedirektoratet og Norsk Barnepsykiatrisk forening om en utvidelse av
Nettverket til også å romme et «psykofarmaka-nettverk» med regionale representanter fra
barne- og ungdomspsykiatrien.
Nettverket ser med bekymring på meldinger om tenåringers hyppige bruk av smertestillende
legemidler, og ser et udekket behov for formidling av nøytral og riktig informasjon om
legemidler til barn og ungdom. Det planlegges et samarbeid med skoler/helsestasjoner om et
slikt undervisningsopplegg, på linje med et tilsvarende finsk prosjekt. Stortingspolitiker Kjersti
Toppe tok dette opp i Stortingets spørretime, link til sak ligger her.

8.4





Internasjonal kontakt

Delta på relevante internasjonale kongresser, samt etablere nye og utvikle kjente kontakter, bl.a.
med NPPG, SPPG, forskningsnettverk i Norden og Europa forøvrig.
Delta i oppbyggingen av NordicPedMed sammen med FinPedMed.
Følge opp internasjonale forpliktelsene til NorPedMed gjennom EnprEMA, PedCRIN og C4C.
Samarbeid med Nederlandske Kinderformularium.

8.5

Samarbeid

8.5.1

Primærhelsetjenesten






Spre informasjon i regionale allmennlegeutvalg om Nettverkets aktiviteter.
Innlede samarbeid med Norsk Elektronisk Legehåndbok (NEL) slik at doseringsanbefalinger fra
KOBLE kan tas inn i NEL.
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.
Bidra til økt kunnskap om barn som legemiddelbrukere i primærapotek. De ansatte i
privatapotek skal bli bedre kjent med informasjonen Nettverket har tilgjengelig på sine nettsider,
slik at det kommer foreldre og barn til gode.

8.5.2

Norsk forening for klinisk farmakologi

Punktene under har stått på Nettverkets agenda siden 2010, men har ikke latt seg gjennomføre, noe
vi håper å få til i 2020.




LIS utdanningen har i 2019/20 blitt lagt om og kurspakkene er følgelig endret. Som en følge av
dette vil det ikke være mulig å lage et eget kurs om pediatrisk farmakologi. I 2020 blir det derfor
viktig å gå gjennom den nye LIS utdanningen og se om den dekker nødvendig pediatrisk
farmakologi. Det er usikkert i hvilken grad Norsk forening i klinisk farmakologi skal involveres i
dette arbeidet.
Involvere kliniske farmakologer i Nettverkets kurs, utarbeidelse av forelesinger og i konkrete
kliniske problemstillinger.

8.5.3

Norsk barne- og ungdomspsykiatrisk forening

Videreutvikle samarbeidet med Norsk barne- og ungdomspsykiatrisk forening, spesielt gjennom
arbeidet med KOBLE. Innlede et tettere samarbeid med mål om å utvide Nettverket til også å dekke
legemiddelbehandling innenfor barne- og ungdomspsykiatrien.

8.6

NorPedMed

NorPedMed er en stor og viktig satsning for Nettverket. Det er forventet vekst både i struktur og
studietilfang i NorPedMed i 2019. Utover målene skissert i kap. 6, nevnes spesielt:








Arbeide videre for norsk akkreditering fra «Innovative Therapies for Children with Cancer in
Europe» (ITCC) på vegne av KFPB ved OUS og Haukeland. NorPedMed søkte om slik
akkreditering i 2019, hvor KFPB ved OUS og Haukeland inngikk i en «to-senter» modell.
Søknaden ligger p.t. «på vent» hos akkrediteringsinstitusjonen. Søknaden ble sendt med støtte
fra de to involverte helseforetakene og fra det onkologiske fagmedisinske miljøet. NorPedMed
lyktes ikke å få en offisiell overordnet nasjonal anbefaling av søknaden. Så lenge Norge mangler
en slik enhet, må norske barn utenlands for å kunne inkluderes i tidlig-fase studier.
Arbeide for et enda bedre samspill mellom Forskningspostene som deltar i NorPedMed, og for
videre vekst og utvikling av disse. NorPedMed vil første halvår 2020 sende sine «visjoner» til
regjeringens Handlingsplan for kliniske studier.
Arbeide for at legemiddelutprøvinger blant barn etableres som mål-krav i universitetssykehusenes barneavdelinger, og at dette uttrykkes i styringsdokumentene fra HOD.
Arbeide for at NorPedMed skal bli enda mer synlig og bedre forankret i de regionale
helseforetakene og ved de respektive barneavdelingene.
Arbeide for mer enhetlig håndtering av kliniske utprøvinger mellom helseforetakene, slik at vi
kommer nærmere målet om at Norge framstår med ett ansikt utad. Det ønskes nasjonale maler
for budsjetter og kontrakter, og mer samkjørt prising av de ulike elementene som inngår i
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legemiddelutprøvinger. Eksterne aktører bør i større grad kunne se Norge som en enhetlig
arena. Mye arbeid har blitt investert i 2019 sammen med NorCRIN, og dette skal fortsette i 2020.
Utvikle NorPedMeds internasjonale kontaktnett, og arbeide for en større uttelling for norske
Forskningsposter for barn fra de EU-prosjektene som NorPedMed er partner i, spesielt fra C4C.
Utvikle en bedre og mer brukervennlig profil på Nettverkets hjemmeside, slik at denne bedre
uttrykker NorPedMeds kompetanse og evne til å levere på kliniske legemiddelutprøvinger.
Arbeide for en mer korrekt evaluering av NorPedMeds status i EnprEMA. Dette forutsetter blant
annet en bedre håndtering av offentlig registrering av omsatte studier.
Arbeide for at ledelsen ved universitetssykehusene og RHFene forstår hvilke ressurser eksternt
finansierte utprøvinger kan utløse, i form av gratis tilgang til kostbare medikamenter og betalt
helsepersonell som tar seg av studiepasientene. Det er svært viktig at både inntekter og
besparelser regnskapsføres på en riktig, synlig og forståelig måte.

Bergen, 31. mars 2019

Thomas Halvorsen
Leder, Nasjonalt kompetansenettverk for legemidler til barn
Barne- og ungdomsklinikken, Haukeland universitetssjukehus
5021 Bergen
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