10 år og vel så det!
Oppsummering av aktivitet i driftsårene 2009-2020
Nasjonalt kompetansenettverk for legemidler til barn

Nasjonalt kompetansenettverk for legemidler til barn

Innhold
Sammendrag ...................................................................................................................................................................................4
Opprettelse av Nettverket ..........................................................................................................................................................5
Utdrag fra prosesser som har ledet fram til det Nettverket vi har i dag: ...........................................................5
Oppdragsdokumentet: organisasjonsmodell ................................................................................................................5
Oppdragsdokumentet: arbeidsoppgaver ........................................................................................................................6
Hvordan har oppdraget blitt løst? ..........................................................................................................................................7
Organisasjonsmodell 2020 ....................................................................................................................................................7
Ledelse og stab ..........................................................................................................................................................................7
Styringsgruppen ........................................................................................................................................................................8
Legemiddelutvalg for barn....................................................................................................................................................8
Kommunikasjon i og fra Nettverket ..................................................................................................................................9
Web-portalen i Sharepoint ..............................................................................................................................................9
Nyhetsbrev .............................................................................................................................................................................9
Sosiale media og andre media .......................................................................................................................................9
Arendalsuka............................................................................................................................................................................9
Fra regionalt til nasjonalt fokus i Nettverket ............................................................................................................... 10
Rapportering til Helsedirektoratet (Hdir) ..................................................................................................................... 10
Samarbeidspartnere.............................................................................................................................................................. 11
Norsk barnelegeforening ............................................................................................................................................... 11
Norsk barne- og ungdomspsykiatrisk forening.................................................................................................... 11
Norsk forening for klinisk farmakologi .................................................................................................................... 11
Barnesykepleierforbundet ............................................................................................................................................. 12
Norges Farmaceutiske Forening ................................................................................................................................. 12
Scandinavian Paediatric Pharmacist Group (SPPG) og Neonatal and Paediatric Pharmacist Group
(NPPG) ................................................................................................................................................................................... 12
NOPHO Pharmacist Group ............................................................................................................................................ 12
Statens legemiddelverk .................................................................................................................................................. 12
RELIS....................................................................................................................................................................................... 13
Norsk legemiddelhåndbok ........................................................................................................................................... 13
Helfo....................................................................................................................................................................................... 13
Helsebiblioteket................................................................................................................................................................. 14
Meldeordningen................................................................................................................................................................ 14
UKOM - Statens undersøkelseskommisjonen for helsevesenet .................................................................... 14
Reseptregisteret ................................................................................................................................................................ 15
1

Universitet og høyskoler ................................................................................................................................................ 15
Sykehusapotekene ........................................................................................................................................................... 15
Apokus – apotekenes kompetanse og utviklingssenter .................................................................................... 15
Primærhelsetjenesten...................................................................................................................................................... 15
Legemiddelindustriforeningen (LMI) ........................................................................................................................ 16
Internasjonalt kontaktnett .................................................................................................................................................. 16
Nettverkets saksportefølje, beskrivelse av utvalgte saker .......................................................................................... 16
Felles nasjonal tilnærming til legemiddelbehandling av barn ............................................................................. 16
Pasientsikkerhet ...................................................................................................................................................................... 17
Pasientsikkerhetskampanjen «I trygge hender»: Samstemming av legemiddellister............................ 17
Handlingsplan mot antibiotikaresistens i helsetjenesten 2016-2020 .......................................................... 17
Prosjekt om strukturering av hendelsestyper i sykehusenes avvikssystemer ........................................... 17
«Hendelser å lære av»..................................................................................................................................................... 18
Bivirkninger hos barn ...................................................................................................................................................... 18
Barns tilgang til egnede legemidler ............................................................................................................................... 19
Legemiddelmangel .......................................................................................................................................................... 19
Bruk av uregistrerte legemidler ................................................................................................................................... 19
Arbeidsgruppen for barneformuleringer i Norge ................................................................................................ 19
Kvalitetssikret informasjon om legemidler til barn, for helsepersonell ............................................................ 21
Legemiddelinformasjon til helsepersonell .............................................................................................................. 21
British National Formulary for Children (BNF-C) .................................................................................................. 21
Kunnskapsbasert Oppslagsverk om Barns Legemidler (KOBLE) .................................................................... 22
Andre databaser som har vært tilgjengelige for Nettverkets medlemmer: .............................................. 23
Nasjonale blandekort for parenterale legemidler til barn (Blandekortene) .............................................. 23
Manipulering av medisiner til barn (MAMBA) og miksturlisten ..................................................................... 24
Retningslinjer for akutte og prosedyrerelaterte smerter hos barn og ungdom ...................................... 25
Kvalitetssikret informasjon om legemidler til barn for pasienter og pårørende .......................................... 25
Informasjon til barn og foreldre ................................................................................................................................. 25
Informasjon om jod til bruk ved atomulykker ....................................................................................................... 26
Informasjon om barn, ungdom og legemidler på www.helsenorge.no ...................................................... 26
Diverse kurs, e-læringskurs og kurspakker .................................................................................................................. 26
Nettverkets årlige seminarer ............................................................................................................................................. 26
Solstrand-seminaret......................................................................................................................................................... 26
Vårseminaret ....................................................................................................................................................................... 26

2

NorPedMed-seminaret ................................................................................................................................................... 27
Forskning ........................................................................................................................................................................................ 27
Fra Pediatric Regulation via «Nettverket» til NorPedMed..................................................................................... 27
NorPedMeds forankring ..................................................................................................................................................... 28
NorPedMeds sekretariat ..................................................................................................................................................... 28
Kliniske forskningsposter for barn (KFPB) .................................................................................................................... 28
Nasjonalt nettverk for studiesykepleiere ...................................................................................................................... 29
Young Persons Advisory Group ....................................................................................................................................... 29
Arbeidsprosesser i NorPedMed ....................................................................................................................................... 30
NorPedMed på den internasjonale arena .................................................................................................................... 30
Innovative Therapies for Children with Cancer .......................................................................................................... 31
Direkte forskningsstøtte ...................................................................................................................................................... 32
NorPedMed mener ............................................................................................................................................................... 32
Hva har Nettverket fått til? ...................................................................................................................................................... 33
Fordeler ved et kompetansenettverk ............................................................................................................................. 34
En økende oppgaveportefølje .......................................................................................................................................... 35
Viktige saker for fremtiden ..................................................................................................................................................... 35
Felles nasjonal tilgang til «elektronisk beslutningsstøtte» .................................................................................... 35
KOBLE ......................................................................................................................................................................................... 36
MAMBA og Blandekortene ................................................................................................................................................ 36
Nasjonal læring av «feil og nesten-feil» ....................................................................................................................... 37
Tilgang på legemidler til barn i Norge .......................................................................................................................... 37
Forskning ................................................................................................................................................................................... 38
Internasjonalt samarbeid .................................................................................................................................................... 38
Barne- og ungdomspsykiatri ............................................................................................................................................. 38
Informasjon til barn og ungdom om bruk av legemidler ...................................................................................... 39
Erfaringer fra nettverksstrukturen ........................................................................................................................................ 39

3

Sammendrag
Dette dokumentet oppsummerer sentrale elementer fra viktige saker og prosesser som «Nasjonalt
kompetansenettverk for legemidler til barn» (Nettverket) har vært involvert i siden opprettelsen i 2009
og fram til i dag. Barn er spesielle som legemiddelbrukere. Dette gjelder i særdeleshet medisinske
biologisk forhold, men også når det gjelder ivaretagelse av etiske, finansielle, administrative og
regulatoriske aspekter samt forskning og utvikling. Barn er med andre ord vesentlig mer krevende enn
voksne når det gjelder alt som har med legemidler å gjøre.
Viktige deler av barns behov for legemidler må dekkes ved hjelp av produkter som primært er utviklet
til bruk hos voksne. Problematikken dette utløser er internasjonalt anerkjent og forsøkt avhjulpet
gjennom lovverk og forordninger både i USA og EU. Norge har også anerkjent barns særstilling på
dette området, blant annet gjennom innarbeidelse av EUs Pediatric Regulation i norsk lovverk.
For Norges vedkommende blir barns legemiddelforsyning spesielt utfordrende. Norge utgjør et svært
lite marked med lite kommersielt potensiale ved normalt salg av de spesielt tilpassede barneproduktene som tross alt finnes. Norske barns behov for legemidler må derfor ofte ivaretas gjennom
bruk av legemidler som mangler myndighetsgodkjenning og som i stedet blir importert gjennom
ordninger for registreringsfritak, eller gjennom bruk utenfor rammen for den markedsføringstillatelsen
som er gitt (off-label bruk). Dette får en rekke uheldige konsekvenser, blant annet vil det for slik bruk
ikke være mulig å finne doseringsanbefalinger i vanlige norske oppslagsverk.
Alle disse særtrekkene utfordrer sikkerheten. Derfor fikk vi i 2005 et stortingsvedtak som ba
regjeringen legge forholdene til rette for å heve norsk kompetanse på legemiddelbehandling til barn
gjennom å etablere et nasjonalt tverrfaglig kompetansenettverk. Dette Nettverket har nå gjennom mer
enn ti år arbeidet for at barns legemiddelbehandling skal være hensiktsmessig og trygg, og i størst
mulig grad basert på dokumentert kunnskap. Nettverket har videre arbeidet for at alle parter som er
involvert i legemiddelbehandling til barn skal ha, eller ha tilgang til, nødvendig og relevant kunnskap,
og at de kan handle og samhandle på en hensiktsmessig, korrekt og trygg måte. Nettverket har bistått
kliniske forskningsprosjekter som har vært relevante for oppdraget, og har etablert et nettverk av
kliniske forskningsposter ved universitetssykehusene. Disse skal bidra til at Norge kan tiltrekke seg
kliniske legemiddelutprøvinger og ta del i avanserte behandlingsprotokoller for barn og ungdom.
Nettverket består av leger, sykepleiere og farmasøyter, og er representert gjennom legemiddelutvalg
ved alle landets barneavdelinger.
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Opprettelse av Nettverket
Nasjonalt kompetansenettverk for legemidler til barn (Nettverket) ble opprettet gjennom en kombinert
«bottom-up/top-down» prosess som foregikk parallelt med tilsvarende prosesser i EU. Disse
prosessene ledet til EUs «Pediatric Regulation» i 2007 (Regulation no. 1901/2006 on medicinal products
for pediatric use) som ble innarbeidet i norsk lovgiving i 2017 under navnet «Pediatriforordningen»
(eller Barneforordningen). I Norge fikk vi i 2009 «Nasjonalt kompetansenettverk for legemidler til barn»

Utdrag fra prosesser som har ledet fram til det Nettverket vi har i dag:
1.

Legemiddelmeldingen fra 2005 omtalte ikke barns situasjon og behov, noe som medførte sterke
reaksjoner fra det norske pediatriske miljøet, inkludert Norsk Barnelegeforening (NBF).

2.

Det ble ført direkte diskusjoner mellom det pediatriske miljøet og stortingsrepresentanter, noe
som avstedkom et stortingsvedtak i forbindelse med utformingen av sosialkomitéens innstilling
om Legemiddelmeldingen (St.meld. nr. 18; 2004-2005): "Stortinget ber Regjeringen legge forholdene
til rette for å heve norsk kompetanse på legemiddelbehandling til barn gjennom å etablere et
nasjonalt tverrfaglig kompetansenettverk".

3.

Dette stortingsvedtaket ble fulgt opp med et møte hos Helse- og omsorgsdepartementet (HOD)
den 28. juni 2005. På møtet deltok foruten HOD, representanter fra Helsedirektoratet (Hdir),
Statens legemiddelverk, Rikshospitalet, Haukeland universitetssykehus og NBF.
Beslutning: NBF bes innen august 2005 utarbeide et forslag til hvordan det nevnte
stortingsvedtaket skal omsettes i praksis.

4.

NBF fremla to ulike skisser i november 2005. Disse skilte seg primært ad ved at den ene modellen
hadde en mer sentralisert struktur og mer fokus på forskning enn den andre.

5.

Brev fra Hdir til HOD den 15. mars 2007:
Hdir anbefaler at det opprettes et kompetansesenter for legemidler til barn.

6.

Brev fra HOD til Hdir august 2007: Hdir bes utrede en nettverksstruktur.

7.

Brev fra Hdir til HOD desember 2007, hvor det blant annet ble anført at «Direktoratet vil ikke
anbefale at et kompetansenettverk for legemidler til barn driftes av Hdir, men heller av fagmiljøet i
helsetjenesten, primært via spesialisthelsetjenesten».

8.

Brev fra HOD til Hdir august 2008: Hdir bes iverksette et Nasjonalt kompetansenettverk.
Hdir hadde deretter møte med alle RHFenes fagdirektører den 18. august 2008. Møtet konkluderte
med at Hdir skulle invitere alle RHFene til å levere forslag om hvordan de ville løse et slikt
oppdrag. Det ble avsatt NOK 2 mill. til drift de gjenværende månedene av 2008. Det kom to
søknader, en fra Rikshospitalet og en fra Haukeland universitetssykehus.

9.

Desember 2008: Oppdraget går til Haukeland universitetssykehus.

Oppdragsdokumentet: organisasjonsmodell


Det skal ansettes en leder med hovedstilling i klinisk pediatri og med forskningskompetanse i
minst 50 % årsverk, samt en sekretær



Det skal opprettes en Styringsgruppe med en barnelege fra hvert RHF som skal frikjøpes
tilsvarende 0,2 årsverk, en allmennlege 0,2 årsverk og en klinisk farmakolog i 0,2 årsverk



Det skal etableres samarbeidsmodeller med definerte offentlige organer, blant annet RELIS,
Reseptregisteret, Legemiddelverket, Hdir, Kunnskapssenteret, Sykehusapotekene, Helsebiblioteket
og Barnesykepleierforeningen, samt universiteter og høyskoler



Nettverksarbeidet skal foregå både lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt
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Nettverket skal ha en tilgjengelig webportal eller virtuelt møtested som kan realiseres ved hjelp av
SharePoint-teknologi



Nettverket skal rapportere til Helsedirektoratet

Oppdragsdokumentet: arbeidsoppgaver
Brev fra HOD til Hdir (200701603/ASBH) og brev fra Hdir til Helse Bergen (08/8337)


Pasientsikkerhet


Hovedoppgaver er å samle og analysere data for utarbeiding av prosedyrer og tiltak for å
hindre feil. Målet er å videreutvikle Norsk Barnelegeforenings legemiddelveileder blant
annet med forhold som gjelder primærhelsetjenesten, i samarbeid med
allmennlegemiljøet.



Etablere et meldesystem/register for feilmedisinering hos barn i samarbeid med Nasjonal
enhet for pasientsikkerhet.



Være Legemiddelverkets støttespiller med tilpasning av EMAs guidelines for
bivirkningsovervåking hos barn.





Samarbeide med Helsetilsynet



Få et medlem inn i bivirkningsnemnda

Kompetanseheving


Informasjon om hvilke legemidler som brukes og hvordan de brukes



Kartlegging av hvilke legemidler som brukes i samhandling med Legemiddelverket,
Sykehusapotekene, Helsebiblioteket og Apotekforeningen



Informasjon om hvordan legemidlene brukes

o Bidra til at BNF-Children gjøres tilgjengelig via Helsebiblioteket
o Oversette innholdet i BNF-Children




Kunnskapsformidling


Arrangere kurs for helsepersonell



Informasjon til publikum, samarbeid med Helsedirektoratet



Videreutvikle mor/barn brosjyrer i samarbeid med Apotekforeningen



Samarbeid med RELIS

Bidra til utvikling av vitenskapelig kompetanse og kunnskapsoppsummering i
samhandling med nasjonale og internasjonale fagmiljøer.


Etablering av kontakt til internasjonale miljø



Samarbeid med farmasøytisk industri og industriuavhengige forskningsmiljøer



Bistå SLV med internasjonal kontakt



Etablere kontakt med internasjonale organisasjoner (NPPG og ESDPPP)
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Hvordan har oppdraget blitt løst?
Det vises til årlige statusrapporter som kan leses i sin helhet her.
Vi har hentet fram utvalgte saksområder til denne «egen-evalueringen».

Organisasjonsmodell 2020

Ledelse og stab
Nettverkets daglige drift har vært ivaretatt av en stab i Bergen som har bestått av en daglig leder
(farmasøyt) i 50-80 % stilling og en leder (pediater) i 50 % stilling. Staben ble i 2013 styrket med en
«lege i stab» i 50 % stilling. Leder og «lege i stab» har doktorgrad, nåværende leder er professor i
pediatri ved Universitet i Bergen. Administrative funksjoner har blitt kjøpt fra Helse Bergen, det vil si en
controller i 10 % stilling og en administrasjonskonsulent i 10 % stilling.
Barnefarmasøytisk kompetanse har vært avgjørende for Nettverkets arbeid. Dette var et
kunnskapsområde innen klinisk farmasi som Ingrid Grønlie (daglig leder inntil hun ble pensjonist) var
relativt alene om da Nettverket ble etablert. Nettverket har siden opprettelsen fasilitert en gradvis
oppbygging av barnefarmasøytisk kompetanse i Norge, spesielt i Bergen og Oslo. Parallelt med dette
arbeidet har Nettverkets oppgaveportefølje vokst, og dette har vært løst gjennom frikjøp av
barnefarmasøyter fra sykehusapotekene, primært i Bergen og Oslo. De første årene ble dette løst på
prosjektbasis, de siste årene gjennom skriftlige avtaler direkte med Sjukehusapoteka Vest og
Sykehusapotekene Oslo. Utviklingen av Nettverket har foregått gjennom et tett samspill med en
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tilsvarende utvikling av barnefarmasøytisk kompetanse, hvor begge prosesser har vært gjensidig
avhengig av hverandre.

Styringsgruppen
Nettverket frikjøper 20 % stilling for én pediater og én farmasøyt i Helse SørØst, én sykepleier i Helse
Vest, én pediater i Helse Midt, én pediater i Helse Nord, og en allmennlege, p.t. i 10 % stilling. Alle i
styringsgruppen er senior yrkesutøvere med mange års erfaring fra sine fagområder, og har et bredt
kontaktnett innen sine disipliner.

Legemiddelutvalg for barn
Etablering av et Legemiddelutvalg for barn (LMU) ved alle landets 20 barneavdelinger var et av
Nettverkets tidligste initiativer, og disse har senere utgjort grunnstammen i Nettverkets arbeid.
LMUene har dessuten vært viktige i arbeidet for en mest mulig nasjonalt samkjørt
legemiddelbehandling av barn. Nettverket utarbeidet allerede i 2010 et forslag til mandat som skulle
ligge til grunn for LMUenes arbeid; i hovedsak handlet dette om arbeid med legemiddelsikkerhet og
lovpålagte forhold knyttet til legemiddelforsyningen for barn ved egen avdeling og i eget helseforetak.
Det ble etablert 20 slike LMUer som minimum består av en sykepleier, en farmasøyt og en pediater.
LMUene har gjennom hele Nettverkets virketid møtt hverandre over 2-3 dager i oktober på Solstrand
utenfor Bergen. Nasjonal deling av kunnskap, diskusjoner knyttet til feil og nesten-feil, gode og dårlige
løsninger, problemer og utfordringer fungerer best mellom mennesker som kjenner og stoler på
hverandre. LMUene har fungert som lokale kompetansesentre for barns legemiddelbehandling.
Solstrand-seminarene har fungert som læringsarena hvor ulikt kunnskapsnivå og erfaringsgrunnlag har
blitt utjevnet til et felles og høyere nivå. I en rapport som dette, er det legitimt å trekke fram LMU ved
OUS som i kraft av sin størrelse og kompetanse har vært til stor glede/nytte for de øvrige LMUene og
Nettverket som helhet. LMUenes betydning har vært understreket i alle statusrapportene, og de bør i
større grad fremheves i HF/RHFenes organisasjonsstrukturer.
Fra statusrapporten fra 2010:
De 20 legemiddelutvalgene er en forutsetning for at nettverket skal fungere som et nasjonalt,
tverrfaglig kompetansenettverk. I flere sammenhenger har også Helsedirektoratet påpekt betydningen
av legemiddelutvalgene, og har bedt Nettverket om å utarbeid en organisatorisk plan for hvordan
legemiddelutvalgene skal forankre arbeidet med definerte oppgaver i egen organisasjon/sykehus.
Bortsett fra ved frikjøp til prosjektbasert arbeid må legemiddelutvalgenes arbeid innpasses i vanlig
drift. Vi har inntrykk av at enkelte utvalg har visse problemer med å få avsatt tid til dette arbeidet. Det
hadde vært ønskelig om myndighetene kunne tydeliggjøre betydningen av legemiddelutvalgene
overfor RHFene. Vi ser legemiddelutvalgene som et viktig organ for effektiv løsning av
helseforetakenes oppgaver innen legemiddelhåndtering, med utgangspunkt i Forskrift om
legemiddelhåndtering, som tiltak for å bedre pasientsikkerhet, bl.a. ved å bedre samhandling om
legemiddelbruk ved overføring mellom avdelinger i sykehus, mellom sykehus og til
primærhelsetjenesten.
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Kommunikasjon i og fra Nettverket
Web-portalen i Sharepoint
Nettsidene i Sharepoint har blitt utviklet til et viktig redskap for samhandling i Nettverket, slik det ble
skissert i oppdragsdokumentet. Portalen har et åpent internett og ulike lukkede soner for medlemmer
og arbeidsområder for stab, styringsgruppe og ulike prosjekter. Alt er tilgjengelig via
www.legemidlertilbarn.no, med innlogging til de lukkede områdene. Mest mulig informasjon ligger
åpent, slik at alle har tilgang til informasjon som er nyttig i arbeidet med barn og legemidler.
Webportalen ble oppgradert til nåværende løsning i 2014-2015. Dette var ressurskrevende, både
personalmessig og økonomisk. Nettverket har ikke datakompetanse i stab eller styringsgruppe, og er
derfor avhengig av støtte fra Helse Vest IKT til drift og videreutvikling av løsningen. Fremtidige
oppgraderinger av webløsningen vil neppe kunne gjøres innenfor Nettverkets årlige tildelinger.
Nettsidene er godt besøkt; i 2018 var det 185 000 sidevisninger, i 2019 var det 244 000 og i 2020 var
det 268 000. Dette betyr gjennomsnittlig mer enn 20 000 sidevisninger per måned, hvorav sidene for
Blandekort og MAMBA/Miksturlisten er de mest besøkte. Det publiseres jevnlig nyhetssaker, i 2020 ble
det lagt ut 130 ulike nyhetssaker.

Nyhetsbrev
Nettverket publiserer månedlig nyhetsbrev, basert blant annet på nyhetssakene som legges på
internett. Det er publisert mer enn 100 nyhetsbrev siden 2010, alle kan leses her. Det har gjennom
årene meldt seg mange interesserte lesere, og per 2021 har Nyhetsbrevet ca. 2400 abonnenter, hvorav
e-post-adressatene består av både enkeltpersoner og organisasjoner med intern videre distribusjon.

Sosiale media og andre media
Nettverket har en Facebook-side: https://www.facebook.com/legemidlertilbarn. Ved årsskiftet
2020/2021 var det 1761 personer eller profiler som følger denne, en økning på omtrent 100 fra året
før. Innlegg og artikler som deles av Nettverket blir ofte delt videre av personer som følger oss. Det er
opprettet en intern Facebook-gruppe for medlemmer av LMUene, denne blir moderert av medlemmer
av styringsgruppen. Denne Facebook-gruppen er tenkt å fungere som en diskusjonsplattform i
Nettverket, siden dette er vanskelig å løse i dagens Sharepoint-løsning.
Nettverket har fast spalteplass i Norsk barnelegeforenings medlemsblad, Paidos, og i Tidsskrift for
Barnesykepleiere. Nettverkets stab og styringsgruppe har skrevet artikler i og blitt intervjuet av en
rekke andre fagtidsskrift og dagspressen, også i radio og på TV. Dette er oppsummert i Nettverkets
statusrapporter.

Arendalsuka
Nettverket har som mål å være tilstede på aktuelle faglige arrangementer, med presentasjoner og
foredrag om Nettverket og tilhørende problemstillinger, og med stand der det har vært mulig. Dette
har vært en god måte å få kontakt med «publikumet vårt».
Nettverket deltok i 2019 for første gang på Arendalsuka med en egen stand. Erfaringene var litt
blandet, men lærerike. Styringsgruppen vedtok at Arendalsuka er en relevant arena, hvor barns
spesielle behov som brukere av legemidler kunne framføres for et stort og relevant publikum. Det ble
vedtatt at vi skulle delta med en utvidet stand i 2020, samt arrangere et møte hvor tema skulle være
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hvilke regulatoriske og finansielle utfordringer som ligger til grunn for mangelen på godkjente
barneformuleringer i Norge. Grunnet Korona-pandemien ble Arendalsuka 2020 avlyst.

Fra regionalt til nasjonalt fokus i Nettverket
Sammen med NBFs veiledere har Nettverkets og LMUenes arbeid, samt Nyhetsbrevene og webportalen bidratt til en nasjonal tilnærming til de fleste viktige forhold knyttet til barns
legemiddelbehandling. Nettverkets struktur, slik denne ble nedfelt i mandatet fra 2007, ble bygget
rundt en styringsgruppe med regional representasjon, og var således tenkt å speile den regionale
oppbyggingen av helsevesenet. Initialt forsøkte derfor Nettverket også å ha en regional tilnærming i
sitt arbeid. Gradvis ble det åpenbart at dette var en lite hensiktsmessig måte å arbeide på. Det var
blant annet ingen ønsker om regionale møter på Solstrandseminarene. Det er nå full enighet i
Nettverket om at legemiddelbehandling av norske barn skal foregå på samme måte uavhengig av
bosted og regional tilknytning. Informasjonsflyten gjennom de anførte webløsningene, samt årlige
fysiske møter bidrar til å operasjonalisere denne tankegangen.
Til en viss grad utfordres denne nasjonale tilnærmingen av overgangen fra «papirbaserte» til
elektroniske systemer for beslutningsstøtte ettersom man har tillatt ulike løsninger for journal og
kurvesystemer i de ulike regionene. Det har vist seg krevende å innarbeide beslutningsstøtte som
angår barn i alle disse systemene på en ensartet måte. Nettverket er svært opptatt av dette, spesielt at
det må utvikles systemer for elektronisk tilgang til nasjonale verktøy for utblanding og fortynning av
legemidler (Blandekort, se senere) og Kunnskapsbasert Oppslagsverk om Barns Legemidler (KOBLE, se
senere), som sammen med NBFs veiledere bidrar til at legemiddelbehandling av norske barn foregår
likt og uavhengig av region eller foretak.

Rapportering til Helsedirektoratet (Hdir)
Hdir er avgjørende for driften av Nettverket. Hdir og Nettverket har jevnlig kontakt i forbindelse med
felles saker, Hdir mottar Nettverkets årlige statusrapporter, og Hdir er ansvarlig for kontakten med
HOD - blant annet i forbindelse med utarbeidelse av statsbudsjettet. De første årene hadde Hdir og
Nettverket to faste, årlige samarbeidsmøter om faglige spørsmål, hvor Anne Berit Walter og Øyvind
Melien representerte Hdir. Nettverket oppfattet disse møtene som faglig viktige og produktive.
Gradvis gled disse faste møtene ut. I løpet av 2020 har den faglige kontakten tatt seg opp igjen, blant
annet gjennom arbeidet med et forprosjekt som skulle vurdere etablering av et nettverk innen
legemiddelbruk i barne- og ungdomspsykiatrien.
Hdirs samfunnsoppdrag er å styrke befolkningens helse gjennom helhetlig og målrettet arbeid på
tvers av tjenester, sektorer og forvaltningsnivå. Legemiddelbehandling av barn innebærer en rekke
særskilte medisinske, farmasøytiske, farmakologiske, etiske, forskningsmessige og regulatoriske
utfordringer. Nettverket forvalter eller har tilgang til spisskompetanse på alle disse områdene. Et tett
samspill med Nettverket kan derved bidra til at Hdir leverer på sitt samfunnsoppdrag overfor barn.
Nettverket rapporterer årlig til Hdir, de finnes samlet og åpent tilgjengelig her på denne nettsiden.
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Samarbeidspartnere
Norsk barnelegeforening
Norsk barnelegeforening (NBF) er Nettverkets viktigste samarbeidspartner. Pediaterne som er
engasjert i stab og styringsgruppe er alle senior pediatere ved sine avdelinger og har bred faglig
kontaktflate både internt i egen avdeling og nasjonalt. Nettverket var i sin tid et «ektefødt barn av
NBF» og det tette samspillet har blitt videreført. I den senere tid har dette vært spesielt viktig i arbeidet
med KOBLE (se senere), harmonisering mellom KOBLE og NBFs Veiledere, tilgang til Blandekort og
KOBLE i elektroniske kurver og journaler, og utvikling av retningslinjer for smertebehandling av barn
(se senere). Nettverket har en fast spalte i NBFs fagtidsskrift PAIDOS. Staben har de siste årene hatt
regelmessige møter med sin kontaktperson i NBF, som også er møtesekretær i NBF, Jan-Magnus Aase.

Norsk barne- og ungdomspsykiatrisk forening
Nettverket hadde god kontakt med Norsk barne- og ungdomspsykiatrisk forening (NBUPF) frem til
2012. Dette resulterte i to seminarer, hhv høsten 2011 og våren 2012. Fra 2012 til 2017 var det lite
kontakt, delvis relatert til skifte av ledelse i NBUPF. Kontakten ble gjenopptatt høsten 2017, noe som
resulterte i at Nettverket bidro i kurs i psykofarmakologi i regi av RBUP Øst og Sør. I 2018 bidro
Nettverket i arbeidet med 4. utgave av veileder i BUP. I forbindelse med innledende arbeid knyttet til
KOBLE ble det holdt en presentasjon for legestaben ved Klinikk for psykisk helsevern for barn og unge,
Haukeland, der en fikk nyttig tilbakemelding om behovet for legemiddelinformasjon innen psykiatrien.
Fra 2019 har det igjen vært regelmessige møter med ledelsen i NBUPF. Samme år ble Nettverket
invitert av Hdir til å delta i prosjektet «Riktigere bruk av psykofarmaka til barn og ungdom» som Hdir
ledet. Dette samarbeidet resulterte i at Nettverket i januar 2020 organiserte et arbeidsseminar (rådslag)
på Gardermoen med representasjon fra alle helseforetakene. Nettverksmodellen slik den fungerer
innen somatikken ble presentert, og det fremkom et behov og ønske om en tilsvarende struktur innen
barne- og ungdomspsykiatrien med god kommunikasjon på tvers av BUPer og helseforetak. I etterkant
av dette rådslaget ble det utarbeidet en rapport som ble oversendt Hdir som er prosjekteier.
Rapporten fra rådslaget ligger til bearbeidelse hos Hdir (januar 2021). Fra 2020 har Nettverket deltatt i
en ressursgruppe for utarbeidelse av: «Nasjonale faglige råd psykofarmaka barn og unge». Dette
arbeidet ledes av Hdir.

Norsk forening for klinisk farmakologi
Det har gjennom hele Nettverkets virketid vært et gjensidig ønske om kontakt og samarbeid med
Norsk forening for klinisk farmakologi (NFKF). Det har siden et møte den 11. november 2010 eksistert
en tredelt plan for dette:


Utvikling av en serie korte foredrag egnet for presentasjon på pediatriske morgenmøter eller
lignende arenaer. Gjennom et samarbeid mellom Barneklinikken i Bergen og Seksjon for klinisk
farmakologi ved Haukeland har det blitt utarbeidet en forelesningsserie i klinisk pediatrisk
farmakologi. Serien består av 15 forelesninger med varighet ca. 20 minutter hver. Disse passer til
bruk på barneavdelinger for leger i utdannelsesstillinger og i utdannelsesgrupper for allmennleger.
Forelesningene ligger åpent for bruk av Nettverkets medlemmer på intranettet, mens programmet
for forelesningsserien ligger tilgjengelig for alle på Nettverkets internettsider.



Kliniske farmakologer gis innpass som foredragsholdere i relevante emnekurs for leger i
spesialisering i pediatri.
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Utvikle et emnekurs i klinisk farmakologi for leger i spesialisering i pediatri, basert på foredrag
utarbeidet i relasjon til punktene over.

Etter at kursstrukturen for «Leger i utdannelsesstillinger» (LIS) har blitt endret har det ved OUS blitt
laget to elektroniske kurs som dekker læringsmålene knyttet til legemidler til barn. Disse kursene er
gjennom nettverksstrukturen blitt tilgjengelig ved alle landets helseforetak.

Barnesykepleierforbundet
Barnesykepleierforbundet (BSF) er en viktig samarbeidspartner, representert i Nettverket gjennom
Styringsgrupperepresentanten fra Helse Vest og sentrale personer i «Blandekortgruppen» (se senere)
fra OUS og Haukeland. Nettverket har fast spalte i «Tidsskrift for Barnesykepleiere» som har 3 – 4
utgivelser årlig. BSF har ca. 1000 medlemmer, og er en av flere faggrupper i Norsk Sykepleierforbund
(NSF) som til sammen har ca. 12 0000 medlemmer. Nettverket har jevnlig vært representert på BSF sitt
årlige seminar, med «rollups» og postere som har vist hva Nettverket arbeider med.
Barnesykepleierforbundets medlemmer er blant Nettverkets største gruppe brukere, blant annet
gjennom svært mange daglige oppslag i Blandekort og MAMBA (se senere).

Norges Farmaceutiske Forening
Farmasøytene i stab er alle sentrale medlemmer av Norges Farmaceutiske Forening (NFF). Det er ikke
etablert noe formelt samarbeid eller kontaktforum med foreningen per se, men de uformelle
kontaktpunktene er mange, blant annet knyttet til høringer.
Nettverket ble i 2017 invitert til å skrive om barn og legemidler i spalten «Hva bør en farmasøyt kjenne
til – og hva kan du gjøre?» i Norsk Farmaceutisk Tidsskrift (NFT). Innlegget «Legemidler til barn – hva
bør du vite?» stod på trykk i NFT 5/2017, s. 31.

Scandinavian Paediatric Pharmacist Group (SPPG) og
Neonatal and Paediatric Pharmacist Group (NPPG)
Nettverkets farmasøyter deltar og spiller viktig roller i disse internasjonale «societies», slik at Norges
stemme blir gjort kjent hos våre viktigste samarbeidspartnere, og motsatt – slik at Norges
farmasøytiske miljø holdes á jour i forhold til det som skjer internasjonalt innenfor barnefarmasi. Via
Nettverkets mange kommunikasjonskanaler, spesielt Nyhetsbrevene, blir hele det norske miljøet holdt
tilsvarende orientert.

NOPHO Pharmacist Group
Farmasøyter fra Nettverket var i 2015 med å starte arbeidsgruppen Nordic Society of Paediatric
Haematology and Oncology (NOPHO) Pharmacist Group, som består av farmasøyter fra Norden og
Baltikum som samarbeider innenfor rammen av NOPHO. Målet er blant annet å gi kollegial støtte ved
å dele kunnskap og erfaring fra arbeidshverdagen, samt forbedre pasientsikkerheten.

Statens legemiddelverk
Så tidlig som i 2008 (altså før offisiell start for Nettverket) samarbeidet Legemiddelverket med
Nettverket om å kartlegge all legemiddelbruk hos barn med fokus på off-label bruk. Dataene inngår
både i en nasjonal og en europeisk rapport (i regi av European Medicines Agency - EMA). Etter at
Nettverket offisielt ble etablert i 2009 har dette samarbeidet blitt utviklet til faste månedlige møter
hvor man diskuterer saker som angår barn og legemidler i Norge. Kontaktperson hos
Legemiddelverket har gjennom mange år vært Siri Wang.
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Dette samspillet har økt i volum de senere årene i takt med stadig flere mangelsituasjoner (se senere)
og ønsker fra legemiddelindustrien om avregistreringer av legemidler.
Nettverket deltar også i «Arbeidsgruppen for barneformuleringer» (se senere). Denne har sitt utspring i
samarbeidet med Legemiddelverket om å sikre norske barn tilgang på tilpassede
myndighetsgodkjente legemidler, godt diskutert i denne artikkelen.
KOBLE er en viktig faglig satsing for Nettverket, hvor Legemiddelverket er administrativt involvert
sammen med Legemiddelhåndboken. Kontaktperson hos Legemiddelverket er Vibeke Åbyholm.
Internasjonalt bistår Nettverket Legemiddelverkets arbeid i Pediatric Committee (PDCO) i European
Medicines Agency (EMA) hvor Siri Wang representerer Norge. Gjennom dette samarbeidet kan norsk
pediatri få en stemme inn mot beslutningsorganer i EMA, og i retur få kjennskap til beslutninger og
prosesser som er av relevans for Norge.
Nettverket har bidratt i en rekke metodevurderinger ledet av Legemiddelverket de siste årene. Blant
annet for legemidlene: Alkindi, Crysvita, Slenyto og i vurdering av medisinsk teknisk utstyr: Kontinuerlig
CGM, Dexcom G6/Freestyle Libre 2.

RELIS
RELIS og Nettverket har i mange år samarbeidet om konkrete saker vedrørende utredninger og
bivirkningsarbeid. RELIS-utredninger som gjelder barn har fått en fast plass på Nettverkets nettsider,
og presenteres jevnlig som nyhetssaker og i det månedlige Nyhetsbrevet. Arbeid med
legemiddelbivirkninger er viktig for Nettverket (se senere). I perioden 2012-2016 var en av Nettverkets
«farmasøyt i stab» frikjøpt fra fast arbeid hos RELIS for å styrke fokuset på bivirkninger hos barn.
Ordningen ble avviklet som følge av endringer i ressursbruk hos både Nettverket og RELIS.
Prosjektet «Bivirkningsansvarlig sykepleier» ble gjennomført på tre barneavdelinger i 2016, inkludert
opplæring av involverte. Bivirkningsrapporteringen økte initialt, men prosjektet manglet ressurser til
systematisk videreføring. Prosjektet planlegges nå gjenopptatt og videreført til landets alle
barneavdelinger. Foreløpig pågår arbeid med en opplæringsplan i bivirkningsrapportering for
barnesykepleiere. Erfaringer fra prosjektet «Bivirkningsansvarlig sykepleier» ble i 2020 overført til
voksenmedisinen ved hjerteavdelingen på Haukeland (se link til artikkel i Dagens Medisin)

Norsk legemiddelhåndbok
Norsk legemiddelhåndbok har nå utviklet seg til å bli en av Nettverkets viktigste samarbeidspartnere
gjennom arbeidet med KOBLE.
Norsk legemiddelhåndbok piloterte lenking til NBFs Veiledere, for derigjennom å oppnå lenking også
til BNF for Children, som et ledd i å gjøre informasjon om legemidler til barn tilgjengelig i de fora
helsepersonell benytter seg av. Samarbeid om denne lenkingen ble avsluttet i 2016 da BNF for
Children ikke lenger var allment tilgjengelig.

Helfo
Helfo (Helseøkonomiforvaltningen) benytter seg regelmessig av Nettverket for å få råd knyttet til
søknader om individuell refusjon. Nettverket bidrar med kompetanse og gir samtidig tilgang til
informasjon fra internasjonale oppslagsverk, blant annet BNF-C som Helfo oppfatter som
retningsgivende, når annen kvalitetssikret informasjon ikke finnes.
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Nettverket har også samhandlet med Helfo og Hdir vedrørende refusjon helt siden opprettelsen av
Nettverket. Den overordnede tanken har vært at barn skal ha samme rett til refusjon for bruk av
legemidler som voksne, og slik har det ikke vært og er fremdeles ikke. Dette skyldes utstrakt bruk av
uregistrerte legemidler, apotekfremstilte legemidler, og bruk utenfor godkjenning. Dessuten inkluderes
ofte ikke barn i Hdirs retningslinjer, noe som ytterligere kompliserer Helfos arbeid. Alt dette hemmer
en strukturell tilnærming, og det skapes mye byråkrati rundt enkeltsaker knyttet til barns
legemiddelbruk, og det kompliserer alt arbeid knyttet til refusjonsordninger. Dette er til hinder for
både barn, foreldre og forskrivere.
Nettverket har gitt innspill til den nye blåreseptforskriften, det vil si hvordan NBFs veiledere skal brukes
som beslutningsgrunnlag for støtte på blåresept. Dette beslutningsgrunnlaget utfordres regulatorisk
av at det i Norge kun finnes noen få «nasjonale retningslinjer» som omfatter barn under 12 år, og at
nasjonale og internasjonale «guidelines» i en del sammenhenger tvinges til å basere sine anbefalinger
på et relativt beskjedent forskningsgrunnlag som Helfo til tider underkjenner.

Helsebiblioteket
Helsebiblioteket har vært en svært viktig samarbeidspartner i saker som har angått BNF-Children, både
i forhandlinger om pris og leveringsbetingelser og som plattform for publisering i Norge. Dette
abonnementet utgår i 2021 og vil bli erstattet med KOBLE (se senere). Det ble nedlagt mye arbeid i å
få til en samstemming av BNF-C og NBFs Veiledere, inkludert innarbeidelse av linker til BNF-C i
Veilederne. Det ble også arbeidet for at Helsebiblioteket spotlightsøk for legemidler skulle inkludere
resultater fra BNF-C, dette ble ikke fullført da tilgangen til BNF-C ble begrenset i 2016.
Helsebiblioteket drifter plattformen som publiserer NBFs Generell veileder og Akuttveileder, og de
lenker til andre viktige oppslagsverk for legemidler til barn, under fanen «Barn og unge». Veilederne
og KOBLE er nå i en prosess hvor de skal harmoniseres, og derfor er samarbeidet med Helsebiblioteket
svært viktig for Nettverket og norsk pediatri.
Nettverket var representerte i Helsebibliotekets referansegruppe for Emnebibliotek for legemidler
(Heidi Glosli og Margrete Einen). Denne referansegruppen er nå lagt ned. Heidi Glosli er nå med i
Helsebibliotekets redaksjonsutvalg.

Meldeordningen
«Meldeordning for hendelser som har ført til eller kunne ha ført til betydelig personskade på pasient»
(Meldeordningen) var tidligere en del av Kunnskapssenteret. Nettverket hadde et godt samarbeid med
Meldeordningen og publiserte blant annet jevnlig notatet «Hendelser å lære av» (se senere).
I 2010 gjorde Nettverket et stort arbeid med å strukturere hendelsestyper i meldesystemene, blant
annet arrangerte vi en workshop om dette.

UKOM - Statens undersøkelseskommisjonen for helsevesenet
UKOM oppstod i 2018 etter et stortingsvedtak fra 2017, og i 2019 ble Meldeordningen nedlagt (kan
leses her) etter protester fra flere hold, blant annet Nettverket (høringsuttalelsen kan leses her).
Nettverket har gitt faglige innspill til en av UKOMs utredninger, samt at UKOM og pasientsikkerhet var
et av hovedtemaene på Solstrand-seminaret 2019.
Etter Meldeordningens nedleggelse ble ansvar for oppfølging av «nesten-feil» og uønskede hendelser
i større grad flyttet til helseforetakene. I pediatri der pasientvolumet er mindre enn i voksenmedisinen
opptrer slike hendelser så spredt og så sjeldent, at en slik desentral tilnærming må antas å gi vesentlig
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mindre læringsverdi enn en sentral tilnærming. Nettverket har derfor innledet et samarbeid med
UKOM, som på sin side har gitt uttrykk for at de forstår at effektiv forebyggelse av feil i pediatri
forutsetter en nasjonal tilnærming.

Reseptregisteret
Nettverket har ingen formalisert kontakt med Reseptregisteret, utover arbeid med felles konkrete
saker. Reseptregisterets Kari Furu har ved flere av Nettverkets seminarer presentert data fra registeret. I
mange saker og høringer har Reseptregisterets søkeside bidratt med svært verdifull informasjon. I
noen saker der søkesiden ikke har kunnet gi det detaljnivået som har vært nødvendig, har
Reseptregisteret bidratt med ytterligere data på forespørsel.

Universitet og høyskoler
Kontakten med universiteter og høyskoler ivaretas blant annet gjennom leder som er professor ved
Universitet i Bergen, og via regionale representanter og medarbeidere i NorPedMed som i varierende
grader er tilknyttet Universitet i Oslo og NTNU. Kontakten med forskningsmiljøene var spesielt viktig
de første driftsårene da en del av Nettverkets arbeid foregikk gjennom prosjekter initiert av andre. Et
eksempel på et slikt vellykket samarbeid er et forskningsprosjekt som evaluerte bruk av
inhalasjonsbehandling ved bronkiolitt i Helse SørØst hvor Nettverket betalte studiesykepleierne.
Prosjektets hovedkonklusjoner ble publisert i New England Journal of Medicine og har senere bidratt
til en omlegging av behandlingen av bronkiolitt både nasjonalt og internasjonalt. Nettverket fasiliterte
i denne tidlige perioden flere norske legemiddelstudier, med publikasjoner i gode tidsskrift, for detaljer
les statusrapportene.

Sykehusapotekene
Sykehusapotekene er av avgjørende betydning for Nettverket. Spesielt sykehusapotekene i Oslo og
Bergen, men gradvis også andre sykehusapotek, besitter gjennom et stadig økende antall
barnefarmasøyter en kompetanse som store og viktige deler av Nettverkets arbeid er basert på.
Nettverket har derfor et kontraktsfestet samarbeid om frikjøp av viktige medarbeidere med
Sykehusapotekene i Oslo og Sjukehusapoteka Vest (både i Bergen og i Stavanger).

Apokus – apotekenes kompetanse og utviklingssenter
Apokus tilbyr opplæring for alle apotek i Norge, og kan påta seg praksisnære forsknings- og
utviklingsoppgaver. Nettverket har bidratt med forelesere til viktige pediatriske temaer, og som takk
har Nettverkets medlemmer hatt tilgang til alle barnekurs via Nettverkets intranett. Farmasøytene
Cathrine Kjeldby-Høie og Arna Teigen, begge med tilknytning til Nettverket, har utviklet emnekurset
«Barn og legemidler» som ligger tilgjengelig i Apokus for alle apotekansatte i Norge. Omtale av
emnekurset finnes her.

Primærhelsetjenesten


Primærhelsetjenesten er en svært viktig forskriver av legemidler til barn og har derfor vært i fokus
for Nettverkets arbeid siden det ble etablert, med Christina Brudvik som et viktig medlem av
Nettverkets styringsgruppe fra etableringen i 2009 og fram til 2019. Christina er professor i
allmennmedisin ved Universitetet i Bergen, allmennlege ved Fana legekontor, og dessuten
tilknyttet Bergen legevakt. Hun ble i 2019 avløst av Inga Marthe Grønseth som er fastlege i
Trondheim med fordypning som LIS (lege i spesialisering) i klinisk farmakologi.
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Nettverket har i samarbeid med Jørund Straand satt barn og legemidler på dagsordenen for
kollegabasert terapiveiledning i smågrupper utført av kollegakonsulenter (KoKo). Dette KoKoprosjektet ble ikke videreført av Den norske Legeforening (Dnlf). Som en enklere variant ble det
foreslått å bruke Nettverkets kurspakker for slike smågrupper, til etterutdanning.



Nettverkets vårseminar som avholdes i Oslo har allmennleger, helsesykepleiere, annet
helsepersonell i primærhelsetjenesten, og farmasøyter i privatapotek som målgruppe. Seminaret
har oftest ca. 100 deltagere, og tar opp tidsaktuelle problemstillinger (alle forelesningene kan leses
i PDF-format her).



Praksiskonsultentordningen skal bidra til økt og bedre samhandling og koordinering mellom
primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten. Nettverket har derfor arbeidet for å etablere
relasjoner til praksiskonsulenter. Mye arbeid har blitt investert i dette, og utvalgte
praksiskonsulenter ble i noen år invitert til å delta på Solstrandseminarene. Det har ikke lyktes å
etablere noen varig kontakt med Praksiskonsultentordningen.



Det arbeides for at KOBLE skal gjøres tilgjengelig via Norsk Elektronisk Legehåndbok (NEL) som er
primærhelsetjenestens viktigste elektroniske norske oppslagsverk.

Legemiddelindustriforeningen (LMI)
«Dnlf og LMIs Råd for legemiddelinformasjon» skal tilstrebe at forholdet mellom leger og
legemiddelindustri er åpent og redelig og ikke foregår på en måte som er egnet til å svekke tilliten til
legene eller legemiddelindustrien. Rådet skal videre påse at legemiddelinformasjon til helsepersonell
og allmennhet følger offentlige og bransjeinterne retningslinjer. Rådet for legemiddelinformasjon er
opprettet av Dnlf og LMI. Heidi Glosli er Nettverkets regionale representant i Helse SørØst, og er for
tiden representant i dette rådet.

Internasjonalt kontaktnett
Nettverket har et bredt internasjonalt kontaktnett, knyttet til saker og samarbeidspartnere, i tillegg til
styringsgruppens og stabens personlige kontaktnett.
Gjennom opprettelsen av NorPedMed og videre samarbeid om infrastruktur for gjennomføring av
kliniske utprøvinger blant barn i Norden og Europa, er Nettverket partner i flere nordiske og
europeiske prosjekter (se tidligere og dessuten avsnittet om forskning).

Nettverkets saksportefølje, beskrivelse av utvalgte saker
Felles nasjonal tilnærming til legemiddelbehandling av barn
I alt nettverksarbeid er tanken om nasjonal tilnærming svært viktig. Helt siden Nettverket ble etablert
har derfor åpen og nasjonal deling knyttet til alle aspekter ved barns legemiddelbehandling stått
sentralt på agendaen. Målsetningen har hele tiden vært at barns legemiddelbehandling i størst mulig
grad skal foregå på samme måte ved alle landets barneavdelinger. En god idé eller en smart metode
som utvikles i Oslo eller Bergen skal umiddelbart også komme barn i Hammerfest og Molde til gode –
og visa versa. Feil og nesten-feil som fanges opp ved én barneavdeling skal umiddelbart få
læringseffekter ved alle andre barneavdelinger – uavhengig av størrelse og kompleksitet. Helfos og
Helseforetakenes beslutninger skal bygge på samme forståelsesgrunnlag over hele landet. Denne
tenkemåten har vært retningsgivende for Nettverkets handlingsmønster i alle saker hvor vi har vært og er involvert; saker så forskjelligartet som nedleggelsen av Meldeordningen og oppbyggingen av
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UKOM, ensartet regulatorisk bruk av Blåreseptordningen og H-resept, gratis tilgang for alle
vedrørende informasjon om korrekt bruk av legemidler til barn (BNF-C og KOBLE), utblanding og
manipulering av legemidler på trygg og riktig måte alle steder (blandekort, miksturlisten og MAMBA),
og at pårørende og barn/unge skal ha tilgang til kvalitetssikret informasjon om legemidler de bruker
(informasjonssedlene).
Barn er svært spesielle brukere av legemidler, og denne likhetstankegangen utfordres av regionaliserte
beslutningsprosesser i helsevesenet, spesielt gjelder dette aspekter som avhenger av elektronisk
tilgang. Sammen med Norsk Barnelegeforening arbeider Nettverket for å utjevne uønskede ulikheter
som kan oppstå i helsevesenets noe fragmenterte / regionaliserte «landskap».

Pasientsikkerhet
Pasientsikkerhet er et gjennomgående stikkord for hele Nettverkets saksportefølge, og følgelig er
dette et hovedpunkt i vårt arbeid. Nettverkets motto er «å arbeide for at legemiddelbehandling til barn
skal være hensiktsmessig og trygg, og i størst mulig grad basert på dokumentert kunnskap.» Sikker
legemiddelbehandling til barn har et eget oppslagspunkt på Nettverkets hjemmesider (se her for mer
informasjon).

Pasientsikkerhetskampanjen «I trygge hender»: Samstemming av legemiddellister
Nettverket tok del i regjeringens pasientsikkerhetskampanje gjennom deltagelse og presentasjoner
ved møter, spesielt i prosjektet: Samstemming av legemiddellister. Legemiddelsamstemming går ut på
at man i samarbeid med pasienten lager en nøyaktig og fullstendig liste over alle legemidlene
pasienten faktisk bruker. Cathrine Kjeldby-Høie (den gang styringsgrupperepresentant for Helse
SørØst) deltok på flere møter og Hanne Elin Brummenæs skrev sin masteroppgave i klinisk farmasi om
temaet. Det ble gjennomført prosjekter blant annet ved Barneklinikkene i Bergen og Haugesund. Mye
av arbeidet med samstemming av legemiddellister var papirbasert, slik at overgangen til elektroniske
journaler og resepter endret premissene. E-reseptmodulene og elektroniske kurver åpner for en langt
bedre oversikt over pasienters legemiddellister, men forutsetter også at verktøyene brukes rett.
Fra 2013 har fastleger kunnet takste legemiddelgjennomgang (forutsatt at pasienten bruker fire eller
flere legemidler). Ut fra tilbakemelding fra fastleger er dette noe som hovedsakelig gjøres hos eldre og
pasienter med mange sykdommer. Legemiddelgjennomgang hos barn og ungdom kan dermed bli
noe som faller mellom to stoler, særlig om de følges opp av leger fra mange forskjellige spesialiteter. I
slike tilfeller kan barnet eller ungdommen mangle en lege som ser hele bildet.

Handlingsplan mot antibiotikaresistens i helsetjenesten 2016-2020
Nettverket var en del av referansegruppen for dette arbeidet, og deltok blant annet i en innledende
workshop ved FHI den 13. mai 2015. Nettverket bidro primært i debatten om bruk av antibiotika blant
småbarn med luftveisinfeksjoner og ga uttrykk for at bedre bruk av antibiotika i Norge forutsetter en
vesentlig bedre tilgang til barneformuleringer av viktige antibiotika, samt at yrkesgruppen
sykehusfarmasøyter er ønsket ved barneavdelingene.

Prosjekt om strukturering av hendelsestyper i sykehusenes avvikssystemer
Nettverket innledet i 2009-2010 et samarbeid med Nasjonal enhet for pasientsikkerhet og
Barneklinikken og Kvalitetsavdelingen i Helse Bergen for å skape en bedre strukturering av ulike typer
uønskede hendelser som angår barn. Dette var nødvendig ettersom det gjennom daværende systemer
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ikke lot seg gjøre å finne fram til innmeldte hendelser som angikk barn, og fordi hendelsestyper som
er typiske for barn var dårlig strukturert. I prosjektet ble det utarbeidet «hendelsestyper» strukturert
etter hovedkapitlene i Forskrift om legemiddelhåndtering. Målet var at hendelsestypene skulle ivareta
spesielle forhold som gjelder uønskede hendelser hos barn og at dette systemet skulle innarbeides i
alle sykehusenes meldesystem. En slik standardisering var nødvendig for å sammenfatte nasjonale
rapporter, noe som er nødvendig for å oppnå læringseffekter på nasjonalt nivå. Høsten 2010 ble
pasientsikkerhetsprosjekter ved barneavdelingene i Elverum og Fredrikstad tildelt prosjektstøtte fra
Nettverket, og disse ble innlemmet i det overordnede samarbeidsprosjektet med Nasjonal enhet for
pasientsikkerhet. Hendelsestypene som ble utviklet ble testet ved utvalgte barneavdelinger i 2011.
Erfaringer fra testingen og forslag til hendelsestyper ble lagt fram på en workshop i Oslo med
deltakere fra ledere i landets barneavdelinger og representanter fra de ansvarlige for avvikssystemene.
Disse hendelsestypene var tenkt innarbeidet i sykehusenes systemer. Imidlertid - dette arbeidet
stoppet opp i påvente av internasjonale og nasjonale føringer, og ble endelig avsluttet i og med at
Meldeordningen ble nedlagt.

«Hendelser å lære av»
Nettverket og Meldeordningen samarbeidet om «hendelser å lære av». Disse tok utgangspunkt i
eksempler på legemiddelavvik hos barn som var meldt til Meldeordningen, med det formål å
forebygge at tilsvarende hendelser skjer igjen. «Hendelser å lære av» er publisert på Nettverkets
nettsider og ble delt med alle barneavdelinger i landet gjennom Nettverkets nyhetsbrevs 2500 lesere.
Nettverket var også spesielt involvert i læringsnotat om tilberedning av legemidler til barn som
Meldeordningen utga. I perioden fra 2016 til Meldeordningens nedleggelse i 2019 hadde det blitt
publisert seks «Hendelser å lære av», samarbeidet hadde funnet sin form, og en opptrapping av
virksomheten var påbegynt.
Meldeordningen ble som kjent nedlagt i 2019, og dette viktige samarbeidet opphørte, noe Nettverket
sterkt beklager. Forhindre feil i legemiddelbehandlingen er en kjerneoppgave for Nettverket, og det
arbeides nå med å få reetablert noen av elementene i den gamle Meldeordningen gjennom UKOM, se
tidligere.

Bivirkninger hos barn
Nettverket har hatt fokus på underrapportering og læring av bivirkninger. Både enkeltrapporter og
årsstatistikker for bivirkningsmeldinger for barn har blitt gjennomgått i samarbeid med RELIS og
Legemiddelverket. Viktige funn har blitt formidlet via Nyhetsbrevet og nettsiden og/eller diskutert med
aktuelle fagmiljøer. Nettverket har i samarbeid med RELIS laget et eget avsnitt om bivirkninger og barn
i Bivirkningsårsrapporten fra Legemiddelverket, inntil årsrapporten fra 2017 fikk et kortere format.
Rapportering av bivirkninger har jevnlig vært tatt opp på Nettverkets årlige Solstrand-seminar. Det har
også blitt utarbeidet informasjonsvideo og materiell om melding av bivirkninger til bruk lokalt på de
ulike sykehusene.


Nettverket har bidratt til å sikre at søk og rapporter for bivirkningsmeldinger hos barn (basert på
alder) ble inkludert i forbindelse med Legemiddelverkets arbeid med anbud, valg og utvikling av
ny bivirkningsdatabase og rapportmodul VigiNor/agHub. Tidligere var det ikke tilrettelagt for å
søke frem rapporter basert på pasientens alder.



Gjennom Nettverket ble det gjennomført et prosjekt med opplæring av «Bivirkningsansvarlig
sykepleier» på barneavdeling ved tre sykehus i 2016. Bivirkningsrapporteringen økte initialt, men
prosjektet manglet ressurser til systematisk videreføring. Erfaringer fra dette prosjektet ble i 2020
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overført til voksenmedisinen ved hjerteavdelingen på Haukeland Universitetssjukehus. Prosjektet
ønskes videreført til alle barneavdelingene gjennom nasjonal utrulling via sykepleierne i LMUene.


Bivirkningsnemnda: Barneperspektivet ble ivaretatt ved en pediater som medlem til og med 2015
og en farmasøyt tilknyttet RELIS/Nettverket som observatør i perioden 2010-2015.
Bivirkningsnemnda ble nedlagt i juni 2015.

Barns tilgang til egnede legemidler
Mangelen på markedsførte barneformuleringer har i mange år vært en velkjent utfordring for norske
leger og farmasøyter. Barn bruker flere uregistrerte preparater enn voksne, og de er i større grad
avhengig av at legemidler brukes utenfor den omsøkte myndighetsgodkjenningen (off-label).
Manipulering av voksenformuleringer skjer i utstrakt grad, særlig hos de mindre barna. Dette fraværet
av viktige barneformuleringer på det norske legemiddelmarkedet har vært tydelig uttalt fra flere hold.
Nettverket har gjentatte ganger påpekt at det er svært uheldig at viktige legemidler for barn - også
slike som anbefales i veiledere og metodebøker - i stor grad må hentes inn til landet vårt gjennom en
vedvarende bruk av unntaksbestemmelser.

Legemiddelmangel
Legemiddelmangel er et problem som øker i volum internasjonalt, og som man kan risikere vil ramme
Norge sterkere enn andre land fordi vi utgjør et svært lite marked, og norske barn i særdeleshet fordi
de utgjør et lite antall i dette lille markedet. Nettverket har i mange år samarbeidet med Nasjonalt
senter for legemiddelmangel og legemiddelberedskap i spesialisthelsetjenesten (Mangelsenteret) om
saker angående legemiddelmangler. Nettverket bidrar med å finne løsninger for hvordan
mangelsituasjonen kan løses for eksempel ved å vurdere valg av erstatningsprodukter for barn. Fra
høsten 2020 har dette samarbeidet blitt ytterligere strukturert ved at Nettverket nå også deltar på de
ukentlige møtene som Mangelsenteret har med Statens legemiddelverk, LIS-representanter og
regionale fagsjefer i sykehusapotekene.
Legemiddelmangler har mange konsekvenser, blant annet øker behovet for utvikling av nye
Blandekort fordi nye produkter ikke nødvendigvis kan/skal utblandes på samme måte som de
produktene de erstatter. Dette har medført at utarbeidelsen av nye blandekort og oppdatering av
eksisterende blandekort er sterkt presset.

Bruk av uregistrerte legemidler
Barn er avhengig av utstrakt bruk av uregistrerte legemidler. Det er godt dokumentert at dette gir økt
risiko for feildosering og feilbruk. Nettverket har derfor utarbeidet en særskilt informasjonspakke
knyttet til dette på hjemmesidene som kan leses her. Nettverket blir via Legemiddelverket involvert i
saker som gjelder avregistrering av lite brukte legemiddelformuleringer hvor barn er blant brukerne.
Nettverket initierer og / eller forsøker å påskynde fastlåste prosesser i den hensikt at flere legemidler
som er relevante og viktige for barn skal bli tilgjengelig i det normale norske markedet – og ikke skal
måtte hentes inn fra våre naboland ved hjelp av unntaksordninger.

Arbeidsgruppen for barneformuleringer i Norge
«Arbeidsgruppen for barneformuleringer i Norge» er et samarbeid mellom Nettverket, SLV, Norsk
barnelegeforening og Legemiddelindustriforeningen. Gruppen arbeider for at legemidler med
formuleringer tilpasset barn blir gjort normalt tilgjengelig i Norge gjennom en normal norsk
markedsføringstillatelse.
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Tidligere har dialogen innenfor dette sakskomplekset i hovedsak vært ført sporadisk fra det
barnemedisinske miljøet, og oftest knyttet til enkeltprodukter. Også myndighetene har sporadisk vært
i kontakt med industrien med forespørsler om tilgang til produkter som markedsføres i land det er
naturlig at Norge sammenligner seg med, for eksempel andre skandinaviske land. Nettverket og SLV
har gjennom mange år hatt en regelmessig dialog der ulike sider ved disse problemstillingene har vært
drøftet og forsøkt løst, og det har vært avholdt møter med industrien.
Det er mange aspekter knyttet til dette sakskomplekset: Eksisterende preparater som avregistreres på
grunn av lite salg; gamle men viktige produkter som aldri har blitt markedsført i Norge; og nye
preparaters barneformuleringer som ikke blir markedsført. For sistnevnte kategori er det et tankekors
at Barneforordningen kan pålegge utvikling av barneformuleringer, som deretter utvikles og
godkjennes, men som likevel ikke markedsføres i Norge. Et nytt element i dette sakskomplekset er
tendensen til en generell økende mangel på legemiddel som selvsagt også rammer barn.
I august 2018 ble det stilt skriftlig spørsmål fra Stortinget til Helseministeren om disse utfordringene,
og om mulige tiltak for å bedre tilgangen på godkjente legemidler til barn i Norge. Utgangspunktet
for spørsmålet var at Norge manglet viktige antibiotika-miksturer som var i normalt salg i land det var
naturlig å sammenligne oss med. Denne mangelen hadde blant annet medført at peroral behandling
av urinveisinfeksjoner hos småbarn gjennom mer enn 10 år måtte foregå ved hjelp av uregistrerte
preparater. Dette ble påpekt allerede i 2009 (se her), men situasjonen ble først løst i 2020 etter en bred
pressedekning for til slutt å måtte løftes helt til Stortingets talerstol. Som et av tiltakene i ministerens
svar ble det anført et ønske om en tettere dialog mellom aktørene. Med dette som bakgrunn ble det
den 21. januar 2019 avholdt et første møte i arbeidsgruppen. Hensikten var å initiere en dialog om de
utfordringene som de forskjellige aktørene møter på denne arenaen, og diskutere mulige tiltak. Det
ble anført at enkle løsninger var å anse som relativt urealistisk, og man understreket at møtet
representerte en start på en prosess.
Til nå har det blitt avholdt fire møter i arbeidsgruppen, som både engasjerer seg i enkeltsaker og som
dessuten vil arbeide med tilgrunnleggende regulatoriske forhold.
Det er Nettverkets forventning at «Arbeidsgruppen for barneformuleringer til Norge» vil bidra til en
større grad av normalisering av legemiddelmarkedet for barn, det vil si produkter som barn trenger i
større grad skal være tilgjengelig på normal måte i det norske markedet for legemidler, og ikke måtte
hentes inn til landet vårt gjennom unntaksbestemmelser.
Følgende legemidler har fått norsk markedsføringstillatelse (MT) etter arbeid i denne arbeidsgruppen:


Augmentin (Amoxicillin klavulansyre) – Blant annet brukt som behandling av urinveisinfeksjon hos
barn og ungdom. (Mer enn 1500 barn fikk behandling i 2019, flest i alderen 0-4 år. Dette har
sannsynligvis redusert behovet for intravenøs behandling og følgelig innleggelse i sykehus)



Slenyto (Melatonin) – Behandling av søvnvansker hos barn



Etalpha (Alfakalsidol) – Aktivt vitamin D. Viktig for pasienter med nyresvikt. Etalpha dråper er et
gammelt produkt som ble meldt avregistrert. Selv om kapsler er tilgjengelig vil behandling av de
minste barna være umulig. Etter godt samarbeid mellom Legemiddelverket, produsenten LEO og
Nettverket ble MT fornyet og legemiddelet ble holdt på markedet.



Plasmalyte glukose – glukose/elektrolytt løsning som kan benyttes ved dehydrering, som for
eksempel ved alvorlig gastroenteritt. Hittil har man blandet egne løsninger basert på glukose 50
mg/ml med tilsetning av Na+ og K+ konsentrat. Dette er tid og ressurskrevende og er også
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forbundet med en risiko for feil. Akuttveileder i pediatri anbefaler bruk av ferdige
elektrolytt/glukose løsninger slik som Plasmalyte glukose.

Kvalitetssikret informasjon om legemidler til barn, for helsepersonell
Legemiddelinformasjon til helsepersonell
Norske barn er avhengig av en utstakt bruk av uregistrerte legemidler eller at legemidler må brukes
utenfor omsøkt myndighetsgodkjenning (off-label). Slik bruk omtales ikke i norske oppslagsverk som
for eksempel Felleskatalogen. Helt siden Nettverket ble opprettet har derfor arbeidet for åpen og
gratis tilgang for alle til kvalitetssikret informasjon om alle legemidler som barn i Norge bruker stått
sentralt. Nettverket har siden oppstarten sørget for å holde BNF for Children, og nå KOBLE, tilgjengelig
i Norge. I tillegg har Nettverket utarbeidet egen legemiddelinformasjon som blandekortene og
miksturlisten og oversatt viktig informasjon fra engelsk, for eksempel MAMBA.
Lenker til alle disse oppslagsverkene er på www.legemidlertilbarn.no under fanen «Helsepersonell».
Her finnes også legemiddelinformasjon som er utarbeidet ved enkelte barneavdelinger, som vi har fått
dele, blant annet: Medikamenter i barne- og ungdomspsykiatri (Senter for psykisk helse, Midt-Troms),
legemidler ved ketogen diett (Sørlandet sykehus) og legemidler ved metabolsk sykdom (UNN og
OUS).

British National Formulary for Children (BNF-C)
British National Formula for Children (BNF-C) er oppslagsverk med kvalitetssikret informasjon om
legemidler som brukes til barn, og har derfor vært en viktig forutsetning for måloppnåelse innen alle
de fire arbeidsfeltene Nettverket har ansvar for. I 2009 og 2010 betalte Nettverket to eksemplar av
BNF-C i bokform til alle landets barneavdelinger. I 2011 og 2012 ble BNF-C finansiert via Hdir/HOD,
deretter via Helsebiblioteket, før ansvaret ble overført til Nettverket. Årsaken til at Nettverket tok over
ansvaret, var at Helsebiblioteket valgte å prioritere bort BNF-C fordi deres budsjetter ble kuttet. Det
har opp gjennom årene blitt lagt ned et stort arbeid i lenking fra NBFs veiledere og andre norske
terapiveiledere og håndbøker til BNF-C for å øke tilgjengeligheten av viktig informasjon relevant for
barns bruk av legemidler. Arbeidet med lenking ble tonet ned og etter hvert avsluttet da BNF-C ikke
lengre kunne være allment tilgjengelig.
Høsten 2015 ble Nettverket konfrontert med en 10-dobling av prisen for et åpent nasjonalt
abonnement for BNF-C. Dette fantes det ikke penger til å dekke, slik at avtalene ble reforhandlet og
man inngikk en kontrakt som besørget adgang for alle sykehus med barneavdeling, med start 2016.
Samtidig startet arbeidet med å finne alternative løsninger; blant annet ble det arrangert et møte hos
Helsebiblioteket med representasjon fra de store norske barneavdelingene, Norsk barnelegeforening,
Kunnskapssenteret, Statens legemiddelverk, Hdir, RELIS, Norges Farmaceutiske Forening, Norsk
legemiddelhåndbok. Ulike løsninger ble diskutert, blant annet et samarbeid med det svenske E-ped,
presentert av Per Nydert, barnefarmasøyt fra Karolinska Instituttet i Stockholm. Møtet konkluderte
med at BNF-C måtte holdes tilgjengelig de nærmeste årene, og at man skulle starte arbeidet med å
bygge et norsk alternativ, noe man antok vill ta lang tid. Arbeidet med å skaffe finansiering var
utfordrende, og ble blant annet løftet helt frem til Stortingets spørretime av representant (H) Sveinung
Steinsland. Svaret fra helseministeren ble oppfattet som positivt, og at han støttet Nettverkets arbeid
for å fremskaffe en enhetlig nasjonal kvalitetssikret og fritt tilgjengelig informasjonskilde for all
legemiddelbruk blant norske barn. I tildelingsbrevet for 2017 fikk Nettverket økt sin bevilgning med kr.
400 000 sammenlignet med fjoråret; ref. Kap. 751, post 70: «Det tildeles 6,4 mill. kroner til Nasjonalt
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kompetansenettverk for legemidler til barn, jf. Omtale i Prop. 1 A (2015-2016) og Innst. 11S (20162017). Bevilgningen skal brukes til delfinansiering av abonnement på databasen British National
Formulary for Children». Situasjonen medførte en betydelig merbelastning i Nettverkets budsjett,
ettersom den reelle kostnaden var ca. det dobbelte av tildelt sum. Ordningen sikret imidlertid tilgang
til BNF-C for sykehus med barneavdeling, men det viste seg umulig å skaffe finansiering for en
nasjonal løsning. Det er mange parter som er involvert i barns legemiddelbehandling og som derfor
har behov for samme type informasjon, for eksempel foreldre, allmennleger, helsestasjoner og
helseinstitusjoner uten barneavdeling. Det ble derfor gradvis åpenbart at denne delvise løsningen med
BNF-C ikke var bærekraftig.

Kunnskapsbasert Oppslagsverk om Barns Legemidler (KOBLE)
I løpet av 2017 etablerte Nettverket kontakt med den nederlandske databasen Kinderformularium.
Arbeidet med Kinderformularium startet i 2006, og blir finansiert av Nederlandske helsemyndigheter.
Prosessen som ledet fram frem til Kinderformularium slik det fremstår i dag, ble presentert i en artikkel
i Archives of Diseases in Childhood (van der Zanden, de Wildt et al. 2017, kan leses her). En styrke ved
Kinderformularium i forhold til BNF-C er at det er full åpenhet i forhold til kilder som benyttes for
doseringsanbefalinger, og at det kontinuerlig angis referanser. Kinderformularium bygger på solide,
gjennomarbeidede og transparente beslutningsprosesser, og driftes av fagfolk med forankring i klinisk
pediatri og med tette bånd til den nederlandske barnelegeforeningen, basert på offentlige midler
uavhengig av kommersielle interesser og legemiddelindustrien. Kinderformularium framstod derfor
som en attraktiv samarbeidspartner. Nevnte artikkel beskriver med all tydelighet de store
utfordringene man møter når man skal bygge opp en database over doseringsanbefalinger for barns
bruk av legemidler.
Det ble derfor bestemt at den eneste realistisk muligheten til å fremskaffe en erstatning for BNF-C som
kunne utvikles til en «enhetlig nasjonal kvalitetssikret og fritt tilgjengelig informasjonskilde for all
legemiddelbruk blant norske barn» var å innlede et samarbeid med Kinderformularium. Leder av
Kinderformularium, Saskia de Wildt, har også en fremtredende rolle i EU prosjektet c4c (se kapittelet
om forskning) hvor Nettverket er partner via NorPedMed. Det ble etablert en plan med en tidslinje og
utarbeidet et foreløpig budsjett for en oversettelse og tilretteleggelse av Kinderformularium for norske
forhold. Samme år tildelte HOD en startbevilgning til prosjektet, forankret i vedtak i Stortingets Helse
og Sosialkomité. Det ble utarbeidet en driftsorganisasjon hvor bevilgningene fra HOD skulle styres via
Statens Legemiddelverk til Norsk Legemiddelhåndbok som sammen skulle ha ansvar for den
administrative og tekniske gjennomføringen av prosjektet. Nettverket skulle stille med faglig
kompetanse gjennom sine barnefarmasøyter, og dessuten ha ansvar for det viktige samspillet med
Norsk Barnelegeforening. Databasen fikk det norske navnet Kunnskapsbasert Oppslagsverk om Barns
Legemidler, med akronymet KOBLE som arbeidstittel og logo. Framdriften i prosjektet har vært noe
preget av datatekniske utfordringer med opphav hos «mor-selskapet» i Nederland, men arbeidet har
beveget seg relativt trygt fremover. Samarbeidet mellom Kinderformularium, Nettverket, Norsk
Barnelegeforening, Legemiddelhåndboken og SLV har fungert svært godt. Ved årsskiftet 2020/2021
ble det lansert en såkalt beta-versjon av KOBLE, og det planlegges en formell lansering før sommeren
2021. Norge vil da ha et allment tilgjengelig kvalitetssikret oppslagsverk om barns legemidler skrevet
på norsk.
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Andre databaser som har vært tilgjengelige for Nettverkets medlemmer:
Nettverket betalte i en årrekke for flere databaser med legemiddelinformasjon for barn, gjort
tilgjengelige for Nettverkets medlemmer (medlemmer av lokale LMU) gjennom intranettsidene til
Nettverket: Drug Administration via Enteral Feeding Tubes, Handbook on Injectable Drugs, Guide
Herbal Medicines, Pharmaceutical Excipients, Stockley's Drug Interactions, Stockley's Herbal Medicines
Interactions, Stockley's Interaction Alerts, International Pharmaceutical Abstracts, Micromedex:
Drugdex, Iv. Index, DRUG-REAX, og Neofax. Tilgangen til disse databasene er nå borte, bortsett fra
Micromedex-databasene som er tilgjengelige fra Helsebiblioteket. De øvrige databasene har ikke latt
seg finansiere innenfor rammen av Nettverkets årlige tildelinger, noe vi beklager.

Nasjonale blandekort for parenterale legemidler til barn (Blandekortene)
Et blandekort angir hvordan et legemiddel for parenteral bruk kan (og bør) gjøres i stand og
administreres til barn. Blandekortene er i utgangspunktet tenkt som praktisk hjelp til sykepleiere, men
brukes også noen steder av leger ved forordning. Blandekortene har et standardisert oppsett;
opplysninger skal være lette å finne og det skal være lite rom for tolkning av opplysningene. Det er en
forutsetning for bruk av blandekortene at man har lest og er kjent med forordet til blandekortene. Alle
blandekortene og tilhørende dokumenter og annen informasjon ligger på Nettverkets nettsider:
www.legemidlertilbarn.no/blandekort.
Blandekortene er nå tatt i bruk og godt innarbeidet ved de fleste barneavdelingene. Før dette
systematiske nasjonale arbeidet med blandekortene ble det lagt ned mye tid ved hver barneavdeling
for å finne opplysninger om istandgjøring og administrering av legemidler til barn. Dette ble i liten
grad delt mellom sykehusene og samme legemiddel ble gitt på ulik måte ved ulike sykehus, kanskje
også innad i sykehusene.
I 2011 opprettet Nettverket en arbeidsgruppe for blandekortene, bestående av sykepleier og
farmasøyter. De første 79 blandekortene ble publisert i mai 2012, etter å ha vært på høring i 2011 og
så bearbeidet ytterligere. Det vil ved årsskiftet 2020/21 være 160 virkestoff i Nettverkets
blandekortliste. Blandekortene revideres jevnlig og minst hvert 3. år. Dokumentene som er tilknyttet
blandekortene, som innholdsfortegnelse og referanseliste, blir kontinuerlig oppdaterte. Det blir lagt
ned et stort arbeid i loggføring av opplysningene som blir brukt i blandekortene. Blandekortene har
versjonsnummer for å lettere kunne oppdatere blandekortpermer på enkelte brukerstedene. De
enkelte blandekortene har unik url, slik at det kan lenkes til blandekortene elektronisk. Dette er
gjennomført i blant annet i Tønsys (bestillingssystem for legemidler fra sykehus til apotek).
I arbeidet med nye blandekort blir kortene og bakgrunnsdokumentasjonen (loggene) sendt på høring
til utvalgte Legemiddelutvalg for barn (LMU). LMUene som bes 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.
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.
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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 bør
innlemmes i opplæring av nyansatte. Forordet til blandekortene må leses av alle som tar i bruk
blandekortene og ved jevne mellomrom senere.
I tillegg til å revidere gamle og utarbeide 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.
Det er gjort avtale om deling av logger og annen bakgrunnsdokumentasjon for blandekortene med
tjenestefarmasøyter ved Sykehusapotekene Oslo (SAO). De reviderer 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.
Arbeidsgruppen møtes ca. seks ganger i løpet av et år, og mellom møtene kommuniseres det på epost og telefon. Arbeidsgruppen har utstrakt samarbeid med farmasøyter tilknyttet Sykehusapotekene
Oslo og med Norsk Barnelegeforening, spesielt redaksjonen og forfatterne av veilederne.
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 også en utfordring å holde blandekortene oppdaterte i forbindelse med nye innkjøpsavtaler og
ved legemiddelmangel. Blandekortene som blir berørt av dette må oppdateres mellom planlagte
revisjoner, og arbeidsbelastningen knyttet til slik oppdatering har økt betydelig de siste årene.
Det er et ønske om at informasjon i blandekortene skal kunne hentes inn i det nye oppslagsverket
KOBLE og i elektroniske kurvesystem. I 2019/2020 har to studenter fra NTNU satt opp en elektronisk
løsning for digitale blandekort, som bacheloroppgave. Løsningen er en database som kan levere
blandekortopplysninger til elektroniske kurver og dessuten viser blandekortene omtrent som per i dag.
Løsningen bygger på gratis verktøy tilgjengelig på internett, og viser at dette er mulig, men løsningen
må videreutvikles for å kunne settes i drift og brukes etter intensjonen. Med tanke på det komplekse
landskapet for elektroniske støtteverktøy i helsevesenet, ser Nettverket det som lite sannsynlig at dette
viktige datatekniske integrasjonsarbeidet kan gjennomføres uten hjelp fra profesjonelle aktører og har
nå innledet et samarbeid blant annet med Helse-Vest IKT.

Manipulering av medisiner til barn (MAMBA) og miksturlisten
For mange legemidler mangler vi formuleringer som er tilpasset barns spesielle behov for størrelse,
konsistens, farge og smak. Derfor er det nødvendig at legemidler blir manipulert slik at det er mulig å
få barn til å akseptere dem. Dette innebærer selvsagt risiko for feil, for eksempel at doser blir feil eller
at absorpsjonen endres.
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Nettverket har oversatt MODRIC (Manipulation of Drugs Required in Children) fra Storbritannia til
MAMBA, som er en retningslinje for helsepersonell for nyfødt- og barneavdelinger om manipulering
av legemidler til barn. MAMBA er gjort tilgjengelig på Nettverkets hjemmeside og kan leses her.
MAMBA inneholder veiledning og svært mange råd, blant annet om knusing og deling, manipulering
av legemidler til intravenøs bruk, rektal bruk, til inhalasjon og nasal bruk.
Under overskriften MAMBA finnes også Nettverkets miksturliste. Miksturlisten er et arbeidsverktøy for
helsepersonell slik at det skal være enklere og raskere å finne ut om det finnes en flytende formulering
av et legemiddel (for enkelte virkestoff der det ikke finnes miksturer, er tabletter som kan løses opp /
slemmes i vann tatt med). Informasjon som er utdypet inkluderer styrke, type flytende formulering,
smak, oppbevaring og holdbarhet, innholdsstoffer, markedsføringsstatus, samt eventuelle merknader.
Til hvert av de markedsførte preparatene (markedsført i Norge eller et annet land), er det linket til en
SPC. Der SPC ikke er tilgjengelig, er annen kilde som er brukt ført opp.

Retningslinjer for akutte og prosedyrerelaterte smerter hos barn og ungdom
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 Hdir for å få laget nasjonale smerteretningslinjer for barn.
Hdir 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 og ble publisert i mai 2020 etter en
avsluttende høringsrunde.
Det er kommet mange gode innspill til retningslinjene fra publisering til dags dato, disse vil bli gått
gjennom og retningslinjene vil bli forløpende oppdatert av redaksjonen. Retningslinjene er publisert på
Nettverkets internettsider, Helsebiblioteket lenker til disse og de vil inngå, i noe revidert form, som et
kapittel i Norsk Barnelegeforenings Generellveileder. Det er opprettet e-postvarsling og samling av
nyheter knyttet til disse retningslinjene. Informasjon om dette finnes her.

Kvalitetssikret informasjon om legemidler til barn for pasienter og
pårørende
Informasjon til barn og foreldre
Under denne fanen på nettsiden www.legemidlertilbarn.no har Nettverket samlet kvalitetssikret
pasientinformasjon om legemidler til barn og gjort den tilgjengelig for publikum. Noen av
pasientinformasjonssedlene er tilrettelagt og oversatt til norsk fra engelske originalversjoner
utarbeidet av Medicines for Children, noen er utarbeidet ved OUS i samarbeid med Nettverket, og i
tillegg er det lenket til legemiddelinformasjon fra andre kilder.
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Informasjon om jod til bruk ved atomulykker
I 2018/2019 samarbeidet Nettverket med Direktorat for strålevern og atomsikkerhet, HDir og SLV om
utarbeiding av informasjons ark som beskriver bruk av og oppfølging etter inntak av jod-tabletter, til
allmennheten og helsepersonell. Fordi barn skal ha en liten og tilpasset deldose av Jodix tabletten, og
bruk under 3 år er utenfor godkjent indikasjon, var det viktig å lage en enkel og entydig
fremgangsmåte som ikke kunne misforstås. Her var det avgjørende med grundig barnefarmasøytisk
kompetanse. Nettverket har også tilgjengeliggjort prosedyrer fra Drammen kommune for håndtering
og utdeling i skoler og barnehage. Alle informasjon om jod ved atomulykker ligger her. Det har vært
forveksling på apotek mellom bruk av jod til gravide og jod til bruk ved atomulykker, Nettverket har
også omtalt dette.

Informasjon om barn, ungdom og legemidler på www.helsenorge.no
I samarbeid med Legemiddelverket har Nettverket utarbeidet informasjon til www.helsenorge.no,
under overskriften «Barn og medisiner». Dette er generell informasjon om bruk av legemidler til barn
og ungdom, med fokus på legemiddelhåndtering og noen sentrale tema legemidler unntatt fra
reseptplikt og godkjenning av legemidler.

Diverse kurs, e-læringskurs og kurspakker
Stikkordsmessig nevnes her regionale og lokale kurs/seminar, e-læringskurs i melding av bivirkninger,
kurspakker for nyansatte sykepleier, leger og helsefagarbeidere i barneavdelinger, forelesningsserie i
klinisk pediatrisk farmakologi, e-læringskurs for LIS-leger. Alt dette er tilgjengelig på Nettverkets
nettsider og kan brukes som opplæring og oppfriskning for interessert helsepersonell. Det blir jevnlig
informert om disse kursene på de årlige seminarene, gjennom Nyhetssaker og Nyhetsbrev.

Nettverkets årlige seminarer
Solstrand-seminaret
Nasjonale nettverk forutsetter at man treffes ansikt til ansikt med regelmessige mellomrom. En gang i
året samles derfor alle som er involvert i Nettverkets arbeid på Solstrand utenfor Bergen. Deltagere er
leger, farmasøyter og sykepleiere fra alle LMUene, samt spesielt inviterte og foredragsholderne.
Møtene har i tillegg til å formidle fakta, vært en plattform for diskusjon, inspirasjon og
nettverksbygging mellom nøkkelpersoner som er involvert i barns legemiddelbehandling. En viktig
tanke er at lokale problemstillinger og løsninger har nasjonal relevans og visa versa. Mantra har vært at
fagfolk som er strukturelt involvert i barns legemiddelbehandling skal kjenne hverandre. Personlig
kjennskap reduserer terskelen for å søke kontakt rundt vanskelige saker, og det fasiliterer spredning av
kunnskap og ideer. Disse Solstrand-seminarene er derfor et viktig ledd i arbeidet for å skape en trygg
ramme rundt medikamentell behandling av barn. Siden 2010 har det således blitt arrangert et 2-3
dagers seminar for stab, styringsgruppe og LMUer på Solstrand utenfor Bergen i oktober med årlig
deltagelse fra ca. 100 personer. Agenda samt forelesningene fra alle disse møtene finnes her.

Vårseminaret
Fra 2010 har Nettverket arrangert et åpent seminar i Oslo som tar opp sentrale pediatriske
problemstillinger med fokus på legemidler. Seminaret har blitt rettet mot primærhelsetjenesten og det
har vært omkring 100 deltagere med jevn fordeling av leger, sykepleiere, helsesykepleier) og
farmasøyter. Enkelte av seminarene har hatt problemstillinger som har gjort det naturlig at også
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kiropraktorer, psykologer eller tannleger har deltatt både som foredragsholdere og publikum. Agenda
samt forelesningene i PDF format fra alle disse møtene finnes her.

NorPedMed-seminaret
NorPedMed (se under overskriften Forskning) er primært bygget rundt de seks forskningspostene ved
Ahus, OUS, Stavanger, Haukeland, St. Olav og UNN. Tilsammen engasjerer dette systemet ca. 10
dedikerte pediatere og en rekke studiesykepleiere, samt noen farmasøyter. Siden 2016 har alle disse
møtt hverandre hver høst til et 1-2 dagers seminar. Tema har vært svært varierende. I tillegg til de
involverte ved Forskningspostene, har det vært deltagelse fra internasjonale fagpersoner,
administrative ledere ved barneavdelingene og regulatoriske myndigheter, samt barn som deltar i
studieprotokoller med deres foreldre – avhengig av tematikken det aktuelle året.

Forskning
Forskning spilte en beskjeden rolle i opprinnelige mandatet Nettverket fikk fra HOD og Hdir i 2009,
men har spilt en stadig viktigere rolle siden 2012.

Fra Pediatric Regulation via «Nettverket» 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. Målsetningen med denne lovgivningen er: «improve the health of
children in Europe by facilitating development and availability of medicines for children, 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.»
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 utprøvinger 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 opprettet «Klinisk
Forskningspost for Barn» (KFPB) i 2007, og at Stortinget initierte de prosessene som ledet fram til
etablering av «Nasjonalt kompetansenettverk for legemidler til barn». Nettverkets opprinnelige
mandat handlet primært om barns legemiddelsikkerhet, og ikke om forskning. Gjennom samtaler med
de som i 2010-11 var Nettverkets kontaktpersoner hos Hdir (Øyvind Melien og Anne Berit Walter) kom
man frem til at Norge trengte en struktur som kunne promotere klinisk forskning knyttet til barns bruk
av legemidler. Derfor utfordret Hdir Nettverket til å utarbeide et strategidokument for hvordan Norge
kunne rigge seg for å kunne gjennomføre kliniske legemiddelutprøvinger blant barn på en mer effektiv
måte, slik at vi bedre kunne ivareta intensjonene i Pediatric Regulation. Strategidokumentet ‘Kliniske
studier, legemidler og barn’ ble levert i 2012. 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.
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Nettverket har benyttet oppdraget og den økonomiske støtten til å stimulere vekst og utvikling av
KFPB-strukturer ved hvert av universitetssykehusene, se under.
Samarbeidet i NorPedMed er basert på et interesse-fellesskap mellom klinikere, og er i stor grad
bygget gjennom bottom-up prosesser. Dette interessefellesskapet bygger på en erkjennelse av faglige
behov, og en utstrakt pioner-ånd som har vist seg å være effektiv. Samlet har alt dette skapt en vekst i
antall kliniske studier blant barn i Norge. Bottom-up prosesser vil etterhvert profittere på top-down
støtte. Vi står nå i en slik situasjon. NorPedMed trenger mer drahjelp ovenfra.

NorPedMeds forankring
Faglige overordnet forankring for NorPedMed er EUs Pediatric Regulation fra 2007 (innarbeidet i norsk
lovgivning i 2017; norsk: Barneforordningen), som forankrer det nasjonale strategidokumentet Kliniske
studier, legemidler og barn, se over.
Administrativ forankring for NorPedMed går gjennom Nettverkets styringsgruppe via Helse Bergen til
Hdir og HOD. NorPedMed styres av et sekretariat (se under), men viktige vedtak må forankres i
Nettverkets styringsgruppe. NorPedMed er ingen selvstendig juridisk struktur.

NorPedMeds sekretariat
Sekretariatet består av Nettverkets leder (pediater) og daglig leder (farmasøyt), samt pediatrisk
ansvarlig ved alle landets Klinisk forskningspost for barn (KFPB). Ved årsskiftet 2020/2021 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.
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.

Kliniske forskningsposter for barn (KFPB)
NorPedMed har brukt mye ressurser på å støtte (finansielt og faglig) og promotere (lokalt og
nasjonalt) etablering av en KFPB ved alle universitetssykehusene. KFPB Haukeland har delvis blitt brukt
som mal under 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 er ønskelig med
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 som utgjør NorPedMed.
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Den positive utviklingen av KFPB ved OUS og Haukeland har vært hjulpet av egnet areal i tilknytning til
sengepostene. Det er viktig at barn og familier som deltar i studier ikke opplever et skarpt skille
mellom vanlige besøk og studiebesøk. Også av hensyn til sikkerheten knyttet til invasive prosedyrer, er
en slik nærhet positivt. En tilleggseffekt har vært en synliggjøring av at studiesykepleiernes arbeid
faktisk kan avlaste sengepostens sykepleiere, ved at studiebesøk i noen grad kommer i stedet for
kliniske besøk, og ikke kun i tillegg til. De øvrige KFPB har ikke eget areal ved sengeavdelingene.
Et annet spesielt forhold ved KFPBene ved OUS og Haukeland er at begge gjennom mange år har hatt
tilknyttet senior pediatere med relativt stort frikjøp fra annen virksomhet (henholdsvis Heidi Glosli og
Camilla Tøndel). Disse to har bredt kontaktnett både nasjonalt og ved sine sykehus og stor klinisk
erfaring, og de kan derfor henvende seg til sub-spesialister med forespørsel om studier med stor grad
av autoritet. De kan også ta på seg rollen som «Principal Investigator» dersom det er vanskelig å
rekruttere dette i det øvrige kliniske miljøet. Dette kan være avgjørende for å få etablert studier ved
avdelingen.
Riktig regnskapsførsel er viktig for utviklingen av KFPB og NorPedMed. Kostnadsfritt leverte
medikamenter som inngår i studier, og som ellers måtte kjøpes av foretaket, kan utgjøre svært store
økonomiske besparelser som må regnskapsføres riktig. Det samme gjelder arbeid som
studiesykepleierne gjør, til avlastning for avdelingens sykepleiere. Dette handler om å «gjøre det
usynlige synlig» - noe som åpenbart utfordrer regnskapsavdelingene.
Riktig regnskapsførsel vil gi KFPB betydelig bedre handlingsrom og «status» i helseforetakene, og
legitimere en vekst og utvikling alle ønsker og som er solid politisk forankret.

Nasjonalt nettverk for studiesykepleiere
I 2020 startet arbeidet med å etablere et nettverk for studiesykepleiere. Fra 2021 skal én sykepleier fra
hver av forskningspostene ved universitetssykehusene, samt sykepleiere fra andre barneavdelinger
som ønsker å engasjere seg i legemiddelutprøvinger, møtes virtuelt én gang i kvartalet. Målet med et
slikt nettverk er å binde studiesykepleierne tettere sammen for derigjennom å styrke samarbeidet
mellom de ulike avdelingene når det gjelder kliniske utprøvinger slik at disse kan gjennomføres enda
bedre enn i dag. Erfarne studiesykepleiere skal hjelpe de nye, og utfordringer ved gjennomføring eller
problemer med rekruttering skal diskuteres og avhjelpes.

Young Persons Advisory Group
Young Persons Advisory Group (YPAG) er et eksempel på brukermedvirkning i forskning. Norge
mangler en nasjonal struktur som kan håndtere brukernes rolle i kliniske legemiddelutprøvinger blant
barn (for mer informasjon om YPAG, se her eller om eYPAGnet se her). YPAG har opparbeidet seg en
sterk posisjon på det europeiske forskningskartet, og ble anerkjent som et EnprEMA nettverk i 2018, se
her. Det norske arbeidet med å rekruttere til et norsk YPAG nettverk startet høsten 2019, men stoppet
opp i og med korona-situasjonen fra mars 2020. Det er nå planlagt å ta opp igjen dette arbeidet
høsten 2021.
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Arbeidsprosesser i NorPedMed
Konkret samarbeider NorPedMed gjennom telefonkonferanser minimum månedlig og oftere ved
behov, samt 1-2 fysiske møter årlig. Telefonkonferansene varer én time, hvorav ½ time til strukturelle
diskusjoner knyttet til KFPBene og 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, siste gang i november 2020 (som webinar). Disse seminarene
har hovedsakelig latt seg finansiere via midler utløst av deltagelse i EU prosjekter.
Et annet innsatsområde for NorPedMed har vært å stimulere til utvikling av felles nasjonale templater
for administrativ drift av kliniske studier blant barn; dette i tett samarbeid med NorCRIN. Arbeidet er
vanskelig fordi norsk helsevesen styres gjennom regionale beslutninger hvor hvert helseforetak velger
egne modeller med liten mulighet for nasjonal styring. Et fragmentert inntrykk av Norge med mange
svært små enheter kan bidra til at industrielle aktører i framtiden kanskje heller vil velge seg mer
samkjørte og større samarbeidspartnere.
Et kompliserende element ved nasjonal utrulling av studier, er mangel på samordning av juridiske og
administrative systemer mellom helseforetakene. Dette utfordrer bildet av et enhetlig Norge - sett
utenfra – og kompliserer samarbeid internt i landet vårt. En slik nasjonal samordning er vanskelig å
implementere «nedenfra» uten tilstedeværelse og innsats fra en handlekraftig statlig eier.

NorPedMed på den internasjonale arena
Pediatric Regulation har utløst en serie initiativer i Europa. NorPedMed er involvert i de viktigste:
o

ECRIN–NorCRIN: Camilla Tøndel leder KFPB Haukeland, og sitter NorCRINs styre. Hun
representerer NorPedMed i NorCRIN og vise versa. Dette er en viktig og velfungerende
samarbeidsmodell, anerkjent av alle involverte parter.

o

European Network of Paediatric Research at European Medicines Agency (EnprEMA)
EnprEMA er European Medicines Agency’s organ for kvalitetssikring av nettverk som gjennomfører
kliniske legemiddelstudier blant barn. NorPedMed ble EnprEMA nettverk i 2016. Thomas Halvorsen
og/eller Heidi Glosli har senere deltatt ved de årlige EnprEMA-møtene.

o

NordicPedMed: Sammen med FinPedMed var NorPedMed initiativtager til NordicPedMed, som
samler alle nordiske nettverk som arbeider med legemiddelutprøving blant barn. NordicPedMed
har mottatt støtte fra Nordic Trial Alliance (NTA) siden 2013. Heidi Glosli er p.t. «deputy chair» i
NordicPedMed. Pirkko Lepola fra FinPedMed som også leder EnprEMA, er frikjøpt én dag per uke
til arbeid med NordicPedMed. NordicPedMed har blant annet etablert en database over
forskningsinteresserte nordiske pediatere. Det avholdes jevnlige telefonkonferanser, og ett fysisk
møte hvert år, sist i 2019 i Reykjavik med deltagelse fra Heidi Glosli og Thomas Halvorsen.
NordicPedMed ble beskrevet i en artikkel publisert i Acta Paediatrica 2019. Det arbeides med et
dokument som skal beskrive de nordiske lands mulighet for kunne å produsere «Real World Data»
ved hjelp av blant annet sine respektive helseregistre.

o

European Pediatric Clinical Trial Initiative (EPCTRI) er et konsortium med utspring fra EnprEMA,
med ambisjon om å bygge en europeisk infrastruktur for kliniske legemiddel-utprøvinger blant
barn. EPCTRI søkte om ESFRI status i 2015. Søknaden ble positivt mottatt og EPCTRI ble i 2016
bedt om å innlede et samarbeid med ECRIN under nytt navn: PedCRIN (se under).
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o

Partner - PedCRIN mottok EU midler i januar 2017. For NorPedMed har partnerskapet resultert i
midler til ca. 20 % stilling som koordinator i fem år. Samantha Scarlett og senere Margrete Hjelle
har via denne stillingen vært ansvarlig for NorPedMeds europeiske arbeid. Scarlett utformet blant
annet søknaden som ledet til at den NTNU-initierte studien på barn med cerebral parese (Westudien) kunne rulles ut europeiske land. Norge deltar i to PedCRIN studier; i tillegg til We-studien
også POPART som er en studie som tester peroral distribusjon av surfaktant til premature nyfødte,
initiert fra Dublin. Avdelingene i Tromsø og Bergen representerer Norge i POPART studien, og er
blant de meste inkluderende sentrene i Europa. General Assembly i PedCRIN ble sist arrangert i
Amsterdam, der Thomas Halvorsen deltok.

o

Partner - Collaborative Network for European Clinical Trials for Children, forkortet
CONECT4Children eller C4C er et europeisk konsortium som springer ut fra EPCTRI og PedCRIN,
og består av Europeiske forskningsnettverk med litt forskjellige grunnstrukturer, og som i 2017
vant EC IMI2 call no. 10. Det skal investeres EUR 140 mill. for å bygge en bedre og mer bærekraftig
infrastruktur for kliniske legemiddelutprøvinger blant barn i Europa. NorPedMeds partnerskap
betyr tilførsel av midler basert på Norges befolkning, det vil si ca. 0,7 årsverk i 6 år, dedikert til å
løse oppgaver i C4C som NorPedMed har påtatt seg. Samantha Scarlett har hatt denne rollen, og
fra september 2019 overtok Sigrun Margrethe Hjelle. Scarlett har gjort en betydelig innsats i flere
av arbeidspakkene. I samarbeid med NorCRIN og HUS har hun blant annet utviklet et forslag til
nasjonale elektronisk baserte budsjettmaler (e-budget). General Assembly i C4C ble sist arrangert i
Amsterdam, med deltagelse fra Heidi Glosli, Line Raad, Sigrun Margrethe Hjelle og Thomas
Halvorsen.

Videre tildelinger i C4C vil følge studier som allokeres til enheter etter leveringsevne. Fire akademisk
initierte studier har til nå blitt distribuert, hvorav Norge fikk to, begge til KFPB OUS.
o

Partner - European Paediatric Translational Research Infrastructure (EPTRI). Translasjonell
forskning knyttet til utvikling av legemidler skjer hovedsakelig basert på behov blant voksne, og er
sjelden primært rettet mot tilstander hos barn. Et viktig element i «Pediatric Regulation» er for
eksempel at ny markedsføringstillatelse eller utvidelse av en gammel markedsføringstillatelse (for
voksne) forutsetter at det foreligger en «Pediatric Investigation Plan» (PIP). Således er barnas
behov i stor grad avhengig av initiativ utløst av behov blant voksne. Samlet vil c4c og EPTRI skape
et Europeisk pediatrisk forskningsmiljø som knytter sammen produksjonskjeden fra nytt molekyl til
markedsført legemiddel. EPTRIs mål er å bli barnas EATRIS (European infastructure for translational
medicine). I først omgang arbeides det for å komme på ESFRI roadmap med mål om å bli en
selvstendig virksomhet under ERIC (European Research Infrastructure Consortium). Sammen med
Haukeland og OUS deltar NorPedMed som nasjonal struktur i EPTRI konsortiet som koordineres av
Consorzio per Valutazioni Biologiche Farmacologiche (CVBF) som er en not-for-profit europeisk
forskningsorganisasjon grunnlagt i 2000.

Innovative Therapies for Children with Cancer
Innovative Therapies for Children with Cancer (ITCC) er et europeisk konsortium som består av 55
europeiske barnekreftavdelinger og 22 europeiske forskningslaboratorier. Disse barnekreftavdelingene
har spesialkompetanse når det gjelder gjennomføring av tidligfase studier som omhandler kreft hos
barn og ungdom. Formålet med ITCC er å utvikle ny behandling for barn og ungdom med kreft. Sentre
som får ITCC-akkreditering må innfri strenge krav mht. kompetanse og infrastruktur, samt ha erfaring
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med gjennomføring av tidligfase studier. ITCC-akkrediteringen fører til at barn og ungdom som
behandles for kreft ved slike sentre kan få tilgang til ny og mer moderne behandling gjennom
forskningsprotokoller. Inntil 2020 måtte norske barn reise til København for å kunne ta del i slike
forskningsprotokoller.
NorPedMed startet i 2018 arbeidet med å skaffe norsk ITCC-akkreditering for fase I-II utprøvinger
innen barnekreft. Søknaden ble sendt i 2019 med støtte fra et samlet norsk fagmiljø. Akkreditering ble
tildelt i oktober 2020 med KFPB OUS som norsk hovedsamarbeidspartner. Vi gratulerer Heidi Glosli og
Camilla Tøndel med at Norge nå har fått ITCC-akkreditering. NorPedMed klarte ikke å skaffe nasjonal
administrativ støtte for søknaden, kun lokal fra involverte foretak.

Direkte forskningsstøtte
Gjennom Nettverkets første 3-4 driftsår hadde Nettverket et tett samarbeid med forskningsprosjekter
som studerte aspekter ved barns legemiddelbehandling som lå innenfor vårt mandat. De fleste av
disse studiene har resultert i publikasjoner i svært gode tidsskrift, som New England of Medicine og
JAMA Pediatrics, og de har hatt praktiske konsekvenser for pasientbehandlingen. Nettverket sluttet
med slik direkte støtte til forskningsprosjekter etter råd fra tilskuddsforvalter hos Hdir. De viktigste
studiene vi var involvert i, nevnes her:


Bronkiolitt-studien Helse SørØst med Håvard Skjerven (Ullevål) som Nettverkets kontaktpersoner
(artikkel NEJM, se her)



Bruk av Klonidin ved ME med Vegard Brun Wyller (Ahus) som PI (artikkel JAMA, se her)



Intravenøs ernæring hos ekstremt for tidlig fødte barn, med Arild Rønnestad (Rikshospitalet) som
Nettverkets kontaktperson



Biologiske legemidler hos barn med JRA (Pharmachild) med Ellen Nordal (UNN) og Marite Rygg
som Nettverkets kontaktpersoner



Botox til behandlinger av spasmer ved cerebral parese (WE studien) med Torsten Vik (St. Olav) som
PI. Studien har senere NorPedMed besørget utrullet i Europa gjennom norsk deltagelse i PedCRIN

NorPedMed mener
HOD 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, og har rent faktisk gjennomført langt flere studier
blant barn de siste årene.
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 måte, og aller helst på én måte. Ulik
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administrativ håndtering innenfor samme land av samme studie kan framstå lite hensiktsmessig for
den som skal betale. En bedre nasjonal administrativ samhandling er forhold NorPedMed vanskelig
kan påvirke, men er et område som NorCRIN arbeider med, og hvor engasjement fra staten som
overordnet sykehuseier ville vært ønskelig. NorPedMed har fremmet disse synspunktene der vi har
talerett, for eksempel i flere møter med «RHFenes strategigruppe for forskning» som kan bli et
effektivt organ for bedre nasjonal samhandling på dette området, 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.
Ett slikt praktisk grep er å styrke Klinisk Forskningspost Barn ved universitetssykehusene. En KFPB bør
alltid ha tilgang til minst en erfaren pediater i deltidsstilling, slik at vedkommende har god forankring
både i klinisk arbeid og i forskning. Et første skritt vil være frikjøp av to halve pediaterstillinger ved alle
universitetssykehusene, slik at det alltid vil være en ansvarlig person til stede. Studiesykepleiere og
øvrig personale ved Forskningspostene bør være sykehusets ansvar og lønnes gjennom foretakene.
Videre trenger vi fokus på at kostnader skal hentes tilbake gjennom riktig budsjetterte og riktig
regnskapsførte studier. Vesentlig i denne sammenhengen er at veldrevne KFPBer har vist seg å være en
ressurs for pediatrisk forskning og kunnskapsutvikling langt utover kun å drifte legemiddelutprøvinger.
En mer samordnet og helst en overordnet nasjonal tilnærming til administrative og juridiske prosesser
i alle RHFene vil gjøre det betydelig enklere å distribuere multisenterstudier blant barn til hele landet.
Dette jobber NorCRIN med.
Et nettverk av godt organiserte KFPBer ved alle RHFene vil gjøre kliniske utprøvinger tilgjengelig på lik
linje for alle norske barn. Sammen kan NorPedMed og helseforetakene ved hjelp av enkle grep og
beskjedne investeringer skape et veldrevet, likt tilgjengelig og landsdekkende tilbud om utprøvende
behandling for alle barn i Norge. Norske barneleger er klare til å bidra. Grad av suksess vil primært
handle om administrativ vilje og dyktighet.
Alle disse momentene har blitt spilt inn til arbeidet med ny nasjonal handlingsplan for kliniske studier.

Hva har Nettverket fått til?
Verden er i stadig forandring og dette gjelder i særdeleshet all form for legemiddelbehandling. Som
anført mange ganger i dette dokumentet, barn er spesielt utfordrende hva gjelder behandling med
legemidler, både rent medisinsk, farmakologisk, farmasøytisk, sykepleiefaglig, forskningsmessig,
juridisk og regulatorisk. Spørsmål som kan være enten svært godt studert eller uviktig når det gjelder
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voksne kan være av stor betydning og / eller representere ukjent mark når det gjelder barn. Dertil er
kunnskapen om behandling av barn og ungdom stadig økende. Summen av alt dette er et stort behov
for oppdateringer, justeringer og revisjoner av teoretisk og praktisk kunnskap, prosedyrer,
beslutningsstøtte, regulatoriske forhold og lovgivningen. Det vil komme nye legemidler, og mer
persontilpasset medisin vil føre til at råd og veiledninger som tidligere ble gitt på gruppenivå må
tilpasses den enkelte pasient. Dette vil gjelde alt fra individuelle valg og doseringer av legemidler til
individualiserte risikoprofiler knyttet til bivirkninger. Overgang fra papirbaserte til elektroniske verktøy
vil åpne for nye typer feil i legemiddelhåndteringen, dette har vi allerede sett eksempler på.
Elektroniske verktøy er stort sett enten dårlig eller overhode ikke tilpasset den omfattende
manipuleringen som barns legemidler må gjøres gjenstand for. Mer avansert behandling vil også
kunne føre til en økt risiko for feil og / eller at risikoen ved feil øker, slik vi nylig har sett eksempler på
fra avansert kreftbehandling.
Framtidens legemiddelbehandling av barn vil fortsette å by på utfordringer som (vår påstand) best
løses gjennom tett samarbeid og samhold i en nettverksstruktur hvor involverte parter stort sett
kjenner hverandre eller har møtt hverandre slik at den ‘mellommenneskelige avstanden’ blir minst
mulig, hvor det er gode systemer og rutiner for læring av hverandres styrker, svakheter, feil, og nestenfeil, og hvor relevant oppdatert og kvalitetssikret beslutningsstøtte er åpent og enkelt tilgjengelig der
hvor brukeren utøver sitt arbeid. Det er Nettverkets klare overbevisning at dette arbeidet skal gjøres på
nasjonalt nivå – og ikke fragmenteres i små enheter på regionalt eller institusjonsnivå, og at
legemiddelbehandling av barn i Norge skal gjennomføres og kvalitetssikres etter de samme
prinsipielle retningslinjene.

Fordeler ved et kompetansenettverk
Norsk barnelegeforening og Nettverket har bidratt til at norsk pediatri har klart å samles om hvordan
man skal utrede og behandle barn og ungdom. Eventuelle ulikheter eller uenigheter vil bli oppdaget,
diskutert og (stort sett) løst gjennom arbeidet i Barnelegeforeningens interessegrupper og gjennom
norsk tilretteleggelse, bearbeiding og kvalitetssikring av oppslagsverket KOBLE som Nettverket
sammen med Norsk legemiddelhåndbok har ansvar for. En tilsvarende enhetlig tilnærming savnes i
voksen-medisin slik at strategiske valg kan variere mellom foretak og endog innad mellom avdelinger i
samme foretak. Dette skjer til tross for at det innen voksen-medisin finnes en rekke nasjonale veiledere
og retningslinjer.
Nettverket representerer «one-way-in» til norsk pediatri hva gjelder spørsmål som angår barns
legemiddelbehandling. Dette betyr at involverte aktører nokså umiddelbart kan få tilbakemeldinger på
spørsmål, og at disse tilbakemeldingene er bredt forankret i norsk pediatri. I Nettverkets virketid har
denne typen dialog vært ført med aktører så forskjellig som legemiddelindustrien, regulatoriske
myndigheter, helsepolitikere, Stortingets Helse og Sosialkomite, og HOD.
Til tross for Nettverkets har bred kontaktflate og god kompetanse på dialog vedrørende spørsmål om
barns legemiddelbehandling, er Nettverket ingen «offisiell høringsinstans». Dette har vært påpekt i alle
statusrapporter siden 2010. Nettverket har likevel vært involvert i mange høringer, enten ved at vi har
«tatt oss til rette» eller fordi vi har blitt invitert av andre, for eksempel Den norske Legeforening.
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En økende oppgaveportefølje
I løpet av Nettverkets virketid har oppgavene vokst jevnt, både i antall og i omfang av hver enkelt sak.
Nettverket har arbeidet målrettet med å bli synlige både blant helsepersonell, myndigheter og i det
politiske bildet, og dette har vist seg viktig for å påvirke prosesser som er viktige for vår målsetning.
Nettverkets saker oppstår og løses gjerne i samarbeid med andre, se «Samarbeidspartnere». Vi
opplever at vi stadig får flere forespørsler knyttet til legemiddelbehandling av barn; fra myndigheter,
helsepersonell og privatpersoner. Det er stort spenn i forespørslene og de krever ofte tverrfaglig
tilnærming og vi involverer gjerne fagpersoner utenfor Nettverkets stab og styringsgruppe.
Noen av nettverkets kjerneoppgaver er store og pågående, og mangler avslutning slik Nettverkets
struktur og arbeid er per i dag. Eksempler på dette er Blandekortene, oppdatering av ulike databaser,
beslutningsstøtte og nettsider, samt forhold som gjelder NorPedMed og forskning knyttet til utvikling
av nye legemidler til barn. Nettverket blir i stadig invitert til deltagelse i arbeidsgrupper, noe vi svært
gjerne deltar i, men slikt arbeid kommer i tillegg til Nettverkets definerte arbeidsoppgaver og det har
det blitt nødvendig med streng prioritering, og etter hvert må saker legges bort eller settes på vent.

Viktige saker for fremtiden
Felles nasjonal tilgang til «elektronisk beslutningsstøtte»
Databaser og oversikter publisert på Nettverkets internettsider har i mange år fungert som
beslutningsstøtte for leger, farmasøyter og sykepleiere ved alle landets barneavdelinger. Det samme
gjelder Norsk Barnelegeforenings Veiledere som er retningsgivende for utredning, behandling og
oppfølging i norsk pediatri. Nettverket og Barnelegeforeningen arbeider tett samen, slik at disse
hjelpemidlene er godt samkjørt. Felles for all denne informasjonen er at den ikke foreligger i et format
som umiddelbart er tilgjengelig for innarbeidelse i databaserte verktøy. Vi er nå på vei inn i en tid hvor
all form for beslutningsstøtte som skal benyttes i klinisk arbeid må gjøres elektronisk tilgjengelig. Det
vil for eksempel bli forventet at beslutningsstøtte som gjelder dosering av legemidler er tilgjengelig i
legens forskrivningssituasjon, og at beslutningsstøtte som gjelder utblanding eller manipulering av
legemidler er tilgjengelig i den konkrete situasjonen legen eller sykepleieren befinner seg, enten det er
på et vaktrom eller et medisinrom eller ved pasientens seng. Det er derfor avgjørende for framtidig
pasientsikkerhet ved barneavdelingene at KOBLE og annen aktuell informasjon fra Nettverket
(blandekort, miksturliste og MAMBA) innarbeides og gjøres enkelt tilgjengelig i elektroniske journaler
og kurvesystemer. Som et pilotprosjekt har Nettverket via IKT-studenter ved NTNU fått utarbeidet et
program for en database med et tjenlig brukergrensesnitt for å digitalisere Blandekortene. Januar 2021
arbeides det for at dette programmet skal kunne bli tilgjengelig i en test-versjon gjennom Helse Vest
IKT, og for at programmet kan videreutvikles på en profesjonell måte.
Allerede i 2011 etablerte Nettverket et samarbeid med Helse Vest om prosjektet Legemidler og
Pasientsikkerhet (LOP) som senere endret navn til Kurve og Legemidler (KULE) for å gi innspill om
spesielle forhold som gjelder barn i elektroniske kurver. Skrivet ble sendt til alle de regionale
helseforetakene, og kan leses i Statusrapporten fra 2011, se punkt 4.1 side 9 og Vedlegg 1. Med
bakgrunn i tilgjengelig litteratur og erfaringer fra Sverige, Danmark og Storbritannia oppfordret
Nettverket til at barns behov på et tidlig stadium måtte bli tatt hensyn til i prosessene knyttet til
utvikling og anskaffelse av elektroniske medikamentkurver. Nettverket er usikker på hvorvidt
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oppfordringen ble tatt hensyn til i anbudsbeskrivelsene som nå ligger til grunn for de mange
forskjellige kurvesystemene som er i ferd med å bli tatt i bruk rundt omkring i helseforetakene.
Vi står nå dessverre i en situasjon hvor helseregionene har valgt ulike systemer for elektronisk journal
og kurvesystemer. Finansiering av elektronisk tilretteleggelse av beslutningsstøtte er i stor grad lagt til
RHFene. Tilretteleggelse av Nettverkets databaser vil koste penger og arbeid. Nettverkets streben etter
en enhetlig norsk tilnærming til barns legemiddelbehandling har derfor støtt på utfordringer i dette
uoversiktlige landskapet. Det overordnede mandatet til Nettverket er blant annet å bidra til at «alle
parter som er involvert i legemiddelbehandling til barn skal ha, eller ha tilgang til, nødvendig og relevant
kunnskap, og at de kan handle og samhandle på en hensiktsmessig, korrekt og trygg måte». Denne
saken har derfor vært tungt prioritert, den må løses, og arbeidet vil bli fulgt opp i tiden som kommer.
Til nå har det vært arrangert møter med følgende etater: Direktorat for e-helse, Nasjonal IKT HF,
Kontaktpunkt for legemiddelinformasjon, SAFEST, Det interregionale IKT-samarbeidet, Interregionalt
Arkitekturutvalg, Interregionalt Porteføljeutvalg, Helse Vest IKT, Helseplattformen og Seksjon for ehelse i Helse Bergen.
Barn er spesielle som legemiddelbrukere, og disse særegenhetene må kunne håndteres av alle
elektroniske journal og kurvesystemer. En felles nasjonal tilnærming til dette utfordres av en
uoversiktlig nasjonal IKT-struktur med svært mange aktører det er vanskelig å se forskjell på, og som
ikke nødvendigvis samarbeider om hvordan innhold skal presenteres. Det er viktig at barns
legemiddelbehandling foregår på prinsipielt samme måte ved alle barneavdelingene. Derfor står
styringsgruppen samlet bak målsetningen om at informasjon som er av betydning for riktig og trygg
legemiddelbehandling av barn skal innarbeides i alle de forskjellige elektroniske plattformer som
brukes ved landets barneavdelinger.

KOBLE
KOBLE er den databasen som i framtiden vil bli brukt i Norge til å angi anbefalinger for dosering av
administrasjon av legemidler til barn. Nettverket har, sammen med Norsk Legemiddelhåndbok, ansvar
for å oversette og tilrettelegge KOBLE for norske forhold, for framtidig vedlikehold og samhandling
med Nederland, samt representere Norge i planen om en framtidig utvikling av dette oppslagsverket
til et felles europeisk prosjekt. Barns legemiddelbehandling er i stadig endring. Det antas at omfanget
av uregistrert eller off-label bruk av legemidler ikke vil avta vesentlig i overskuelig framtid, hverken
internasjonalt eller i Norge. KOBLE vil derfor utgjøre en helt sentral del av kunnskapsbasen for barns
legemiddelbehandling i årene som kommer, både i Norge og antagelig i gradvis flere land i Europa.
Den norske redaksjonen av KOBLE skal også lage nye monografier (nytt innhold) til denne felles
europeiske databasen som KOBLE henter informasjon ifra. Dette er et viktig og omfattende arbeid som
etterhvert framstår som en internasjonal dugnad, og i dette arbeidet vil norske barnefarmasøyter og
pediatere være sentrale. Legemidler som blir brukt i barne- og ungdomspsykiatrien, samt i
nyfødtmedisinen, er spesielt etterspurt og vil bli prioritert. Det norske bidraget er avhengig av en
videre god finansiering av KOBLE. Nettverket antar at norske myndigheter er opptatt av å videreføre
Norges sentrale rolle i dette samarbeidet som antas å være i sin begynnelse.

MAMBA og Blandekortene
Det er liten grunn til å anta at utbudet av kommersielt tilgjengelige legemiddelformuleringer spesielt
tilpasset barn vil øke vesentlig i årene som kommer. Manipulering av legemidler til barn vil derfor bli
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nødvendig også i framtiden. Utvikling og vedlikehold av miksturlisten og blandekortene med
tilhørende informasjon vil derfor fortsette å være en sentral oppgave for Nettverket. Videre vil
utblanding av legemidler til parenteral bruk hos barn alltid måtte forholde seg til barns særegne
fysiologi og anatomi. Derfor vil arbeidet med blandekort for barn måtte videreføres i framtiden,
antagelig med større behov for resurser ettersom nye legemidler blir tilgjengelig i stadig økende
tempo, endringer som følge av endrede innkjøpsavtaler, og fordi mangelsituasjoner og vekslende
tilgjengelighet krever stadig omlegging av rutiner.

Nasjonal læring av «feil og nesten-feil»
Nettverket og Meldeordningen hadde tidligere etablert gode prosesser knyttet til utarbeidelse og
formidling av nasjonale læringsnotat basert på tidligere systemer for nasjonal innmelding av feil og
nesten-feil. Dette arbeidet stoppet opp da Meldeordningen ble nedlagt. Nettverket har forstått det slik
at man helsepolitisk i Norge ønsker at arbeidet med innsamling, oppfølging og læring av feil og
nesten-feil primært skal foregå regionalt og ved de enkelte institusjonene. Feil og nesten-feil
forekommer heldigvis sjelden i pediatri, og en fornuftig tilnærming til disse problemstillingene
forutsetter derfor nasjonal tilnærming. Slik Nettverket oppfatter dette landskapet, er UKOM den
nasjonale institusjonen hvis mandat er best egnet til å videreføre Meldeordningens nasjonale
funksjoner.
Nettverket antar at det er helsepolitisk enighet om at feil og nesten-feil kan følges opp med basis i et
stort nok pasientgrunnlag til at det er mulig å avdekke risikable prosedyrer, rutiner og systemer, og
dessuten at læring formidles nasjonalt på en effektiv og synlig måte. Vi må ikke komme i en situasjon
hvor uhensiktsmessige eller risikable rutiner og arbeidsmåter forblir uoppdaget, eller at kjennskap til
slike forhold ikke blir formidlet på tvers av involverte yrkesgrupper og helseforetak. Skal man få dette
til, må man re-etablere institusjoner som har ansvar for å organisere dette på nasjonalt nivå. Nettverket
har derfor innledet et samarbeid med UKOM om dette sakskomplekset. Nettverket forventer at dette
samarbeidet støttes av sentrale myndigheter, og at det vil gi oss gode ordninger som ivaretar nasjonal
læring. Vi må unngå at risikable eller uhensiktsmessige rutiner blir videreført på grunn av
kunnskapsmangel.

Tilgang på legemidler til barn i Norge
Som det er påpekt flere ganger i dette dokumentet; viktige legemidler som norske barn har behov for
omsettes utenfor normale regulatorisk systemer, og vi har gjort oss avhengig av en vedvarende bruk
av unntaksordninger. Nettverket mener dette er en uverdig situasjon for landet vårt.
«Arbeidsgruppen for barneformuleringer i Norge» ble etablert på initiativ fra Nettverket som et forum
for samhandling mellom legemiddelindustrien, regulatoriske myndigheter og det pediatriske miljøet.
Det er Nettverkets ambisjon at dette arbeidet skal lede til et noe mer normalt marked for legemidler til
barn i Norge. Arbeidsgruppen må lære seg å manøvrere i et uoversiktlig juridisk og forretningsmessig
landskap med mange aktører som alle kan ha litt ulik vinkling på sin agenda. Hittil har arbeidsgruppen
bidratt til normal omsetning av en håndfull viktige legemidler. Disse vellykkede sakene har vist at det
rent faktisk er mulig å skape endring i situasjoner som tilsynelatende har vært fastlåst i mer enn 10 år.
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Forskning
Ønsker og behov for utvikling av NorPedMed ble presentert under kapittelet «NorPedMed mener».
Norge har gjennom Barneforordningen forpliktet seg til å bidra i kliniske legemiddelutprøvinger blant
barn, og NorPedMed er instrumentell i dette. Både de enkelte forskningspostene og NorPedMeds
sekretariat har behov for ressurser slik at Norge kan levere mer effektivt, og slik at synergiene i
samhandlingen kan realiseres i større grad enn vi får til i dag. Dessuten bør strukturer tilsvarende
Klinisk Forskningspost Barn utvikles ved alle de store barneavdelingene, slik at alle norske barn får
mulighet til å ta del i ny og utprøvende behandling som tilbys gjennom forskningsprotokoller.
Legemiddelutprøvinger blant barn er nesten alltid multisenterstudier. Derfor må særegenheter knyttet
til kontrakter og budsjett ved mange små norske regioner og institusjoner holdes på et minimum, og
derfor er NorTrials og konseptet «én vei inn for kliniske studier i Norge» spesielt viktig for barn. Dette
har NorPedMed formidlet til NorTrials i møter og gjennom NorCRIN. Det antas at ny og avansert
behandling fremover i økende grad vil bli gjort tilgjengelig via forskningsprotokoller som bør forvaltes
gjennom forskningspostene. Barneonkologi er et godt eksempel; på vegne av Norge fikk NorPedMed
og OUS som det siste landet i Norden nylig ITTC akkreditering til å gjennomføre tidlig-fase studier.
NorPedMed representerer Norge som partner i flere tidsbegrensede EU-prosjekt og konsortier. Det
foregår i øyeblikket et arbeid for å etablere langsiktige strukturer for kliniske legemiddelutprøvinger
blant barn i Europa, enten gjennom eksisterende strukturer som ECRIN for videreføring av PedCRIN,
eller via nye ERIC-strukturer slik for eksempel EPTRI planlegger, eller nye juridiske frittstående
strukturer, finansiert uavhengig av offentlige systemer. NorPedMed arbeider for at Norge skal få en
fornuftig posisjon i det framtidige landskapet for denne virksomheten.

Internasjonalt samarbeid
Nettverket har representert Norges stemme og/eller deltatt som norsk partner i en rekke
internasjonale organisasjoner og prosjekter knyttet til forskning, samt faglige og regulatoriske
spørsmål. Således vil norsk deltagelse i EPCTRI, PedCRIN, c4c, EPTRI, EnprEMA, Pediatric Committee,
SPPG, NPPG bli ivaretatt også i framtiden, og Nettverket vil sørge for at Norge blir fornuftig posisjonert
i framtidige strukturer som vil etterfølge disse eller nye strukturer med relevans for barns
legemiddelbehandling. Gjennom dette bredt anlagte internasjonale kontaktnettet sørger Nettverket
for at Norges synspunkter blir hørt utad, og for at relevant viten hentes hjem og blir formidlet til alle
norske barneavdelinger gjennom Nyhetsbrev og nyhetssaker.

Barne- og ungdomspsykiatri
Nettverket har til nå hatt hovedfokus rettet mot barn og unge som behandles ved somatiske
barneavdelinger, samt overgangen mellom barneavdelinger og primærhelsetjenesten. Det er imidlertid
Nettverkets ambisjon at fokus kan utvides til også å omfatte legemiddelbruk blant barn og ungdom
som følges i psykiatrien. Dette har tidligere vist seg vanskelig å realisere på en fornuftig måte.
I rapporten fra rådslaget på Gardermoen i 2020 (se tidligere) pekes det på at det er ønske om og
behov for et nasjonalt anlagt nettverk for deling og formidling av kunnskap om bruk av legemidler
innen psykiatrien, og at dette kan bidra til å redusere forskjeller mellom regioner og institusjoner som
er utfordrende å forklare. Dette støttes av nylige rapporter, blant annet Forandringsfabrikken som
peker både på slike forskjeller og på en rekke utfordringer knyttet til bruk av psykofarmaka blant barn.
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Rådslaget som bestod av representanter fra alle landets helseforetak, ga klart uttrykk for et ønske om
en nettverksstruktur for bruk av psykofarmaka blant barn og unge i tråd med hva Nettverket har
utviklet i somatikken. Det var også et ønske at deltagerne i et slikt nytt nettverk gis mulighet til å bli
kjent og å møtes fysisk, tilsvarende hva Nettverket har hatt suksess med gjennom sine årlige høstmøter. Nettverket på sin side ga i rapporten fra Rådslaget uttrykk for vilje til å stille sine erfaringer til
disposisjon, og var positive at et samarbeid vil kunne utløse administrative synergier. Det antas at
dette sakskomplekset vil finne sin vei framover i løpet av 2021, og at kan komme til å prege Nettverket
i årene som kommer.

Informasjon til barn og ungdom om bruk av legemidler
Legemiddelbruk er dessverre uunngåelig blant barn og unge, både for å behandle akutte tilstander
eller en kronisk sykdom. Kunnskap om effekter, bivirkninger og om hvordan man skal lese og forstå
pakningsvedlegg er derfor viktig, spesielt blant ungdom som ofte har delvis ansvar for å huske å ta
legemidlene selv.
Samtidig ser Nettverket med bekymring på meldinger om tenåringers hyppige bruk av smertestillende
legemidler, og vi ser et udekket behov for formidling av nøytral og riktig informasjon om legemidler til
barn og ungdom.
Forskning viser at dagens ungdom opplever et større prestasjonspress enn tidligere samt at de i stor
grad arver sine foreldres vaner knyttet til bruk av smertestillende. I Finland har Legemiddelverket laget
et undervisningsopplegg i samarbeid med skole og helsestasjon. Stortingspolitiker Kjersti Toppe tok
dette opp i Stortingets spørretime, link til sak ligger her. Kunnskapsministeren pekte da på ny læreplan
og at kunnskap om legemidler er noe som hører inn under læreplanen. Samtidig mente han at det var
viktig at lærerne fikk lov til å organisere sin undervisning selvstendig.
Nettverket støtter dette, men mener samtidig det er feil at hver enkelt lærer må lage et eget
undervisningsopplegg. Nettverket ønsker derfor sammen med samarbeidspartnere å lage et
undervisningsprogram for å sikre at barn og ungdom får riktig og nøytral informasjon om legemidler.
Det vil være naturlig å innlede et samarbeid med miljøet i Finland og lære av deres erfaringer.

Erfaringer fra nettverksstrukturen
Da Hdir etterspurte denne rapporten, ble det bedt om noen tanker knyttet til hvilke forhold som bør
vektlegges ved utvikling av vellykkede nettverksstrukturer i helsevesenet. Det skal først bemerkes at
oppdraget slik det i sin tid ble utarbeidet som et samspill mellom Stortinget, HOD, Hdir og Norsk
Barnelegeforening har vært usedvanlig klokt utformet. Innholdet i Nettverkets arbeid har således vært
usedvanlig godt forankret, både politisk og faglig. Dette er selvsagt viktig for å få en slik struktur til å
fungere. Nettverket har hele tiden kunnet styre virksomheten sin etter det opprinnelige
oppdragsdokumentet. Det har vært lite inngripen i Nettverkets beslutninger fra Hdir eller fra HOD.
Brukerne av Nettverkets tjenester har primært vært helsepersonell som er involvert i barns
legebehandling.
Noen tanker rundt suksesskriterier knyttet til nettverksstrukturen:
o

Alle medarbeidere er godt forankret i kliniske miljø, og alle har en klinisk hovedstilling.

o

Alle medarbeidere er flinke, respekterte senior yrkesutøvere i sine fag. Alle har dessuten bred og
solid kontaktflate ved sine institusjoner, samt regionalt, nasjonalt og internasjonalt.
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o

Det er en grunnleggende respekt og åpenhet internt i Nettverket mellom alle som deltar. Ledelse
og utvikling er basert på konsensus, og det er en felles forståelse om at strukturen «Nettverket»
skal utvikles som et kollektiv hvor alle tar ansvarlig eierskap til de sakene de arbeider med.

o

Forskjeller mellom mennesker er en ressurs og sjelden et problem.

o

Heftige debatter i stab og styringsgruppe ses på som problemløsende og sjelden som «truende».

o

Det er en grunnleggende forståelse blant alle sentrale medarbeidere om viktige prosesser knyttet
til forskning og kunnskapsutvikling.

o

Det er en grunnleggende respekt blant alle medarbeidere for at beslutninger og handlingsmønstre
i størst mulig grad skal være evidensbasert.

o

Nettverket har hatt en trygg administrativ forankring gjennom tilknytning til et helseforetak hvor
det har vært tilgang til profesjonell økonomiforvaltning og merkantile tjenester.

o

Det har vært romslig mulighet til å overføre ubrukte midler til påfølgende driftsår.

o

Det har vært mulig å tilby medlemmene av Nettverket regelmessige fysiske møter, slik at det har
blitt bygget personlige relasjoner gjennom mange år. Dette har skapt en følelse av tilhørighet og
lojalitet som har vært avgjørende for samkjøring av rutiner og handlingsmønstre. Personlig
kjennskap reduserer sperren mot å ta kontakt ved spørsmål som kan virke «dumme» men som
likevel er viktige å løse.

o

Det har blitt utviklet en god e-plattform med stratifisert adgang, med nivå både for trygt internt
samarbeid og for en godt tilrettelagt åpen publisering.

o

Nettverket har gjort seg relevant gjennom gode Nyhetsbrev og en jevn «strøm» av nyhetssaker.

o

Sosiale plattformer (for eksempel Twitter og Facebook) har ikke vært utnyttet i særlig grad, selv
om Nettverket deltar på disse plattformene.

o

Nettverket har ikke oppnådd samme posisjon i primærhelsetjenesten som spesialisthelsetjenesten;
dette til tross for ivrig deltagelse fra en sentralt plassert primærlege med erfaring både som
fastlege, legevaktslege og fra akademia, samt årlige vårmøter i Oslo hvor tema har vært rettet mot
primærhelsetjenesten. En desentrale oppbygging av primærhelsetjenestens kan være en forklaring.

o

Det er viktig for et faglig nettverk at fokus er relativt entydig og enkelt å forstå for alle deltagere
og dessuten i overensstemmelse med et godt forankret mandat.


Nettverkets hovedfokus har derfor vært helsepersonell, ettersom disse forvalter oppgaver
som sterkest påvirker de sakskompleksene Nettverket ble opprettet for å arbeide med.



Sluttbrukerne av legemidler (barn og deres foreldre) har blitt fokusert kun i utvalgte saker,
for eksempel gjennom utarbeidelse av informasjonssedler om legemidler barn bruker, i
forbindelse med økt brukerdeltagelse ved kliniske utprøvinger, og gjennom pasienter som
har bidratt med sine historier ved Solstrand-seminar og NorPedMed-seminar for å belyse
spesifikke forhold knyttet til legemiddelbehandling.

Bergen den 19. januar 2021
For Nettverkets stab og styringsgruppe
Thomas Halvorsen
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