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1. Målsetning
Nasjonalt kompetansenettverk for legemidler til barn (senere: Nettverket) arbeider for at barns
legemiddelbehandling skal være hensiktsmessig og trygg, og i størst mulig grad basert på dokumentert
kunnskap. Videre arbeider Nettverket for at alle parter som er involvert i barns legemiddelbehandling skal
ha, eller ha tilgang til, nødvendig og relevant kunnskap slik at de kan handle og samhandle på en
hensiktsmessig, korrekt og trygg måte. Nettverket skal bistå klinisk forskning slik at målsetningene styrkes.
Nettverket har siden 2013 driftet et nasjonalt nettverk av Kliniske Forskningsposter for Barn (KFPB) under
navnet NorPedMed.

2. Kort om Nettverkets bakgrunn
I forbindelse med behandling av Stortingsmelding nr. 18 i 2005 (2004-2005), «Rett kurs mot riktigere
legemiddelbruk», konferer Inst.S.nr.197 (2004-2005) ba Stortinget Regjeringen om å legge forholdene til
rette for å heve norsk kompetanse på legemiddelbehandling til barn gjennom å etablere et nasjonalt
tverrfaglig kompetansenettverk, jfr. anmodningsvedtak nr. 372, 30. mai 2005.
Helsedirektoratet (Hdir) fikk i brev av 23. november 2005 i oppdrag å utrede opprettelse av et slikt nettverk.
I desember 2008 fikk Helse Bergen HF, Haukeland Universitetssykehus (HUS) oppdraget, først som
pilotprosjekt, senere videreført med årlige overføringer over statsbudsjettet.
Organisering og oppgaver for Nettverket er beskrevet i oppdragsbrev fra Helse- og
omsorgsdepartementet (HOD) og Hdir. Fra 2013 ble Nettverkets årlige tildeling økt for å opprette et
sekretariat for et nasjonalt nettverk for kliniske utprøvinger blant barn. Strukturen NorPedMed ble etablert
samme år for å ivareta dette. NorPedMed er således en «datterstruktur» under Nettverket, med HUS som
juridisk ansvarlig institusjon.
Nettverket har følgende fem arbeidsområder innenfor tematikken barn og legemidler:






Pasientsikkerhet
Kompetanseheving
Kunnskapsformidling/kunnskapsutveksling
Bidra til vitenskapelig kompetanseutvikling og kunnskapsoppsummering i samarbeid med
nasjonale og internasjonale fagmiljøer
Bistå forskning på legemidler til barn gjennom forskningsnettverket NorPedMed.

Hdir ba høsten 2020 Nettverket utarbeide en «10-års statusrapport» med summarisk gjennomgang av de
viktigste sakene Nettverket har arbeidet med. Rapporten ble levert januar 2021 og kan leses her.

3. Organisatoriske forhold
3.1

Administrasjon, ledelse og frikjøp av fagpersoner

Nettverkets stab og ledelse er lokalisert ved Barne- og ungdomsklinikken, Haukeland universitetssjukehus.
Nettverket har en styringsgruppe som foruten ledelsen består av representanter fra de ulike helseregionene
og en allmennlege. I tillegg har Nettverket en stab som ivaretar administrative og faglige oppgaver.
Nettverket har kontaktpersoner i relevante samarbeidende institusjoner og virksomheter, se punkt 3.4.
Nettverksmodellen er valgt av HOD som hensiktsmessig for å øke kompetansen på området legemidler til
barn over hele landet vårt, både innenfor spesialist- og primærhelsetjenesten. Tilgang til gode elektroniske
plattformer for samarbeid er vektlagt i oppdragsdokumentet. Helse Vest IKT har til nå stått for teknisk drift
av Nettverkets hjemmesider, via plattformen SharePoint. Fra 2023 vil ikke lenger Helse Vest IKT kunne tilby
denne ordningen, slik at nye nettsider må bygges opp i løpet av 2022.
I 2021 betalte Nettverket for til sammen 6,9 årsverk fordelt på 28 personer i styringsgruppe og stab, samt
frikjøp av fagpersoner med relevant kunnskap til driftsoppgaver og prosjektarbeid. Der fire av
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fagpersonene, ca. 1,5 årsverk, har ekstern finansiering. De fleste som mottar lønn fra Nettverket er frikjøpt
i mindre stillingsbrøker fra kliniske hovedstillinger, se oppstilling under. Dette er en valgt og ønsket strategi
som ivaretar og tydeliggjør Nettverkets tette kontakt med kliniske miljø i hele landet. Siden 2020 har
Nettverkets stab hatt tilknyttet en «Internasjonal kontakt» (Sigrun Margrethe Hjelle), som er frikjøpt ca. 50
% fra arbeid som seniorrådgiver ved Barne- og ungdomsklinikken (BUK) ved Haukeland
universitetssjukehus.
3.1.1

Styringsgruppe og stab

Nettverkets styringsgruppe ved årsskiftet 2020/2021
Leder (lege)

Thomas Halvorsen

50 %

Daglig leder (farmasøyt)

Margrete Einen

60 %

Primærhelsetjenesten (lege)

Inga Marta Grønseth

10 %

Regional representant Helse Nord (lege)

Knut-Helge Kaspersen

20 %

Regional representant Helse Midt (lege)

Margrethe Riis Tande

20 %

Regional representant Helse Vest (sykepleier)

Gunn Elin Hestnes Veivåg

20 %

Regional representant Helse Sør-Øst (lege)

Heidi Glosli

20 %

Regional representant Helse Sør-Øst (farmasøyt)

Kari Christiane Fougner Bjerknes

20 %

Nettverkets stab
Lege i stab

Henrik Underthun Irgens

50 %

Farmasøyt og webredaktør

Gunn-Therese Lund Sørland

30 %

Farmasøyt

Christina Brekke

20-40 %

Farmasøyt

Jenny Christina Bergman

20 %

Farmasøyt

Stine Birkeland Skutlaberg

20 %

Administrasjonskonsulent

Sigrun Hoem Evensen

20 %

Controller

Gitte Malkenes

10 %

Internasjonal kontakt

Sigrun Margrethe Hjelle

50 %

Ved årsskiftet har tre av legene i Styringsgruppe og stab medisinsk doktorgrad, og en er professor ved
Universitet i Bergen. Farmasøytene er alle ledende innenfor fagmiljøet pediatrisk farmasi i Norge, og har et
sterkt og velutviklet internasjonalt nettverk, blant annet gjennom aktiv deltakelse på internasjonale
konferanser, i Neonatal and Paediatric Pharmacists Group (NPPG) og i Scandinavian Paediatric Pharmacist
Group (SPPG). Gunn-Therese Lund Sørland er styremedlem i SPPG, og er sammen med Margrete Einen
engasjert i Nordic Society of Paediatric Haematology and Oncology (NOPHO) Pharmacist Group. Margrete
Einen har også styreverv i Norske Sykehusfarmasøyters Forening og i Norsk Barnesmerteforening.
I 2021 ble det avholdt 10 styringsgruppemøter, hvorav kun ett var fysisk, de resterende elektronisk, som
følge av covid-19.
3.1.2 Annet frikjøp av fagpersoner
Det har blitt leid inn fagpersoner til arbeid med blandekort, 30 % farmasøytårsverk fra Sjukehusapoteket i
Stavanger (Arna Teigen), 20 % sykepleierårsverk fra Oslo universitetssykehus (OUS) (Cecilie Ambli) og 10 %
sykepleierårsverk (Anne Blystad) fra Helse Bergen og 20 % av arbeidet til farmasøyt i stab er også knyttet
til blandekortarbeidet (2021: Christina Brekke). Til arbeidet med miksturliste og MAMBA er det også leid
inn farmasøyter, fra Sykehusapotekene Oslo (Kari Christiane F. Bjerknes og Ingrid Mestad) og fra
Sjukehusapoteket i Bergen (Gurid Venås og Gunn-Therese Lund Sørland).

www.legemidlertilbarn.no

6

Statusrapport 2020

Til forprosjektet for «Nasjonalt kompetansenettverk for psykofarmaka til barn og unge» er det også leid
inn fagpersoner, fra Barne- og ungdomspsykiatrisk klinikk, Helse Bergen (barnepsykiaterne Christina
Eliassen og Ingvild Skogen Bauge, begge i 25 % stilling) og fra Sjukehusapoteket i Bergen (farmasøyt
Haakon Rosland, 50 %). Dette forprosjektet har egen finansering fra HDir, se punkt 3.7.
3.1.3

Frikjøp knyttet til NorPedMed

Ved OUS, Ahus, St. Olav og Stavanger universitetssykehus (SUS) har Nettverket inngått prinsipielle
samarbeidsavtaler om frikjøp av leger i 20 % stilling til arbeid for NorPedMed, hvor omtrent halvparten av
kostnaden dekkes av lokal barneavdeling. Ved OUS er dette organisert slik at Styringsgrupperepresentanten i Helse Sør-Øst (Heidi Glosli) er ytterligere frikjøpt med 20 % (NorPedMed-OUS: 50/50) og
Håvard Skjerven (Ullevål) er frikjøpt med 20 % (også 50/50). Heidi Glosli leder Klinisk Forskningspost Barn
(KFPB) ved OUS. Ved St. Olav har det siden 2018 vært utfordringer knyttet til rekruttering, men funksjonen
som NorPedMeds kontaktpunkt dekkes av pediater og professor Henrik Døllner. Ved SUS er postdoktor
Ingvild Bruun Mikalsen frikjøpt 20 % (NorPedMed/SUS: 50/50). Ved Ahus har Christopher Inchley
tilsvarende ordning. Ved Haukeland er Camilla Tøndel NorPedMeds representant, hun leder KFPB HUS.
NorPedMed har avventet ytterligere frikjøp ved HUS etter avtale med Camilla Tøndel som har ansettelse
via Haukelands FoU avdeling. Ved UNN betaler NorPedMed 20% frikjøp av studiesykepleier (Brita Lena
Hansen); i tillegg har Ellen Nordal deltatt på de fleste møtene i 2021. Sammen fyller de to funksjonen som
NorPedMed- representant i Tromsø.
Det understrekes at alle legene som er NorPedMeds kontaktpunkter har doktorgrad knyttet til pediatri, og
alle er senior klinikere ved sine avdelinger. Dette er avgjørende for NorPedMeds legitimitet ved
universitetssykehusene, og bidrar til at NorPedMed kan håndtere alle typer kliniske utprøvinger.

3.2

Lokale legemiddelutvalg (LMU)

Nettverkets nasjonale kliniske fundament hviler på «Legemiddelutvalg for barn» (LMU) som finnes ved alle
landets sykehus med barneavdeling. Hvert LMU består av minimum én lege, én sykepleier og én farmasøyt.
LMU fungerer som rådgivende organ for barneavdelingens ledelse og rapporterer dit, med noen unntak;
ved OUS, Ahus og Stavanger er LMU et underutvalg av foretakets legemiddelkomité. Ved Sykehuset
Østfold Kalnes er LMU underlagt legemiddelprogramstyret. Den rådgivende rollen overfor den kliniske
avdelingsledelsen er den samme ved alle avdelingene.
Alle medlemmer av LMU er ansatt ved det helseforetaket hvor utvalget har tilhørighet, og utøver sin
funksjon i kraft av sin stilling der. Sykepleiere og pediatere er ansatt ved barneavdeling, og farmasøytene
ved sykehusapotekforetaket. Ved OUS er «Underutvalg for barn» supplert med fagpersoner ansatt på andre
avdelinger enn barneavdelingene, som Barneintensiv, Barnekirurgiske sengeposter og Avansert
hjemmesykehus. Barneavdelingene bestemmer selv hvor mange medlemmer de ønsker skal delta i LMU,
men det er kun én lege, én sykepleier, og én farmasøyt som får dekket det årlige nettverksseminaret. Andre
medlemmer i LMU kan delta for egen regning. Ved hvert Solstrandseminar skal ett LMU presentere saker
de har arbeidet med foregående år; som illustrasjon se fra Ålesund 2021 her. Se også punkt 5.10.2.
Nettverket har ingen instruksjonsmyndighet overfor LMUene, men har laget et forslag til mandat. Der
anbefales avdelingsledelsen å benytte LMU til å ivareta foretakenes lovpålagte oppgaver som angår barn
og legemiddelhåndtering; jfr. Forskrift om legemiddelhåndtering for virksomheter og helsepersonell som
yter helsehjelp. Det forutsettes at det finnes ressurser til dette innenfor foretakenes finansiering. Nettverket
har i hele sin virketid anbefalt at dette tverrfaglige samarbeidet blir prioritert, og at dette skal skrives inn i
de årlige styringsdokumenter RHFene mottar fra HOD.
Barn behandles med legemidler ved mange kliniske avdelinger, ikke bare ved barneavdelinger. Nettverket
har derfor gjennom forslag til mandat for LMUene, og i møter med Hdir, påpekt at barns særskilte behov
må ivaretas også utenfor barneavdelinger. Nettverket mener dette best løses gjennom overordnede
retningslinjer i helseforetakene. «Underutvalg for barn» ved OUS har løst dette gjennom et bredt
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sammensatt LMU med representasjon fra alle viktige avdelinger som behandler barn. Nettverket mener
dette er en svært god ordning som med fordel kunne vært benyttet også ved andre helseforetak.
Nettverket mener at LMUene bør være representert i foretakenes organer for innkjøp av legemidler, for å
sikre at barns behov i slike innkjøpsprosesser blir hensyntatt.
Møtereferat fra LMUene og saker av generell interesse gjøres tilgjengelig på Nettverkets intranett.
Kontaktinformasjon for LMUenes medlemmer finnes samlet på Nettverkets hjemmesider, åpent tilgjengelig
for alle. Saker som det blir arbeidet med ved ulike sykehus, ofte i regi av eller med utspring i LMUene, blir
gjort fritt tilgjengelig via Nettverkets internettsider. Ved overgangen til 2022 er Nettverkets intranett stengt
av og alle dokumenter er flyttet til Teams, hvor det er opprettet eget Team for Nettverkets medlemmer (se
for øvrig punkt 7.1)
I 2020 ble det opprettet en lukket Facebookgruppe for medlemmene av LMU for å kunne øke
samhandling/samspillet og deling av erfaring og spørsmål mellom LMUene. Det har ikke vært svært mye
aktivitet i denne gruppen, og Nettverket vurderer fortløpende om gruppen er til nytte eller skal avvikles.
LMUenes arbeid er et sentralt tema på den årlige nettverkssamlingen om høsten, se punkt 5.10.2.
Totalt er det nå ca. 120 medlemmer i Nettverket.
3.2.1

Regionalt arbeid i Helse Sør-Øst

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

3.3

Nettverkets samarbeidspartnere

Nettverket har flere samarbeidspartnere, mange oppnevnt i det opprinnelige oppdragsdokumentet.
Kontakten med disse beskrives senere, sammen med de aktuelle sakskompleksene.
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3.4

Organisasjonskart

3.5

Økonomi

Fratrukket øremerkede midler hadde arbeidet med Nettverkets opprinnelige mandat mottatt en uendret
finansiering på 5 mill. kroner siden starten i 2010 til og med 2021. Siden 2013 ble den årlige tildeling økt
med 1 mill. kroner, øremerket et sekretariat for et nasjonalt nettverk for kliniske utprøvinger blant barn, en
struktur som har blitt utviklet til NorPedMed.
Nettverket har siden 2018 hatt faglig ansvar for oversettelse og norsk tilretteleggelse av det nederlandske
Kinderformularium.nl for å skape oppslagsverket KOBLE som ble offisielt lansert oktober 2021 (se punkt
5.3). Dette arbeidet har involvert alle i stab, samt farmasøytene Kari Christiane Fougner Bjerknes
(Nettverkets styringsgruppe, Sykehusapotekene Oslo), Helene Grytli (redaktør i KOBLE, Norske
legemiddelhåndbok), Arna Teigen (Sjukehusapoteket) i Stavanger og Cathrine Kjeldby-Høie og Ingeborg
Karbø (begge Sykehusapotekene Oslo). Finansiering skjer ved tildelinger fra HOD via Statens
Legemiddelverk (SLV) til Norsk Legemiddelhåndbok (NLH). Sistnevnte har det administrative ansvaret,
mens Nettverket får tilført noe midler for å tilrettelegge arbeidet med det faglige innholdet (se også 5.3).
Nettverket er via NorPedMed norsk partner i to EU-prosjekt med formål å tilrettelegge for flere kliniske
utprøvinger blant barn i Europa; PedCRIN (2017-2021) og Collaborative Network for European Clinical Trials
for Children (c4c) (2018-2024), se punkt 3.5.2). Midler som tilkommer Nettverket fra disse EU-prosjektene
er øremerket arbeid som kommer i tillegg til Nettverkets øvrige virksomhet. Disse midlene har blant annet
gjort det mulig for Nettverket å lønne NorPedMeds internasjonale koordinator, Sigrun Margrethe Hjelle
(se også 6.2). Deltagelse i EU-prosjekter utløser også belønningsmidler fra Helse Bergen og Helse Vest,
midler som i 2021 delvis har blitt benyttet til drift av nettverkets forskningsrelaterte arbeid. Utdeling av
slike belønningsmidler er basert på akonto-overføringer av midler fra EU-prosjektene og er derfor
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vanskelige å planlegge med. Belønningsmidlene skal brukes til forskningsrettet aktivitet, og har i 2021 blitt
brukt til drift av NorPedMed.
De to prosjektene «Nasjonalt kompetansenettverk for psykofarmaka til barn og unge» og «Digitalisering
av blandekort for barn» har ekstern finansering. Noe ressurser fra stab og styringsgruppe (i form av
arbeidstid) går til arbeidet med disse prosjektene, uten at dette har blitt kostnadsført i prosjektene.
Slik utviklingen av Nettverkets økonomi har vært de siste årene, må det meste av de årlige tildelingene
benyttes til frikjøp av stab, Styringsgruppe og resurspersoner som arbeider med konkrete saker, for
eksempel blandekort. Covid-19 har satt sitt preg på økonomien også i 2021, ettersom reisene ble færre.
Vårseminaret ble arrangert digitalt, men Solstrandseminaret ble gjennomført fysisk med godt oppmøte.
Nettverkets tildeling over statsbudsjettet har vært uendret gjennom perioden 2010-2021, det vil si
5 millioner kroner til den ordinære virksomheten slik beskrevet i det opprinnelige oppdraget.
Ekstrabevilgninger til NorPedMed fra 2013 og til BNF-C fra 2017 var øremerket konkrete oppgaver som
begge var underfinansierte. Siden 2010 har Norge hatt en gjennomsnittlig lønnsvekst på ca. 36 % (kilde:
SSB). Utgifter til lønn har derfor utgjort en stadig større del av budsjettet til tross for at antall årsverk har
vært relativt stabilt.
Med bakgrunn i ovenstående ble det i mars 2021 utarbeidet en rapport overlevert Helsedirektoratet,
sammen med den årlige statusrapporten, se «Nettverkets Utfordringsbilde». Nettverkets totale tildeling
over statsbudsjettet for 2022 ble deretter økt med 1 million kroner til 7 millioner, dette inkludert
NorPedMed.
3.5.1

Avsetninger

Nettverket har for 2021 hatt et driftsoverskudd på kr. 700 887. Driftsoverskuddet skyldes fire forhold:
1.

Tilleggsfinansiering (belønningsmidler) på ca. kr 400 000 basert på partnerskap i EU-prosjektet
Collaborative Network for European Clinical Trials For Children (Conect4children, eller c4c, se
tidligere og dessuten 6.2). Disse midlene bidro til å dekke noe av driften av NorPedMed

2.

Besparelser knyttet til lavere reise/møte/seminar-aktivitet relatert til covid-19

3.

Bevisst sparing gjennom 2021 til inndekking av kostnader knyttet til oppbygging av nye nettsider,
noe som vil utgjøre en stor påkrevet engangs merkostnad i 2022 (se punkt 4 under)

4.

Nettverket vil i regnskapsåret 2022 måtte håndtere en stor og viktig enkeltinvestering knyttet til
flytting av nettsidene til ny plattform. Nettsidene utgjør Nettverkets ansikt utad, de er omfattende
både når det gjelder volum og kompleksitet, de er svært mye brukt, og de er avgjørende for vår
virksomhet. Til nå har nettsidene vært håndtert kostnadsfritt av Helse Vest IKT på deres server,
basert på programvaren SharePoint. Det nærmer seg nå 10 år siden siste oppgradering. Fra 2023
vil ikke Helse Vest IKT kunne levere disse tjenestene. Det har derfor i 2021 blitt gjennomført
orienterende forhandlinger med firmaet Bouvet om flytting av nettsidene. Bouvet har presentert
et time-estimat på 390 arbeidstimer, priset til kr 1400/t, totalt ca. kr. 550 000. Dette vil dekke ny
grunnstruktur i ny programvare, samt nødvendige oppgraderinger, blant annet knyttet til
‘universell utforming’. Kostnadene vil kunne endres noe gjennom kommende formelle
anbudsprosesser, men det antas at nivået ikke vil endres vesentlig. I tillegg kommer kostnader for
manuell flytting av innhold som ikke teknisk lar seg flytte direkte.

Basert på ovenstående ble det primo januar 2022 søkt om overføring til 2022 av det samlede
driftsoverskuddet fra 2021, som på det tidspunkt ble estimert til kr. 698 146, en sum som i helhet er bundet
opp til inndekning av kostnader knyttet til oppbygging av nye nettsider samt flytting av eksisterende
innhold. Det ble understrekes at dette er et planlagt og nødvendig prosjekt av avgjørende betydning for
Nettverkets drift. I det endelige regnskapet er driftsoverskuddet fastslått til kr. 700 887,-.
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3.5.2

Budsjett for 2022

Budsjettet for 2022 er planlagt i balanse i forhold til en tildeling på 7 mill. kroner. Midler avsatt fra 2021
skal dekke nødvendige investeringer knyttet til ny IKT-struktur (se punkt 3.5.1).
Den økte grunnbevilgningen vil gjøre det mulig løse noen av Nettverkets oppgaver på en bedre måte.







Blandekortgruppens arbeid blir sterkt påvirket av en stadig økende legemiddelmangel som utløser
stadig skifter av legemidler til intravenøs bruk, og derved behov for nye og oppdaterte blandekort.
Uten blandekort-gruppen måtte dette vært løst lokalt av små og store barneavdelinger i de enkelte
helseforetakene. Blandekortgruppen planlegges styrket med ekstra sykepleier-ressurser; gruppen ble
allerede i 2021 forsterket med farmasøytressurser for å kunne ivareta den økte arbeidsbelastningen.
NorPedMed planlegges styrket gjennom frikjøp av pediater også ved HUS, samt frikjøp av
studiesykepleier ved OUS for å utvikle et landsdekkende nettverk for pediatriske studiesykepleiere, og
bidra til å etablere et råd av ungdommer som kan gi innspill til legemiddelutprøvinger (Young Peoples
Advisory Group, eller YPAG); de to sistnevnte forutsatt opprettet gjennom deltagelse i c4c (se punkt 6).
Kontakten mot primærhelsetjenesten planlegges styrket gjennom frikjøp av en 10 % fastlege i tillegg
til Inga Marta Grønseths nåværende 10 %

Økonomi oppsummert:
Nettverkets økonomi er under god kontroll, med et kostnadsnivå tilpasset tildelingene. Et driftsoverskudd
fra 2021 representerer planlagt sparing til en viktig engangsinvestering i 2022. Lønns- og prisvekst gjennom
10 år har delvis blitt kompensert gjennom en styrket tildeling for 2022.

3.6

Nettverkets samarbeidsprosjekter

Eksterne samarbeidsprosjekter var viktig for Nettverket de første driftsårene, men disse har blitt betydelig
færre og de blir organisert ved at Nettverket er direkte involvert i styringen. Flere tidligere
samarbeidsprosjekter har vært svært vellykket og har påvirket klinisk praksis, publiserte artikler kan finnes
her på Nettverkets internettsider. Nettverkets mulighet til å inngå avtaler om nye samarbeidsprosjekt har
gradvis blitt mindre, parallelt med en kostnadsutvikling som har medført at tildelingen i økende grad har
blitt «spist opp» av stab, styringsgruppe og medarbeidere som kreves for å ivareta kjerneoppgaver.
Under følger en kort oppsummering av pågående samarbeidsprosjekter fra 2020. Prosjekter der
Nettverkets ansatte er sentrale i gjennomføringen er beskrevet i kapittel 4 og 5. Mer informasjon om
samarbeidsprosjekter og fagdager finnes på Nettverkets internettsider om samarbeid.
3.6.1

Digitale blandekort for barn

Blandekortene (se punkt 5.8) finnes i dag som word- og pdf-dokument, de ligger tilgjengelig for alle på
Nettverkets nettsider. Opplysninger og bakenforliggende vurderinger loggføres, også papirbasert. Dette
er av mange årsaker ingen optimal løsning. Derfor ble det i 2021 søkt Helse Vest om prosjektmidler til å
etablere en digital grunnstruktur for blandekortene. Utvikling og revideringer med eventuelle endringer
vil bli sporbare. Informasjon om istandgjøring og administrering av parenterale legemidler til barn vil bli
gjort tilgjengelig fra databasen, med en internettvisning omtrent som dagens blandekort. Den samme
informasjonen skal på litt lengere sikt kunne la seg integrere i digitale kurveløsninger.
Helse Vest IKT og barneavdelingene i Helse Vest er viktige samarbeidspartnere i prosjektet, sammen med
arbeidsgruppen for blandekortene. Helse Vest har innvilget 1,1 mill. til dette prosjektet, der IKT-utvikling
er den største kostnaden. Prosjektet startet opp på senhøsten 2021, og er forventet ferdig i 2023.
3.6.2

Kvalitetssikret vurdering av smerte hos syke premature

Prosjektet «Kvalitetssikret vurdering av smerte hos syke premature spebarn – som grunnlag for trygg
smertebehandling» utgår fra nyfødtintensivavdelingen ved Barne- og ungdomsklinikken, Haukeland
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universitetssjukehus, prosjektleder Bente Vederhus. Prosjektet skal undersøke psykometriske egenskaper
ved ALPS-Neo, et smertevurderingsverktøy som benyttes på nyfødtavdelinger i Norge. Thomas Halvorsen
er Nettverkets kontaktperson. Midler ble avsatt i 2019, men bruk har blitt utsatt på grunn av covid-19.
3.6.3

The ComPICU/NICU Study

Compatibility of drug infusions in the paediatric care unit/neonatal intensive care unit (The ComPICU/NICU
Study) er et forskningssamarbeid mellom Sykehusapotekene Oslo, Oslo universitetssykehus og
Universitetet i Oslo, finansiert av Helse Sør-Øst fra 2017. Prosjektet skal kartlegge kombinasjoner av
intravenøse legemidler som administreres til barn på intensivavdeling, gjøre analyser av forlikelighet av
legemidler/parenteral ernæring administrert i samme intravenøse løp. Prosjektet har også internasjonale
samarbeidspartnere, både i Sverige og i Storbritannia. Margrete Einen er Nettverkets kontaktperson for
The ComPICU/NICU study. Det første doktorgradsarbeidet er ventet ferdig og levert høsten 2022.
Publikasjoner fra The ComPICU/NICU study:
Staven Berge V, Nezvalova-Henriksen K, Nilsson N, Andersson Y, Brustugun J og Tho I. Er legemidlene
kompatible? Norsk Farmaceutisk Tidsskrift 2021; 2: 32–36. https://www.farmatid.no/artikler/legemidlenekompatible
Nezvalova-Henriksen, K.; Nilsson, N.; Østerberg, C.T.; Staven Berge, V.; Tho, I. Y-Site Physical Compatibility
of Numeta G13E with Drugs Frequently Used at Neonatal Intensive Care. Pharmaceutics 2020, 12, 677.
https://doi.org/10.3390/pharmaceutics12070677
Nilsson, N., Nezvalova-Henriksen, K. and Tho, I. "Emulsion Stability of Different Intravenous Propofol
Formulations in Simulated Co-Administration with Remifentanil Hydrochloride" Pharmaceutical
Technology in Hospital Pharmacy, vol. 4, no. 2, 2019, pp. 77-87. https://doi.org/10.1515/pthp-2019-0014
3.6.4

The WE-Study

Dette er en forskerinitiert RCT med tittelen «Does botulinum toxin A make walking easier in children with
cerebral palsy?» (The WE-Study). Studien støttes av Norsk forskningsråd, og med hjelp fra NorPedMed fikk
den også støtte fra PedCRIN, slik at studien nå er en Europeisk multisenterstudie. Siden 2019 har studien
inkludert pasienter ved studiesenter i Polen og Frankrike. Bendik Lund, tidligere styringsgruppe- og
NorPedMed-representant i Trondheim, er Nettverkets representant i studiens styringsgruppe.
Studiens protokoll ble publisert i tidsskriftet Trials: The WE-Study: does botulinum toxin A make walking
easier in children with cerebral palsy?: Study protocol for a randomized controlled trial.
3.6.5

The ALIENS study

The ALIENS study (ArtificiaL IntelligencE in Neonatal Sepsis) er et forskerinitiert prosjekt med prosjektleder
Jobin K. Varughese. Målsetningen er å forbedre treffsikkerheten i diagnostikken av nyfødtsepsis slik at
antibiotikabehandling kan gis i større grad bare til de nyfødte som har et reelt behov for dette.
Prosjektgruppen ønsker å ta i bruk teknikker innenfor kunstig intelligens for å utvikle verktøy som fungerer
som beslutningsstøtte for klinikeren. Prosjektgruppen har etablert et landsdekkende nettverk av
nyfødtavdelinger i alle regioner. Nettverket innvilget i 2019 økonomisk støtte til prosjektet (15 000,-) for å
dekke utgifter til reise og møter i 2020. Som følge av covid-19 ble prosjektet satt på vent i 2020, og det har
helle ikke i 2021 vært aktivitet i dette prosjektet.
3.6.6

Internasjonalt samarbeid innen trygg bruk av legemidler

Nettverket ble høsten 2020 kontaktet av førsteamanuensis Yury Kiselev (prosjektleder) fra OsloMet med
forespørsel om samarbeid. Prosjektet tar sikte på å etablere et informasjonssenter delvis etter mal av RELIS
i Moskva, og som skal tilby videreutdanning og rådgivningstjenester innen komplekse farmakologiske
problemstillinger til klinikere. Det er planlagt å søke midler fra Helsedirektoratet for å finansiere
korttidshospitering av russiske farmakologer ved RELIS Midt-Norge. Hovedmålet til prosjektet er å dele
norske erfaringer med ansatte på dette nyetablerte russiske senteret. Alle reise- og oppholdskostnader til
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norske deltakere blir dekket gjennom midlene som søkes fra Helsedirektoratet. Nettverket er forespurt om
undervisningsoppdrag, og har svart positivt. I 2021 har det grunnet covid-19 ikke blitt jobbet med dette.
3.6.7

Får barn riktig dose?

«Bedre legemidler til barn» er et forskningssamarbeid mellom Sykehusapotekene HF, Oslo
universitetssykehus og Universitetet i Oslo. Tidligere har denne forskningsgruppen sett på off-label bruk
og bruk av uregistrerte legemidler til barn, og på beste praksis for manipulering av enkelte legemiddel.
Resultater fra dette arbeidet har vært direkte til bruk i klinikken og i Nettverket. I dette nye prosjektet skal
gruppen undersøke om det er mulig å karakterisere ulike legemiddel på en slik måte at dette kan hjelpe
oss å manipulere legemidlet riktig, for derved å sikre barnet riktig dose. Prosjektet har fått penger fra
Foreningen for hjertesyke barn og Sykehusapotekene HF. Gunn-Therese Lund Sørland er Nettverkets
kontaktperson inn i prosjektet.
3.6.8

Fagdager

Nettverket ønsker at LMUene skal arrangere fagdager for å sette fokus på barn og legemidler ved de lokale
barneavdelingene. Tidligere ble det avholdt mange slike fagdager, men aktiviteten har avtatt gjennom de
siste årene, og i 2021 ble det heller ikke arrangert noen på grunn av covid-19. Nettverket vil, i
Nyhetsbrevene, fortsette å oppmuntre LMUene til å benytte denne ordningen. Videre har LMUene blitt
invitert til å delta på Nettverkets månedlige lunsjmøter (se 5.10.3)

3.7

Riktigere bruk av psykofarmaka til barn og ungdom

Nettverket fikk høsten 2019 i oppdrag fra Hdir å lage et forprosjekt for etablering av et nettverk innen
legemiddelbruk innen barne- og ungdomspsykiatri. Prosjektet er forankret i et oppdrag fra HOD fra 2017.
Med oppdraget fulgte en øremerket tildeling på 150 000 kroner. Oppdraget førte til at Nettverket innledet
et tett samarbeid med ledelsen i Norsk barne- og ungdomspsykiatrisk forening. Etter et forarbeid ble
samtlige fagansvarlige overleger innen barne- og ungdomspsykiatri ved landets 20 helseforetak invitert til
et arbeidsmøte (Rådslag) på Gardermoen 29. januar 2020. 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 Rådslaget
ble det utarbeidet en rapport til videre behandling hos Hdir og HOD.
Det ble i 2021 tildelt midler til videre arbeid med et Nasjonalt kompetansenettverk for psykofarmaka for
barn og unge, Psykofarmakanettverket, slik at man høsten 2021 kunne starte et prosjekt med mål om å
opprette og drifte et slikt nettverk. Det ble i august 2021 opprettet en stab som har arbeidet med
forprosjektet for å etablere ovenstående nettverk, representert ved provisorfarmasøyt Haakon Gravanti
Rosland fra Sjukehusapoteket i Bergen, og barne- og ungdomspsykiaterne Ingvild Skogen Bauge og
Christina Johanne Ruben Eliassen (begge Barne- og ungdomspsykiatrisk klinikk, Helse Bergen).
Forprosjektet gir et godt etableringsgrunnlag for et driftsklart Psykofarmakanettverk. De viktigste
strukturene som man har arbeidet med høsten 2021 har vært organisasjonsstruktur, nøkkelpersoner,
arbeidsoppgaver og kontakt med samarbeidspartnere. Det har vært sendt ut informasjon om etablering av
nettverket til alle helseforetak i Norge, her er det også gitt informasjon om behovet for regionale
representanter, samt etablering av legemiddelutvalg på alle helseforetak i Norge.
Staben i Psykofarmakanettverket gikk grundig gjennom Hdirs høring om Nasjonale faglige råd for bruk av
psykofarmaka til barn og unge, og svarte på høringen også på vegne av Nettverket.
Som ledd i prosjektarbeidet for å opprette Psykofarmakanettverket ble det i oktober 2021 gjennomført en
brukerundersøkelse, sendt ut til alle leger i barne- og ungdomspsykiatrien som er medlem i Den Norske
Legeforeningen. Dette for å samle informasjon om bruk av beslutningstøtte for medikamentell behandling
samt få innspill på hva målgruppen i første fase har behov for, hva de ser for seg at funksjonen til de lokale
legemiddelutvalgene kan være, og om de har innspill på viktige områder for klinikknær forskning på
psykofarmaka til barn og unge. Ut fra spørreundersøkelsen kom det frem et ønske om en nasjonal veileder
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for forskrivning av psykofarmaka til barn unge, nettside med lenker til beslutningstøtte for forskrivning,
utdanningsaktiviteter så som kurs, webinar og podcast, informasjonsskriv til pasienter og foresatte om de
mest forskrevne legemidlene og opprettelse av forum for drøfting av problemstillinger knyttet til
forskrivning av psykofarmaka til barn og unge.
Mange av momentene fra spørreundersøkelsen er tatt inn i planen for drift av det nye
Psykofarmakanettverket, for 2022. I forprosjektperioden har det vært samarbeidet tett med Nettverkets
kontaktperson i Hdir, Kirsti Bjerke Sæthre. Prosjektet har egen finansiering, via HDir, for forprosjektet i 2021
og første driftsår (2022), og inngår i Hdirs prosjekt om «Riktigere bruk av psykofarmaka til barn».
Psykofarmakanettverkets rapport for høsten 2021 og driftsplan for 2022 kan leses her.

3.8

Nasjonalt kompetansenettverk for barnepalliasjon

Stortingets Helse- og omsorgskomite vil at det skal etableres et nasjonalt kompetansenettverk for
barnepalliasjon, forankret i spesialisthelsetjenesten, og driftet på tilsvarende måte som Nasjonalt
kompetansenettverk for legemidler til barn, se lenke her til debatten. Forankret i dette synspunktet, har
Nettverket bistått arbeidet med å utvikle et slikt nytt kompetansenettverk, primært gjennom organisatorisk
rådgivning, men også ved å sikre internett-domener, samt å huse dette kompetansenettverket på
https://www.legemidlertilbarn.no/palliasjon/Sider/default.aspx. Palliativ behandling bygger i stor grad på
bruk av legemidler, og krever ofte bruk uten eller utenfor markedsføringstillatelse. Nettverket har derfor
også bidratt med faglige råd og innspill. Nettverket mener at barnepalliasjon er et viktig og krevende fagfelt
hvor nasjonal forvalting av erfaring og kompetanse vil profittere på en nasjonal nettverksstruktur. Dersom
det bevilges midler, er det naturlig å se for seg et faglig og organisatorisk samarbeid som kan gi
synergieffekter. Nettverket understreker at dette forutsetter tilførsel av ressurser; se punkt 3.5 om økonomi.
«Tverrfaglig kompetansenettverk for palliasjon for barn og unge» var ett av temaene som ble presentert
og diskutert på Solstrandseminaret høsten 2021.

4.

Pasientsikkerhet

4.1

Barns behov i elektroniske legemiddelkurver og e-resept

Dette er en meget viktig sak som Nettverket har arbeidet med gjennom flere år. Produksjon og nasjonal
distribusjon av kunnskap og verktøy som er relevant og viktig for beslutninger knyttet til barns bruk av
legemidler, er blant Nettverkets mest sentrale oppgaver.
Nettverkets internettsider har gjennom mange år vært benyttet som kilde til beslutningsstøtte for leger,
farmasøyter og sykepleiere ved alle landets barneavdelinger. Ved omlegging til elektronisk forordning må
denne informasjonen gjøres tilgjengelig via kanaler som benyttes der beslutningene tas. Allerede i 2014
utarbeidet Nettverket derfor et generelt notat om pasientsikkerhet for barn i elektroniske
legemiddelkurver. Notatet kan leses her. Notatet var stilet til alle de regionale helseforetakene som da
hadde begynt å utforme anbudsbeskrivelser for elektroniske legemiddelkurver. Legemiddelverket er
ansvarlige for FEST som allerede er i drift som nasjonal forskrivningsstøtte. FEST gir imidlertid ikke
fullstendige opplysninger om barns legemidler. En rapport fra Tverretatlig kontaktpunkt for
legemiddelinformasjon til HOD påpekte derfor behovet for elektronisk tilgjengelig informasjon om
legemidler til barn i elektroniske forskrivningssystemer og kurveløsninger. Rapporten ble levert desember
2017 og kan leses her. Blant annet med basis i dette arbeidet ble prosjektet KOBLE etablert (se punkt 5.3).
Blandekortene (se punkt 5.8) og KOBLE (se punkt 5.3) er blant de viktigste kildene til informasjon som
Nettverket forvalter og utvikler. Blandekortene omhandler de fleste viktige intravenøse legemidler barn har
behov for, og beskriver hvordan disse skal blandes ut, og hvor fort eller langsom denne blandingen kan/skal
gis, for at de trygt kan gis til barn «av alle størrelser». Blandekortene må digitaliseres og gjøres tilgjengelig
som elektronisk forskrivningsstøtte.
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KOBLE er en norsk oversettelse og tilretteleggelse av en nederlandsk database som blant annet gir
informasjon om dosering av alle legemidler barn har bruk for, uavhengig av regulatorisk status. Arbeidet
med KOBLE har vist oss at det helt åpenbart er behov for integrasjon av opplysninger om legemidler til
barn i de ulike e-kurvesystemer og i e-resept. KOBLE kom på nett primo 2021, og ble offisielt åpnet
november 2021. Det er foreløpig ingen klar plan for hvordan KOBLE skal integreres i elektroniske systemer.
Dette er etterspurt av både leger, farmasøyter og sykepleiere, samt fra prosjektene for elektroniske kurver
i de ulike RHFene.
I 2020 har et flertall av landets foretak innført elektroniske legemiddelkurver på barneavdelingene. Valg av
programvarer og plattformer varierer mellom ulike foretak, og dette gjør det vanskelig å legge til rette for
at alt helsepersonell skal ha samme tilgang til overordnede nasjonale databaser. Dette utfordrer
grunntanken om at legemiddelbehandling av barn ikke skal variere etter bosted. Finansiering av elektronisk
tilretteleggelse av innhold er i stor grad lagt til RHFene. Tilretteleggelse av Nettverkets
informasjonsmateriell vil koste penger og arbeid. Nettverkets streben etter en enhetlig norsk tilnærming
til barns legemiddelbehandling har derfor støtt på utfordringer i dette uoversiktlige landskapet. Denne
saken har vært tungt prioritert, og det har det vært arrangert møter med mange aktører: Direktorat for ehelse, Nasjonal IKT, Kontaktpunkt for legemiddelinformasjon, SAFEST, Det interregionale IKT-samarbeidet,
Interregionalt Arkitekturutvalg, Interregionalt Porteføljeutvalg, Helse Vest IKT, Helseplattformen og Seksjon
for e-helse i Helse Bergen.
Per i dag legges mye innhold manuelt inn i de elektroniske systemene, blant annet hentet fra Nettverkets
og Barnelegeforeningens internettsider. Dette arbeidet gjøres stort sett lokalt. Dette er resurskrevende og
risikabelt, prosessene blir lite etterprøvbare, og innholdet blir vanskelig å samkjøre og nesten umulig å
vedlikeholde samlet. Nettverket vil derfor at slik informasjon skal kunne hentes elektronisk fra en
overordnet struktur, noe som vil ivareta en enhetlig behandling av norske barn, sikkerhet i overføringene,
etterprøvbarhet og vedlikehold.
OPPSUMMERT og VIKTIG:
En samlet nasjonal ivaretagelse og framstilling av barns mange særskilte behov innenfor
legemiddelbehandling på helsevesenets mange elektroniske plattformer, utfordres av at
helseregioner og foretak velger forskjellige tekniske løsninger. Denne svært uoversiktlige
situasjonen gjør det vanskelig og kostbart å få til en nasjonal integrasjon av elementer som er
avgjørende for barn. Nettverket har hverken økonomi, ressurser, kompetanse eller mandat til å
forestå slike datatekniske integrasjoner, og trenger derfor hjelp.
Norge må løse dette samlet, ikke fragmentert og per foretak.

4.2

Legemiddelsikkerhet

Norges barnelegeforenings (NBF) prosjekt «Legemidler - hvordan sikre forsvarlig håndtering i landets
barneavdelinger» resulterte i NBFs Legemiddelveileder som inneholder rutiner for risikofylte prosedyrer
ved håndtering av legemidler til barn. I 2016 overtok Nettverket ansvaret for Legemiddelveilederen fra
Barnelegeforeningen (se også punkt 5.5).
I 2013 lanserte Nettverket en egen internettside om Legemiddelsikkerhet for informasjon og diskusjon om
systemfeil som andre kan lære av. På denne siden ble det lagt ut 12 artikler i 2021. Disse artiklene har også
blitt presentert som nyhetssaker. Viktige temaer som er omtalt på Legemiddelsikkerhetssidene i tillegg til
Legemiddelveilederen er «Legemiddelmangel» (se punkt 4.3), «Uregistrerte legemidler» (se punkt 4.4) og
«Tilgang til nødvendig kunnskap om barns medisiner» (se punkt 5.1). Tidligere inkluderte dette også
«Hendelser å lære av» som var et samarbeid med Meldeordningen (nedlagt 2019, se punkt 4.5).
Barnelegeforeningens medlemsblad Paidos nr. 2/2021 hadde «feil» som gjennomgående tematikk med
mange interessante artikler. Deriblant skrev Nettverkets Henrik Irgens en artikkel om læring på tvers, der
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vi som Nettverk etterlyser system for læring på tvers, også utover de enkelte helseforetak sine interne
avvikssystemer.
4.2.1 Feilbruk av legemidler i håndkjøp blant ungdom
Våren 2021 hadde Nettverket spesielt fokus rettet mot legemiddelforgiftninger inkludert intoks, og i
forbindelse med vårseminaret (se punkt 5.10.1) hentet Henrik Irgens og Gunn Elin H. Veivåg inn statistikk
fra landets barneavdelinger og legevakter / akuttmottak vedrørende forekomst av dette. Statistikken
antydet en foruroligende økende trend som ble presentert på et av Nettverkets lunsjwebinar i april. Spesielt
apotekene og dagligvarekjedenes salg av paracetamol ble problematisert, og Nettverket kontaktet
Apotekforeningen, Mattilsynet og noen av de store dagligvarekjedene. I august fikk Nettverket presentert
dette arbeidet for Apotekforeningen der det var med representanter fra landets apotekkjeder. De viser til
bransjestandarder og vil ta dette videre i hver enkelt kjede. Det har vært dialog mellom Nettverket og
Mattilsynet. De forteller at det alt gjøres tilsyn på legemidler solgt i butikk, men vil sammen med
Legemiddelverket sette et økt fokus på saken og være ekstra nøye i sine kontroller fremover. Nettverket
har også sendt en bekymringsmelding til landets matvarekjeder (Coop-Norge, Norges Gruppen og REMA).
Så langt er det bare Coop-Norge som har svart og gitt tilbakemelding på at problemstillingen vil bli tatt
opp i deres interne kvalitetsprosjekter.

4.3

Legemiddelmangel

Legemiddelmangel er et internasjonalt problem som stadig øker, se for eksempel denne artikkelen fra NRK
(2019) om rekordstor legemiddelmangel i Norge. Blant annet ble det varslet om mangel på Stesolid
injeksjon, diazepam injeksjon, ibuprofen mikstur og flere viktige antibiotika miksturer. I tillegg manglet vi
råvarer til apotekfremstilte legemidler. Til sammen ble det publisert 29 nyhetssaker om legemiddelmangel
på Nettverkets hjemmeside i 2021.
4.3.1 Mangelen på antibiotikamiksturer til barn
Dette bekymrer Nettverket. Tidlig på våren 2021 ble vi varslet om at tilgjengeligheten av oral
fenoksymetylpenicillin til barn ville bli svært begrenset, da Apocillin mikstur og de minste tablettene ble
meldt avregistrert. Antibiotikasenteret for primærmedisin (ASP) og Nettverket kontaktet produsenten
TEVA, Legemiddelverket og Mangelsenteret, men prosessen med avregistrering av disse viktige
preparatene har ikke latt seg stoppe. NBF og Norsk Farmaceutisk Forening har engasjert seg i dette, blant
annet gjennom et innlegg i Dagens Medisin: De yngste trenger barnevennlig antibiotika. Vi kjenner til at
det pågår et prosjekt om nasjonal produksjon av antibiotika, men vi vet ikke om barnevennlige
formuleringer som mikstur inngår i dette prosjektet.
Sverige har kartlagt hvilke antibiotikapreparat man anser å være i risiko for mangel eller for å forsvinne
helt. Det ble funnet hele 149 ulike preparater som ble vurdert å ha høy risiko for leveringsproblemer. Nesten
halvparten av disse preparatene er spesielt viktige fordi de er vanskelige å erstatte, og blant disse var det
en stor overvekt av antibiotika som brukes av barn (som miksturer). Det er liten grunn til å tro at situasjonen
er bedre i Norge. Les mer om kartleggingen her.
4.3.2 Mangel på tocilizumab utløst av covid-19
Den internasjonale legemiddelmangelen kan 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. Under
pandemien ble det tatt i bruk legemidler til behandling av alvorlig syke covid-pasienter, blant annet
tocilizumab, legemidler som var tiltenkt pasienter med andre diagnoser. Økt etterspørsel av disse
legemidlene har ført til mangel av disse i Norge. Et av legemidlene var tocilizumab, som er godkjent til
behandling av en rekke revmatiske sykdommer (RA) hos barn og voksne, men også til behandling av
cytokinfrigjøringssyndrom etter immunmodulerende CAR-T-behandling. Dette er en ny og viktig
behandlingsmodalitet for barn med akutt lymfatisk leukemi (ALL), men for å kunne gi denne behandlingen
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må støttebehandling som tocilizumab være tilgjengelig for å stoppe stor cytokinfrigjøring, den kan være
livstruende. Tocilizumab har gjennom 2021 vært rasjonert fra grossist, og sykehusforetakene har vært bedt
om å prioritere hvem som skal få behandling med legemidlet. Nettverket har, i samarbeid med
Mangelsenteret (se under), arbeidet for at barn skal være prioritert og sikret behandling med tocilizumab.
Se nyhetssak om dette her.
Nasjonalt senter for legemiddelmangel og legemiddelberedskap i spesialisthelsetjenesten
(Mangelsenteret) ble opprettet i 2017. Mangelsenteret skal kommunisere legemiddelmangler til berørte
parter i spesialisthelsetjenesten, og publiserer mangelsituasjoner på egen nettside (registrerte og
uregistrerte legemidler). Nettverket har de senere år samarbeidet med Mangelsenteret om
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 ble dette samarbeidet
tettere ved at Nettverket deltar på de ukentlige digitale møtene som Mangelsenteret har med
Legemiddelverket, representanter fra Sykehusinnkjøp HF, og regionale fagsjefer i sykehusapotekene.
Nettverket har videreført å stille på møtene i 2021. Det ble også arrangert et webinar om temaet «Mangel
på legemidler til barn, hva gjør vi» i september 2021.
Legemiddelverket overvåker legemiddelmarkedet og skal varsle om kommende mangelsituasjoner, samt
forsøke å forhindre at de oppstår eller at de skaper farlige situasjoner. Varsler publiseres på
Legemiddelverket sine nettsider og disse er automatisk koblet til omtalen av legemidlet i Felleskatalogen.
De viktigste mangelsituasjonene varsles også i legenes journalsystemer.
Det er viktig å være klar over at disse varslingsrutinene i hovedsak gjelder legemidler med norsk MT og
som er i salg i Norge, altså legemidler som er markedsført. Vi vet at norske barn har stort behov for
legemidler som omsettes uten norsk MT, eller som ikke markedsføres til tross for at de har MT. Norske
barn er derfor spesielt utsatt ved mangelsituasjoner. Nettverket blir uformelt involvert i vurdering av
situasjoner der Legemiddelverket har ment at barnepopulasjonen er spesielt sårbar.
Blant annet av årsaker som dette er Nettverket svært opptatt av at det norske markedet for legemidler som
barn har behov for, skal bli mest mulig normalt, det vil si at omsetningen i størst mulig grad skal foregå i
henhold til det regelverket vi har etablert for dette, og ikke gjennom kronisk bruk av unntaksordninger (se
4.4).
Viktige legemidler som barn regelmessig har behov for, men som aldri - eller ikke på lang tid - har vært
markedsført i Norge, blir ikke omfattet av begrepet legemiddelmangel, slik Norge har valgt å definere dette
(se også punkt 4.4). Nettverket har reist spørsmål om vi trenger en ny og særskilt kategori for denne typen
legemidler, forslagsvis benevnt «Legemiddelsavn». Se også Nettverkets nyhetssak om dette.

4.4

Uregistrerte legemidler

Nasjonale behandlingsanbefalinger for barn inneholder et betydelig antall legemidler som mangler norsk
MT, altså er uregistrerte og krever søknad om godkjenningsfritak. Se også punkt 5.1. Nettverket mener at
legemidler som er i regulær bruk i Norge bør selges på normalt vis og gjennom regulære kanaler.
Nettverket arbeider med å kartlegge hvilke uregistrerte legemidler som brukes til barn, og har bedt
LMUene rapportere mye brukte uregistrerte legemidler ved sin barneavdeling. Listen over slike ligger her.
Det ble i 2019 opprettet en arbeidsgruppe for å få barneformuleringer til Norge. Det har blitt avholdt fire
møter i 2021 der Nettverket og NBF stiller med hver sin representant sammen med to representanter fra
LMI og to fra Legemiddelverket. Arbeidsgruppen har tatt opp muligheten for økt nordisk samarbeid, noe
som kanskje kan bidra til økt tilgjengelighet for legemidler til barn. Allerede nå oppfordres industrien til å
lage felles nordiske pakninger, men dette vil kun ha effekt ved nye produkter. Legemiddelverket har løftet
sakskomplekset og en håper at det kan løftes opp i Nordisk ministerråd for 2022. Nettverket har etablert
en egen nettside som omhandler problematikk knyttet til uregistrerte legemidler.
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Under følger noen eksempler på at man i fellesskap faktisk kan lykkes med å skape et noe mer normalt
marked for legemidler – også til barn i Norge:




Betapred er vannløselig betametason, som hentes inn fra Sverige. Et legemiddelfirma har søkt om og
fått MT for et annet vannløselig betametason-preparat, men det er enda usikkert om firmaet ønsker å
ta produktet på det norske markedet.
Kommersielt tilgjengelige balanserte glukose-salt-løsninger sparer arbeid med tilsetninger. Sverige har
Plamalyte-Glucos, med innhold av glukose, natrium, kalium og magnesium, i tillegg til acetat og
glukonat, det vil si en hydreringsløsning som kan brukes uten ekstra tilsetninger av elektrolytter. I
Norge har Barnelegeforeningen etterspurt dette i mange år. Baxter søkte om MT i 2020 og produktet
kom i salg våren 2021.

Andre legemidler som er i fokus, men har kommet kortere i prosessen er flukloksacillin mikstur og
ibuprofen stikkpiller. I denne prosessen har NBF sine interessegrupper gitt nyttige innspill.
Det blir arbeidet med andre viktige legemidler til barn, men det er for tidlig i prosessen til å kunne
rapportere rundt disse.

4.5

Uønskede hendelser ved legemiddelbruk hos barn

Uønskede hendelser rapporteres i dag ved hjelp av ulike systemer i helseforetakene. Standardisering er
nødvendig for å kunne sammenfatte rapporter på nasjonalt nivå og finne risikoområder. Det finnes få
studier vedrørende uønskede hendelser hos barn, spesielt studier som omhandler mindre alvorlige
hendelser som ikke er meldepliktige.
Nettverket, representert ved Kari Christiane Fougner Bjerknes, har samarbeidet med Meldeordningen om
læring av rapporterte hendelser med legemidler og barn. Kristin Klem har vært Meldeordningens
representant i dette samarbeidet. Dette samarbeidet ble avsluttet da Meldeordningen ble avviklet i 2019
og erstattet av Statens undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjenesten (UKOM). En artikkel som
har sett på meldingene i Meldeordningen, før meldingene ble slettet, peker på barn som en spesielt sårbar
gruppe ved legemiddelhåndteringsfeil, se nyhetssaken her. De fleste feil oppstår ved administrering, og
barn er spesielt utsatt siden dosene ofte er basert på kroppsvekt og det sjelden kan brukes hele
tabletter/ampuller, det må gjøres utregninger. I tillegg til dette kommer også aspektet med stor bruk av
uregistrerte legemidler (gjerne med utenlandsk merking) og bruk utenfor godkjenning, slik at alternative
kilder (som KOBLE, åpne/knuse/løse-listen eller blandekortene) må sjekkes før dosering og administrering.
Nettverket har avtalt videre samarbeid med UKOM. Det er likevel en bekymring at det ikke finnes en
nasjonal tilnærming som sikrer at avviksmeldinger blir samlet fra de mange små og store avdelingene som
behandler barn; slik at signaler på systemfeil eller feil som vi alle vil ha nytte av å høre om, blir plukket opp,
registrert, vurdert, systematisert og meldt tilbake til de relevante kliniske miljøene. Slik man nå har
organisert det organisatoriske landskapet rundt dette, framstår det mest relevant at UKOM tar dette
oppdraget. Vi kan ikke ha det slik at viktige systemfeil ikke avdekkes fordi vi ikke klarer å organisere oss.
Nettverket vil følge dette opp med UKOM og HDir. Nettverket har i 2021 forsøkt å rette UKOMs
oppmerksomhet mot dette sakskomplekset, men har ingen myndighet i denne saken.

4.6

Bivirkningsrapportering

Rapportering og læring av bivirkninger hos barn og unge er viktig for å øke kunnskapen om
nytte/risikoforhold for denne populasjonen. I perioden 2012-2016 var en av Nettverkets farmasøyter 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. Nettverket har fra 2020 igjen hatt økt
fokuset på legemiddelovervåking og bivirkningsrapportering som gjelder barn og unge Jenny Bergman,
tidligere RELIS, nå Sjukehusapoteket i Bergen er tilbake i stab, og har særlig fokus på bivirkninger. I 2021
fikk Nettverket i oppdrag fra SLV å gå gjennom alle bivirkningsmeldinger på covid-19 vaksinasjon hos barn
og ungdom under 18 år. Fra oktober til desember har Jenny Bergman og Henrik Irgens laget seks rapporter

www.legemidlertilbarn.no

18

Statusrapport 2020

og presentert disse i bivirkningsmøte sammen med representanter fra SLV og FHI. Nettverket har også et
oppdrag fra SLV om å gjennomgå alle bivirkningsmeldinger for barn og unge under 18 år.
Nettsidene om bivirkninger er holdt oppdatert i 2021, og det er i løpet av året laget 12 nyhetssaker om
bivirkninger på www.legemidlertilbarn.no.

4.6.1

Utfordringer når det gjelder bivirkninger av legemidler til barn

Bivirkningsfokuset er fortsatt viktig av flere grunner, både medisinske og systemrelaterte:












Barn kan være mer utsatt for bivirkninger enn voksne, blant annet i forhold til fysisk og psykisk vekst
og utvikling.
Det foregår omfattende bruk av legemidler utenfor myndighetsgodkjenning blant barn. Det er
begrenset dokumentasjon av sikkerhet ved bruk av legemidler utenfor godkjenning.
Det er manglende kunnskap om sammenheng mellom dose, effekt og bivirkninger, spesielt hos
risikogrupper som premature barn og barn med kroniske sykdommer og barn som har overlevd
tilstander man tidligere døde av.
Ved kroniske sykdommer hos barn blir eksponeringstiden lenger enn for voksne, med mulig økt risiko
for bivirkninger.
Ny diagnostikk av sykdommer hos barn og nye legemidler/indikasjoner har ført til raske endringer i
legemiddelbruk.
Underrapportering av bivirkninger gjelder også barn og unge.
Vaksinebivirkninger hos barn følges av FHI (unntatt for bivirkninger av covid-vaksine), mens tilsvarende
systematikk ikke er etablert for bivirkninger av andre legemidler. Nettverket forsøker å fange opp
viktige meldinger og fokusområder gjennom bivirkningsstatistikk.
En årlig oppsummering av bivirkninger hos barn i Bivirkningsårsrapporten fra Legemiddelverket, utgikk
når årsrapporten fra 2017 fikk et kortere format.
Ny Bivirkningsregisterforskrift gjeldende fra 1.1.2020, gir helsepersonell lik meldeplikt.

4.6.2

Prosjekt «bivirkningsansvarlig sykepleier»

For å øke fokuset på bivirkninger og volumet av bivirkningsmeldinger startet Nettverket prosjektet
«Bivirkningsansvarlig sykepleier» ved tre barneavdelinger i 2016. Personal- og ressursmessige endringer
førte til begrenset oppfølging av prosjektet i en periode, men i 2020 ble prosjektet tatt opp igjen. Det ble
gjennomført et webinar tidlig i februar i 2021, særlig rettet mot barnesykepleiere. Det deltok representanter
fra de fleste barneavdelinger i Norge. Fokus var på sykepleiers rolle, innen temaene utvidet meldeplikt,
hvordan praktisk melde bivirkninger og rollen som motivator til videre bivirkningsarbeid på egen
arbeidsplass. Webinaret ble gjort tilgjengelig på nettverket sine sider. Hvert enkelt LMU samt
fagsykepleierne ble oppfordret til å bruke webinaret til internundervisning i etterkant, slik at informasjonen
skulle nå ut til så mange som mulig.

5.

Kompetanseheving og kunnskapsformidling

5.1

Tilgang til nødvendig kunnskap om barns medisiner

Allmenn tilgang til kvalitetssikret kunnskap om legemiddelbehandling til barn er sentralt for Nettverket.
Det er vanlig at behandlingsanbefalinger som angår barn, inneholder legemidler som mangler (uregistrert)
eller brukes utenfor (off-label) norsk MT. Slik bruk er ikke beskrevet i for eksempel Felleskatalogen da den
ikke omtaler uregistrerte legemiddel eller off-label bruk av legemiddel. Norsk Legemiddelhåndbok har
begrenset og usystematisk omtale av legemiddelbruk hos barn. Kun et fåtall av veiledere fra Hdir
omhandler barn.
NBF har tatt ansvar i denne situasjonen, og har gjennom et omfattende og gratis dugnadsarbeid fått på
plass behandlingsveiledere av høy kvalitet og stor kredibilitet. Veilederne er primært anbefalinger knyttet
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til utredning, diagnostikk og behandling. Omfanget av dyptpløyende informasjon og referanser knyttet til
forhold som dosering, bivirkninger, interaksjoner, infusjonshastighet, fortynning og blandbarhet, varierer.
For viktige legemidler mangler Norge «autoritative tekster» med tilstrekkelig detaljeringsgrad, og vi har
derfor lent oss på internasjonal spesiallitteratur. Nettverket har argumentert sterkt for at vi trenger en felles
norsk holdning til dette, slik at samme oppslagsverk blir brukt av alle. Are Breans lederartikkel Et kaos i
Tidsskrift for den Norske Legeforening fra 2016 er fortsatt en meget relevant og en god påminnelse om
hvor viktig dette er. I februar i 2017 publiserte EU-kommisjonen en utredning om off-label bruk, hvor man
påpekte betydningen av nasjonale retningslinjer. Mer om utredningen kan leses her.
Dette særskilte behovet for faglitteratur er et alvorlig sakskompleks som har versert i helsebyråkratiet og
statsapparatet i flere tiår. Det angår alle barn og unge under 18 år, og det involverer en rekke regulatoriske
forhold. Situasjonen har gjennom årene blitt løst ved hjelp av ulike verktøy og ulike metoder.

5.2

BNF for Children

I mange år ble vårt behov for en felles nasjonal «formulary» for barn løst gjennom et nasjonalt abonnement
på British National Formulary for Children (BNF-C) som ga fri tilgang for alle som søkte fra en norsk IP
adresse, betalt av HOD gjennom Nettverket. Tilgangen ble gradvis redusert, de siste årene tilgang kun til
sykehus med barneavdeling. Dette opphørte 1. januar 2021 og ble erstattet av KOBLE (se kap 5.3)

5.3

KOBLE: Kunnskapsbasert oppslagsverk om barns legemidler

I 2016 fikk Tverretatlig kontaktpunkt for legemiddelinformasjon (senere: Kontaktpunktet) i oppdrag fra
HOD å innhente opplysninger om hvilke kilder for legemiddelinformasjon som benyttes blant
helsepersonell. I 2017 ble mandatet utvidet til også spesifikt å omfatte barn, og Nettverket ble invitert til å
delta. I desember 2017 leverte Kontaktpunktet sin rapport, «Informasjon om legemidler til barn, forslag til
langsiktig løsning», som kan leses her. Rapporten anbefalte at Norge innleder et samarbeid med
Kinderformularium med tanke på å utvikle en løsning, tilrettelagt for Norge.
Kinderformularium har mer enn 10 års historikk, en solid driftsmodell, transparent økonomi, åpne og
etterprøvbare beslutningsprosesser, og et langvarig og tett samspill med nederlandske myndigheter.
Kinderformularium har tilsvarende omfang som BNF-C, men et mer oversiktlig kildesystem, og fremstår
mer fleksibelt og påvirkelig, og de vesentligste delene av innholdet kan oversettes til norsk. Dermed vil
norsk helsepersonell kunne få et eierskap til kilden, og vi kan foreta norske tilpasninger.
Anbefalingene fra Kontaktpunktets rapport ble tatt hensyn til, og i mars 2018 kom de første signalene fra
HOD om at en norsk «felleskatalog for barn» kunne la seg realisere. I samarbeid med Nettverket, Norsk
Legemiddelhåndbok (NLH), Legemiddelverket og HOD ble det bestemt at prosjektet med oversetting og
omarbeidelse av Kinderformularium skulle ledes av NLH, og det ble etablert en finansiering. Oppdraget ble
i 2018 formelt gitt til Legemiddelverket, redaksjonelt ansvar ble lagt til NLH og faglige ansvar til Nettverket.
Det ble etablert et redaksjonsutvalg bestående av Tor Rosness, senere skiftet ut med Helene Grytli fra NLH,
Henrik Irgens, Margrete Einen og Thomas Halvorsen fra Nettverket, Vibeke Åbyholm fra Legemiddelverket
og dessuten Arna Teigen og Cathrine Kjeldby-Høie som var de to mest involverte farmasøytene som
arbeidet direkte med norsk oversettelse og bearbeidelse. Redaksjonsutvalget etablerte navnet KOBLE – et
akronym for «Kunnskapsbasert oppslagsverk om barns legemidler». Det ble utarbeidet en logo som
uttrykte samarbeidet mellom NLH og Nettverket.
I løpet av høsten 2018 ble viktige praktisk forhold avklart, blant annet kontrakter og avtaler om kjøp av
innhold, utveksling av informasjon, oversettelse, samhandling, forhold knyttet til plattform og tilganger. I
løpet av 2019 ble det bestemt at KOBLE skulle være tilgjengelig på nett ved årsskiftet 2020/2021.
Representanter fra NBFs interessegrupper møttes på Gardermoen 17. februar 2020. På dette møtet ble
prosessen knyttet til arbeidet rundt KOBLE presentert og det ble skapt en felles forståelse for
interessegruppenes viktig rolle knyttet til gjennomgang av legemidler og deres indikasjoner og doser.
Målet er at NBFs veiledere og KOBLE skal samstemmes.
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Det har vært en del forsinkelser gjennom året knyttet til tekniske utfordringer og problemer med det
kommersielle firmaet som har hatt ansvar for oversettelsene. Det har derfor vært påkrevet med tildelinger
utover hva som opprinnelig ble budsjettert.
Januar 2021 ble en beta-versjon av KOBLE lansert for landets barneavdelinger som dermed erstattet BNFC. En slik begrenset lansering ble valgt da det oversatte materialet fra Kinderformularium.nl hadde en del
mangler. Gjennom 2021 har KOBLE blitt justert, forbedret og ytterligere tilpasset norske forhold. November
2021 ble det gjennomført en offisiell åpning av KOBLE, som nå betyr at man i Norge har allmenn tilgang
til kvalitetssikret kunnskap om legemidler til barn. KOBLE er et dynamisk dokument, og det vil i fremtiden
være viktig å ivareta Norges posisjon i dette europeiske samarbeidet som Norge nå har blitt en del av.
KOBLE er redaksjonelt lagt til Legemiddelhåndboken, mens faglig ansvar for innhold og faglig kontakt mot
Barnelegeforeningens Veiledere og Kinderformularium ivaretas av Nettverket.
To temaer har blitt belyst som ikke kan løses innenfor de midlene og tiden som er stilt til disposisjon for
arbeidet med KOBLE: Integrasjon mot elektroniske kurver og nyfødtdoseringer:



Det er en forventning at informasjon fra KOBLE skal foreligge på et format som kan leses inn i
elektroniske kurver og verktøy for beslutningsstøtte. Dette vil kreve et utviklingsarbeid, som
prosjektgruppen hverken har midler til eller kompetanse på, se også punkt 4.1.



Doseringer til nyfødte er dårlig dekket, erkjent også av redaksjonen for Kinderformularium. Årsaken er
at evidensgrunnlaget til nå har vært så svakt at man har valgt å være avventende. Det er et gjensidig
ønske både fra norsk og nederlandsk hold at nyfødtmedisinske indikasjoner i KOBLE /
Kinderformularium skal gjøres bedre.

Kinderformularium har sammen med sine europeiske partnere (primært Norge, Østerrike og Tyskland) søkt
EU-midler for å utvikle Kinderformularium til et fullverdig europeisk oppslagsverk om legemidler til barn.
Ved årsskiftet 2021-22 er denne søknaden til behandling med svar antatt januar/februar 2022.
Det ble i 2021 forfattet en artikkel som beskriver det europeiske samarbeidet knyttet til
Kinderformularium/KOBLE. Artikkelen innsendt til fagfellevurdering i det tyske tidsskriftet Monatsschrift
Kinderheilkunde hvor den fortsatt ligger til vurdering.

5.4

Legemiddelinformasjon til barn, ungdom og foreldre

Siden 2013 har Nettverket publisert egne informasjonsskriv om legemidler til barn, både generelle skriv
om bruk av legemidler og skriv om enkelte legemidler. I 2015 ble det laget maler for hvordan disse skal
utformes, og det ble gjort noen juridiske avklaringer i samarbeid med Helse Bergen. Skrivene har noe ulikt
opphav; noen er utarbeidet av Nettverket selv, noen av OUS, noen er oversatt fra Royal College of Pediatrics
and Child Health, og for noen skriv har vi linket direkte til kildene. Til sammen utgjør denne samlingen et
relativt godt tilbud. Skrivene ligger på Nettverkets hjemmesider, se www.legemidlertilbarn.no >
Legemiddelinformasjon til barn og foreldre. Det er laget en søkbar liste, slik at det skal være lettere finne
den informasjonen man trenger.
I 2021 ble Nettverkets informasjonsskriv om «hjertepreparatene» oppdaterte.

5.5

Legemiddelveilederen

NBFs Legemiddelveileder fra 2005 er et sentralt dokument for legemiddelhåndtering i norsk pediatri.
Hensikten med legemiddelveilederen er å bidra til økt pasientsikkerhet ved norske barneavdelinger.
Nettverket har tidligere hatt ansvar for revidering og vedlikehold på oppdrag fra Kvalitetsutvalget i NBF,
men fra høsten 2016 overtok Nettverket hele ansvaret for veilederen. Reviderte kapitler blir fortløpende
oppdatert på Nettverkets nettsider. Arbeidet med Legemiddelveilederen har ikke blitt prioritert i 2021.
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5.6

MAMBA - Manipulering av medisiner til barn

Mangel på godkjente, kommersielt tilgjengelige og alderstilpassede formuleringer gjør det vanskelig å
administrere legemidler til barn. Mange av legemidlene som brukes av barn er utviklet for voksne og ofte
er det nødvendig å bruke kun en delmengde av den tilgjengelige dosen (for eksempel tabletten) til et barn.
For å få gitt riktig dose må det foretas en manipulering av legemidlet før bruk. Det finnes lite eller ingen
informasjon fra produsenten om slik manipulering, og om potensiell risiko for helsepersonell eller pasient.
Det er et viktig pasientsikkerhetstiltak å sikre at helsepersonell har tilgang på nødvendig kunnskap om
hvordan manipulering av legemidler kan gjøres på en riktig og sikker måte.
På Nettverkets MAMBA-sider (Manipulering Av Medisiner til BArn) er det samlet nyttig informasjon om
manipulering av legemidler, som for eksempel retningslinjen «Tabletter og kapsler - knuse, åpne, løse”
utarbeidet ved Oslo Universitetssykehus, samt generelle retningslinjer om manipulering.
Ved Sykehusapotekene HF jobber en prosjektgruppe med å finne gode løsninger for manipulering av
legemidler til barn på sykehus, se også punkt 3.6.7. Dette arbeidet har resultert i artikler som gir oss mer
kunnskap om beste praksis når det er behov for å manipulere legemidler til barn. I 2021 ble det publisert
en artikkel om “Manipulering av prednisolon tabletter”.

5.7

Nettverkets miksturliste

Nettverkets Miksturliste er en søkbar liste som inneholder opplysninger om miksturer som blir brukt eller
har vært i bruk ved norske barneavdelinger. Ideen til listen ble født på Solstrandseminaret 2012, og har
siden blitt kontinuerlig oppdatert av kliniske farmasøyter i Nettverket. Listen har i 2021 vært vedlikeholdt
og oppdatert av Kari Christiane Fougner Bjerknes, Gunn-Therese Lund Sørland, Gurid Venås og Ingrid
Oksavik Mestad. Det planlegges å utvikle informasjonssidene og også inkludere mer informasjon om de
enkelte innholdsstoffene (egenskaper, grenseverdier og effekter) som kan finnes i en mikstur. Miksturlisten
er i tillegg linket til administrasjonsfanen i oppslagsverket KOBLE.
Sykehusapotekene i Norge som produserer miksturer, samkjører gradvis miksturproduksjonen, slik at alle
sykehusapotek produserer etter samme oppskrift (SA-miksturer). Nettverket har bidratt til å sikre at
apotekproduserte miksturer er egnet for barn; både med hensyn til styrke og innholdsstoffer.
Under fanen Miksturer finnes det, per februar 2021, totalt 287 ulike miksturer.

5.8

Nasjonale blandekort for parenterale legemidler til barn

5.8.1

Arbeid med blandekort i 2021

Blandekortene har sitt opphav i blandetabeller fra Legemiddelveilederen (se punkt 5.5), og er nå tatt i bruk
og godt innarbeidet ved de fleste barneavdelingene. I 2021 har arbeidsgruppen for blandekortene bestått
av fagsykepleier Cecilie Ambli (OUS), intensivsykepleier på nyfødt Anne Blystad (HUS), klinisk farmasøyt
Arna Teigen (Sjukehusapoteket i Stavanger), sykehusfarmasøyt Christina Brekke (Sjukehusapoteket i
Bergen) og sykehusfarmasøyt Margrete Einen (Sjukehusapoteket i Bergen).
Det var ved årsskiftet 161 virkestoff i Nettverkets blandekortliste. I løpet av 2021 har 32 blandekort blitt
revidert og 5 nye har kommet til. Det har også vært gjort enkelte endringer i 29 blandekort uten at de har
blitt fullstendige reviderte. Dokumentene som er tilknyttet blandekortene, som innholdsfortegnelse og
referanseliste, har blitt kontinuerlig oppdatert i løpet av året. Det blir lagt ned et stort arbeid i loggføring
av opplysningene som blir brukt i blandekortene.
KOBLE (se punkt 5.3) lenker til blandekortene for de legemidlene det er aktuelt. I den forbindelse har noen
dokumenter tilknyttet blandekortene endret navn, for å være mer dekkende for innholdet i de enkelte
dokumentene. Dette gjelder: «Bakgrunnsinformasjon» som er nytt navn på «Forordet» og «Bruksanvisning»
som er det samme som det gamle «Forord, kortversjon A5». Bakgrunnsinformasjonen til blandekortene er
oppdatert med de siste endringene, og bør leses med jevne mellomrom av alle som bruker blandekortene.
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Nye blandekort, samt revidering og endring i eksisterende blandekort og tilhørende dokumenter blir
varslet på e-post til de som har meldt seg på slik varsling, som nyhetssak på Nettverkets internettsider og
i nyhetsbrevene. Nyhetssakene som omhandler blandekortene blir samlet på egne nettsider om
blandekortene: www.legemidlertilbarn.no/blandekort/sider/Blandekortnytt.
Det er utarbeidet et opplegg for opplæring i bruk av blandekortene, for både sykepleiere og leger.
Undervisningsopplegget bør gjennomgås for hele avdelingen når blandekortene tas i bruk og det bør
brukes i opplæring av nyansatte. Opplegget ble revidert våren 2020. Undervisningsopplegget er allment
tilgjengelig på nettverkets blandekortsider.
I tillegg til å revidere og lage nye blandekort svarer arbeidsgruppen på mange spørsmål rundt
blandekortene og opplysninger i disse. Spørsmålene kommer i hovedsak fra landets barneavdelinger, men
det kan virke som andre avdelinger på noen sykehus bruker blandekortene som referansedokumenter. Det
kommer stadig ønsker om flere blandekort.
Det har vært fem møter i arbeidsgruppen i løpet av 2021, to fysisk og tre på Skype. Mellom møtene
kommuniseres det på e-post og telefon. Arbeidsgruppen har utstrakt samarbeid med farmasøyter tilknyttet
Sykehusapoteket Oslo og med NBF, spesielt redaksjonen og forfatterne av veilederne.
I arbeidet med nye blandekort blir kortene og bakgrunnsdokumentasjonen (loggene) sendt på høring til
utvalgte Legemiddelutvalg for barn (LMU). LMUene som blir valgt ut til å komme med tilbakemeldinger, er
valgt ut fordi deres sykehus har kjennskap til bruken av de aktuelle legemidlene. Dette fører til at noen
LMU, som Underutvalg for barn ved OUS, får ganske mange blandekort å gi tilbakemelding på. Vi er svært
takknemlige for det grundige arbeidet som blir gjort av LMUene. Det er avgjørende for kvaliteten på
blandekortene at opplysningene blir vurdert og gjennomgått av brukerne. Logger og
bakgrunnsdokumentasjon blir delt med andre, det er inngått avtale med Sykehusapoteket Oslo om
gjensidig deling av logger, de utarbeider blandekort for voksne ved OUS.
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.
Blandekortene skal revideres jevnlig, etter planen minst hvert 3. år. Arbeidsgruppen har et spesielt fokus
på at opplysninger om de ulike preparatene til enhver tid skal være oppdatert. Dette er utfordrende
ettersom det per i dag ikke finnes systemer for varsling når produsenter foretar vesentlige endringer i
preparatomtaler, verken fra produsentene selv eller fra Legemiddelverket. Dette medfører at slike endringer
kun blir fanget opp ved tilfeldigheter eller ved planlagte revideringer av kortene. Det kan derfor gå lang
tid fra en slik endring skjer til dette blir rettet opp i aktuelle dokumenter, som blandekort eller i andre
prosedyrer. Noe som er utfordrende i et pasientsikkerhetsperspektiv. Revideringen av blandekortene er
sterkt på etterskudd, dette skyldes lav bemanning av blandekortarbeidet med tanke på arbeidsmengde, de
viktigste endringene blir prioritert (disse skyldes gjerne nye preparater som følge av legemiddelmangler
og endringer som følge av nye innkjøpsavtaler i sykehusene).
Nettverket kjøper tilgang til databasen King Guide, fra King Guide Publications, Inc. For å komplettere data
om fortynning og holdbarhet i blandekortene. Arbeidsgruppen for blandekortene har vært svært involverte
i arbeidet med digitalisering av blandekortene, se under og punkt 4.1.
5.8.2

Digitalisering av blandekortene

Det er et ønske om at informasjon i blandekortene skal kunne hentes inn i nye oppslagsverket KOBLE og i
elektroniske kurvesystem. Etter råd fra Nasjonal IKT i 2019 tok vi kontakt med NTNU for å få til en
studentoppgave på digitalisering av blandekort. IT-studentene, Aleksander Rødland Iversen og Sindre
Sæther Lande ved «Institutt for datateknologi og informatikk» utviklet en løsning for å digitalisere
blandekortene i sin bacheloroppgave som ble levert våren 2020. Det var ikke ventet at bacheloroppgaven
skulle resultere i et ferdig produkt, men studentene skulle levere en prototype som kunne videreutvikles.
Nettverket vurderte det slik at prosjektet burde videreføres. Nettverket engasjerte derfor studentene (6
ukers sommerjobb) til å ferdigstille prototypen for å kunne vise en mer komplett løsning.
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I april 2020 henvendte også Nettverket seg til Hdir (v/Børge Myrlund Larsen e-post den 14.04.20) for å få
innspill til hvordan prosjektet kunne videreføres på et overordnet nivå. Hdir tok initiativ til et møte med
Nettverket, Legemiddelverket (Dag Jordbu) og direktoratet for E-helse (Espen Hetty Carlsen), og et møte
ble avholdt den 21. april. I dette møtet ble prosjektet presentert og ulike løsninger diskutert. Et nytt møte
den 21. mai 2020 der også Ulf Sigurdsen (Enhetsleder for E-helse i Helse Sør-øst) deltok ble det enighet
om at saken skulle legges frem for det regionale IKT-direktørmøtet 22. juni 2020. I etterkant av det møtet
ble det ikke formidlet noe status til Nettverket. Det ble i september 2020 etablert kontakt med leder av
Interregionalt arkitekturutvalg Jan Helge Norekval. Arkitekturutvalget foretok en overordnet
arkitekturvurdering. Arkitekturvurderingen ble presentert i IKT-direktørmøtet 28. september og det ble
presentert en anbefaling om å utarbeide en konseptutredning på området. Anbefalingen med tilhørende
arkitekturvurdering er sendt videre til det Interregionale porteføljeutvalget for vurdering og prioritering.
Det ble parallelt også forsøkt å få Helse Vest IKT til å sette opp prototypen for demonstrasjon, men dette
lykkes ikke. Prototypen og all informasjon rundt oppgaven ble videreformidlet til IKT-aktører innenfor
spesialisthelsetjenesten, som kurveleverandører/prosjekt og Helse Vest IKT.
Tidlig i 2021 fikk Helse Bergen i oppdrag fra Interregionalt arkitekturutvalg å utarbeide et saksdokument
for en eventuell konseptutredning, og å hjelpe Nettverket videre med prosessen for en elektronisk løsning.
Samtidig som det ble arbeidet med konseptutredningen ble det også søkt om innovasjonsmidler fra Helse
Vest, etter råd fra Helse Bergen og Helse Vest. Prosjektet «Digitalisering av blandekort for barn» fikk tildelt
1.1 million kroner, med planlagt oppstart høsten 2021, se punkt 3.6.1. Det ble anbefalt at forarbeidet til
konseptutredning skulle avvente resultatene fra dette prosjektet.

5.9

Smerter hos barn og ungdom.

I et møte med Legemiddelverket 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 etter publisering, disse blir forløpende gjennomgått
og retningslinjene blir 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 NBFs Generellveileder.
Det er opprettet e-postvarsling og samling av nyheter knyttet til disse retningslinjene. Informasjon om
dette finnes her.
I 2021 hadde redaksjonen flere digitale møter for å gå gjennom kommentarer og innspill til
retningslinjene. Versjon 1.2 er nå tilgjengelig. Retningslinjene har fått nytt navn: “Smerter hos barn og
ungdom. Retningslinje for behandling av akutte og prosedyrerelaterte smerter”, dette få mer relevante
treff ved søk, jfr. tilbakemeldinger fra blant annet Helsebiblioteket. Oppdaterte retningslinjer vil alltid
finnes her (lenke).
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5.10

Nettverkets seminarer

5.10.1 Åpent nett-seminar, 8. juni 2021
Nettverket valgte våren 2021 å arrangere det tradisjonsrike åpne Vårseminaret virtuelt via
strømmetjenesten Vimeo. Fokuset denne gangen var Ungdomsmedisin under pandemien. Sentrale
stikkord for seminaret var: En hjerne i utvikling, pandemi, psykisk helse, feilbruk av legemidler og samspill
mellom primær- og spesialisthelsetjenesten.
Seminaret var åpent og det var mellom 50 og 70 unike brukere innlogget. Samtidig var det flere
barneavdelinger som så på seminaret sammen, det vil si det har vært et sted mellom 100 og 200 deltakere.
Programmet ble godt mottatt og deltakerne hadde mulighet til å stille spørsmål i en egen chatt løsning.
Seminaret løftet opp problemstillingen “Kunnskap om legemidler hos barn og ungdom”. Nettverket ble
oppfordret til å jobbe videre med dette i årene som kommer.
Lenke til program og foredrag finnes her.
5.10.2 Nettverksseminaret 8.-9. november 2021
På tross av covid-19 klarte Nettverket å samle landets LMUer på Solstrand for nytt Nettverksseminar. Siden
det var to år siden forrige fysiske møte ble det gitt tid til å knytte nye kontakter og ta opp kontakten med
gamle kjente. Det ble også prioritert å gå gjennom saker som Nettverket har jobbet med, enten alene, eller
i samarbeid med andre aktører. Mandag 8. november ble det presentasjon av det nye nettverket innen
psykofarmaka. Det ble også en offisiell åpning av KOBLE. Tirsdag 9. november ble det presentasjon av
Tverrfaglig kompetansenettverk for palliasjon for barn og unge. Det ble også en gjennomgang av
samarbeidet Nettverket har med SLV og FHI knyttet til bivirkninger og da spesielt bivirkninger knyttet til
covid-19 vaksinasjon. Tirsdagen ble avsluttet med presentasjon av NorPedMed, samt prosjektet
“Digitalisering av blandekort for barn”
Program med foredrag kan finnes her.
5.10.3 Nettverkets lunsjwebinar
Med bakgrunn i pandemi og manglende fysiske møteplasser valgte Nettverket i 2021 å starte med
månedlig lunsjwebinarer. Ideen var å ha et uformelt møtepunkt med det formål å oppdatere seg og
diskutere aktuelle tema. Det ble totalt arrangert fem møter i 2021. Program og foredrag kan finnes her.

5.11

Andre kurs, e-læringskurs og kurspakker

5.11.1 Regionale og lokale kurs og seminar
De regionale styringsgrupperepresentantene er alle medlemmer av LMU i sine avdelinger og bidrar lokalt
til å ivareta Nettverkets oppgaver innen kunnskapsformidling om legemiddelbruk hos barn. De har
presentert Nettverket og har forelest innen tematikken legemidler til barn i egen avdeling, i forskjellige
fora i helseforetakene, via intranett og ved universitetene.
5.11.2 E-læringskurs i melding av bivirkninger
En film om "Hvorfor og hva du skal melde av bivirkninger hos barn" har blitt utviklet, inkludert en
presentasjon til gjenbruk. Filmen finnes på Nettverkets internettsider om bivirkninger.
5.11.3 Kurspakker for nyansatte sykepleiere, leger og helsefagarbeidere i barneavdelinger
Slike kurspakker blir oppdatert med jevne mellomrom, og er tilgjengelig for medlemmer på Nettverkets
intranettsider, og dessuten finnes det opplæringsprogram tilgjengelig for alle på de åpne nettsidene.
5.11.4 Forelesningsserie i klinisk pediatrisk farmakologi
Gjennom et samarbeid mellom Barneklinikken i Bergen og Seksjon for klinisk farmakologi ved Haukeland
universitetssjukehus er det utarbeidet en forelesningsserie i klinisk pediatrisk farmakologi. Serien består av
15 forelesninger hver med varighet ca. 20 minutter. Disse passer til bruk på barneavdelinger for leger i
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utdannelsesstillinger og i utdannelsesgrupper for allmennleger. Forelesningene ligger åpent for bruk av
Nettverks medlemmer på intranettet, mens programmet for forelesningsserien ligger tilgjengelig for alle
på Nettverkets internettsider.
5.11.5 E-læringskurs for LIS-leger
Underutvalget for legemidler til barn ved OUS har i 2020 i samarbeid med Nettverket om å utvikle et elæringskurs for LIS-leger. Undervisning skal dekke kravene til PED 160, 161, og 162 som omhandler
legemidler til barn. Det var ønskelig å lage flere mindre e-læringskurs, som også kan spres til andre
helseforetak. I desember 2019 ble det første e-Læringskurset publisert i Læringsportalen til OUS, samt på
nettsiden til Nettverket. Kurset heter «Jakten på informasjon om legemidler til barn» og omhandler
læringsmålet i PED 161: "Ha god kunnskap om og kunne benytte oppslagsverk, databaser og
doseringsveiledere for god og trygg legemiddelhåndtering til barn". Gjennom hele 2020 fortsatte arbeidet
med PED 160, og i desember ble e-læringskurset «Legemidler til barn - hva er forskjellig fra voksne?»
publisert i Læringsportalen til OUS. Kurset ble videre distribuert til Nettverket ved årsskiftet, se «Nye Elæringskurs for leger i spesialisering». Det siste læringsmålet PED 162 er enda ikke publisert, men en
forventer at dette vil kunne publiseres i løpet av 2022.
5.11.6 E-læringskurs i legemiddelhåndtering til barn
Sørlandet Sykehus HF utarbeidet i 2011 e-læringskurset «Legemiddelhåndtering til barn». Nettverket gav
midler til å utvikle kurset. Kurset omhandler legemiddelhåndtering til barn 0-18 år, og bygger på det
regionale kurset i legemiddelhåndtering i Helse Sør-Øst. Målgruppen for kurset er sykepleiere som skal
håndtere legemidler til barn og skal bidra til å sikre systematisk opplæring i håndtering av legemidler til
barn. Kurset ble oppdatert i 2020 og lenke til kurset finnes på Nettverket sine sider.

6.

Forskning

6.1

Fra Pediatric Regulation til Nettverket til Barneforordningen til NorPedMed

EUs Pediatric Regulation (Barneforordningen) 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; målsetning med barneforordningen er «to improve the health of children in Europe by
facilitating development and availability of medicines for children aged 0 to 17 years, ensuring that medicines
for use in children are of high quality, ethically researched and authorized appropriately and improving the
availability of information on the use of medicines for children».
Barneforordningen 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.
Barneforordningen ble etter ti år innarbeidet i norsk lovgivning i 2017.
I Norge medførte Barneforordningen at Haukeland universitetssykehus HUS) opprettet «Klinisk
Forskningspost for Barn» (KFPB) i 2007, og at Stortinget initierte 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. Dette ble endret fra 2013 gjennom
Strategidokumentet ‘Kliniske studier, legemidler og barn’, som Nettverket utarbeidet på oppdrag fra Hdir
sammen med en svært bredt sammensatt prosjektgruppe. Dokumentet skisserte hvordan Norge kunne
rigge sine systemer for bedre å kunne ivareta intensjonene i Barneforordningen. 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 å øke legemiddelutprøving blant barn i Norge.
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6.2

NorPedMed

Nettverket har siden 2013 benyttet oppdraget og den økonomiske støtten til å stimulere vekst og utvikling
av Kliniske Forskningsposter Barn (KFPB) ved universitetssykehusene. Disse KFPBene bindes sammen
gjennom et sekretariat og en nettverksstruktur. Samlet utgjør denne totaliteten NorPedMed. NorPedMed
er således en nasjonal overordnet struktur som ivaretar samarbeid mellom landets KFPB slik at deltagelse
i kliniske utprøvinger blir mulig for alle barn i landet vårt, og slik at norsk pediatri kan framstå med ett
ansikt utad overfor relevante EU organer og EU prosjekter, samt forskerinitierte studier og industrielle
aktører. Samarbeidet i NorPedMed er basert på et interesse-fellesskap mellom klinikere, og er i stor grad
bygget gjennom ‘bottom-up’ prosesser, og det foregår ved hjelp av svært lave kostnader. Dette
interessefellesskapet bygger på en erkjennelse av faglige behov, det har vist seg å være effektivt, og det
har bidratt til en betydelig vekst i kliniske studier blant barn i Norge. Bottom-up prosesser trenger
etterhvert på ‘top-down’ støtte; der er vi nå i 2021.
6.2.1




NorPedMeds forankring

Faglig forankring er Strategidokumentet Kliniske studier, legemidler og barn som igjen er forankret i
Barneforordningen som ble innarbeidet i norsk lovgivning i 2017. Strategidokumentet beskriver
hvordan Norge kan omsette Barneforordningens helsepolitiske føringer til praktisk handling gjennom
å bygge opp strukturen NorPedMed.
Administrativ forankring 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.

6.2.2

NorPedMeds sekretariat

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. Sekretariatet består av pediatrisk ansvarlig ved
alle landets KFPB, Nettverkets leder (pediater) samt internasjonal koordinator. Ved årsskiftet 2021/2022
bestod sekretariatet av Camilla Tøndel (HUS), Heidi Glosli (OUS-Rikshospitalet), Håvard Skjerven (OUSUllevål), Christopher Inchley, (AHUS), Henrik Døllner (St. Olav), Ingvild Bruun Mikalsen (SUS), Ellen Nordal
og Brita Lena Hansen (UNN), samt Thomas Halvorsen som Nettverkets leder. Sigrun Margrethe Hjelle er
internasjonal koordinator, frikjøpt gjennom EU-midler til å bistå utviklingen av NorPedMed som i c4c er
definert som «National Hub Norway». Gjennom disse samarbeidsmodellene har det nå blitt skapt et
pediatrisk miljø ved universitetssykehusenes forskningsposter slik beskrevet i Strategidokumentet.
6.2.3

Nasjonalt nettverk for studiesykepleiere

I 2020 startet arbeidet med å etablere et nettverk for studiesykepleiere. Målet 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.
Dette arbeidet har blitt hemmet av covid-19, og vi har ikke kommet så langt som planlagt. Et fysisk møte
vedrørende dette med deltagelse fra alle KFPB var planlagt høsten 2021 i Trondheim, men måtte utsettes
og planlegges nå mars 2022 i Oslo.
6.2.4

Kliniske forskningsposter for barn (KFPB)

Nettverket har benyttet oppdraget og den økonomiske støtten til å stimulere vekst og utvikling av KFPBstrukturer ved universitetssykehusene. KFPB Haukeland ble delvis brukt som mal med hensyntagen til
lokale forhold. Målsetningen er at en KFPB gjennom sitt helseforetak skal ha tilgang til bred pediatrisk
ekspertise, pediatriske studiesykepleiere, administrativ forskningsstøtte og ledelse, samt kompetanse
innenfor GCP og datahåndtering. Det ønskes tilgang til lokaler i nær tilslutning til foretakets barneavdeling,
samt laboratoriepersonell og annet støttepersonale som kan ivareta behov hos barn og deres familier
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involvert i pediatrisk legemiddelutprøving. KFPB skal være sykehusets «one-stop-shop» for kliniske studier
blant barn.
Siden 2013 har det blitt utviklet en KFPB i litt varierende form og format ved alle universitetssykehusene.
Dedikert areal tilknyttet barneavdeling finnes kun i Oslo og Bergen, hvor satsningen har vært klart mest
vellykket. NorPedMed besørger samordning mellom alle KFPB slik at Norge kan vise fram «ett ansikt» utad,
og bidrar økonomisk via beskjedne frikjøp av ansvarlige barneleger. Ved hjelp av små midler har dette
bidratt til betydelig kapasitet, vekst og utvikling, spesielt i Oslo og Bergen. Det er god empiri for at
omsetning av studier vokser raskt i veldrevne KFPB, noe som ble spesielt fremhevet i Nasjonal
handlingsplan for kliniske studier som regjeringen publiserte i 2020, se side 18 i handlingsplanen. Viktige
suksesskriterier for en KFPB har vært (og er) en stabil stab av kompetente studiesykepleiere med
spesialkunnskap fra barneavdeling, frikjøp av tid for en erfaren senior pediater (eller helst flere), samt fysisk
nærhet til klinisk avdeling.
6.2.5

NorTrials, NorPedMed og framtiden

NorTrials skal bli et viktig redskap i regjeringens arbeid for å utvikle Norge som arena for kliniske
utprøvinger, slik dette ble uttrykt i Nasjonal handlingsplan for kliniske studier (2021). En prosjektgruppe
ble oppnevnt i Helse Midt for å utarbeide rammer for etablering og utvikling av NorTrials, sammen med
en bredt sammensatt arbeidsgruppe med representanter fra helseindustri, helsetjeneste og NorCRIN.
NorPedMed leverte sine innspill til dette arbeidet, høringsuttalelsen kan leses i sin helhet her. NorPedMed
oversendte i tillegg sine synspunkter via mail til Helse Midt den 7. juni 2021. Sommeren 2021 leverte
prosjektgruppen sin rapport, som i korte trekk beskrev at det skal etableres seks NorTrials-sentre til
fordeling mellom RHFene. Sentrene skal bygges rundt internasjonalt anerkjente fagmiljø som får ansvar
for å bygge nasjonale strukturer for kliniske utprøvinger innen sitt fagområde, slik at helseforetak i hele
landet kan tas i bruk for å øke antall studier og inkluderte pasienter. Hvilke fagmiljø og forhold knyttet til
lokalisering ble det ikke tatt stilling til.
Det bemerkes at barn ikke ble nevnt i rapporten.
Det er vanskelig å se for seg at noe RHF vil velge «barn» som sin NorTrials satsning, men dette vites ikke
ved årsskiftet 2021/2022. Man kan eventuelt velge å tolke rapporten dithen at barn skal integreres i nevnte
sentere, noe som eventuelt vil stå i kontrast til et viktig suksess-kriterium for vellykkede KFPB, nemlig
fagpersoner med erfaring og kompetanse på barn og fysisk nærhet til en barneavdeling. Barnas status
innenfor NorTrials er således uavklart.
NorPedMed er i dag bindeledd mellom norsk pediatri og europeiske strukturer som gjennom EU prosjektet
c4c arbeider for å realisere intensjonene i Barneforordningen. En spesifikk målsetning for c4c har vært å
skape et europeisk nettverk av det som kalles «National Hub», det vil si nasjonalt baserte strukturer som
skal fasilitere samspillet mellom legemiddelindustrien og de ulike lands helsevesen. Et økende antall
industrielle aktører har begynt å benytte seg av dette, slik at NorPedMed derved har blitt et nasjonalt
kontaktpunkt for kliniske studier blant barn som ønskes gjennomført i Norge. Partnerskapet i c4c har utløst
økonomiske bidrag som har gjort det mulig å ansette en europeisk koordinator som tar seg av en krevende
samhandling mellom legemiddelindustrien og de seks norske KFPBene. Denne koordinator-stillingen antas
å øke i betydning framover, ettersom studier i økende grad forventes å bli formidlet gjennom sentraliserte
europeiske strukturer ala c4c. Stillingen har dessuten blitt viktig for å ivareta et fornuftig samspill mellom
de seks norske KFPBene. Når c4c lukker i 2024 vil denne koordinator-stillingen forsvinne – med mindre det
lykkes å skaffe alternativ finansiering. Norge har liten befolkning, og hver for seg vil alle våre seks KFPB
kunne rekruttere relativt få barn. Dersom studier ikke skal passere forbi Norge, må vi ivareta landets «ett
ansikt utad». NorPedMed har gjennom c4c blitt utviklet til en synlig aktør både internt i norsk pediatri, og
internasjonalt som et kontaktpunkt på vegne av Norge. Sett med barnas øyne framstår det derfor fornuftig
at NorTrials og NorPedMed etablerer en relasjon som også involverer finansiering.
Oppsummert, NorPedMed fungerer p.t. delvis som et NorTrials senter, finansiert delvis ved hjelp av midler
tilført utenfra gjennom partnerskap i EU-prosjekt, midler som forsvinner i 2024. NorPedMed må derfor
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gjennom 2022 og 2023 argumentere for at barns mulighet for deltagelse i gode kliniske utprøvinger bør
styrkes, slik NorTrials skal bidra til dette for voksne, og dessuten i overensstemmelse med Stortingets
intensjoner uttrykt i vedtak fra 2017 om at Barneforordningen skal innarbeides i norsk lovgivning.

6.2.6

Konkrete arbeidsprosesser og viktige enkeltsaker i NorPedMed

Månedlige driftsmøter. NorPedMed samarbeider primært via web-konferanser minimum månedlig og
oftere ved behov, samt 1-2 årlige fysiske møter. Web-konferansene varer én time, hvorav ½ time til
diskusjon av strukturell utvikling av KFPBene og av NorPedMed, og ½ time til diskusjon av konkrete studier.
Årlige seminar. Det er viktig for NorPedMed å skape en følelse av fellesskap og intern lojalitet. Derfor blir
det årlig arrangert minimum ett nasjonalt seminar for alle involverte, hovedsakelig betalt gjennom midler
uløst av partnerskap i EU prosjektene PedCRIN og c4c. Årets seminar skulle vært gjennomført høsten 2021
i Trondheim, men ble utsatt på grunn av covid-19 og planlegges nå mars 2022 i Oslo.
Brukermedvirkning i kliniske utprøvinger. 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. 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 har foreløpig stoppet opp på grunn av
COVID. Det er avsatt midler til dette arbeidet i budsjettet for 2022.
Innovative Therapies for Children with Cancer (ITCC). NorPedMed startet i 2018 arbeidet med å skaffe
norsk akkreditering fra ITCC slik at tidlig-fase-studier blant barn med kreft kan gjennomføres i Norge.
Opprinnelig søknad var basert på en to-senter modell fra OUS og Haukeland. NorPedMed fikk god støtte
fra de to avdelingene, men klarte ikke å skaffe overordnet nasjonal støtte til søknaden, noe vi beklager.
ITTC aksepterte ikke denne to-senter-modellen, men i 2020 fikk KFPB OUS etterlengtet ITTC-akkreditering
på vegne av Norge.
Norge trenger ett ansikt utad ved kliniske utprøvinger blant barn. Et viktig innsatsområde for
NorPedMed har siden etablering i 2013 vært å stimulere til utvikling av felles nasjonale templater for
budsjetter, avtaler, kontrakter, og drift av kliniske studier blant barn; dette selvsagt i samarbeid med
NorCRIN. Arbeidet har blitt utfordret av at helseforetakene har organisert seg ulikt på dette området,
tilsynelatende med en usikker vilje til en samlende nasjonal tilrettelegging. Dette er spesielt viktig for barn
ettersom legemiddelutprøvinger blant barn så å si alltid er multisenter studier med deltagelse fra mange
land. Et fragmentert inntrykk av Norge kan bidra til at industrielle aktører søker mer samkjørte og større
partnere.
Regjeringen har gjennom sin «Nasjonal handlingsplan for kliniske studier» samt bevilgningen til NorTrials
tydelig signalisert at det ønskes flere kliniske legemiddelutprøvinger til Norge, at lokale pasientnære tiltak
bør prioriteres for å bygge kapasitet, og at administrative og finansielle aspekter ved studier i større grad
bør samkjøres. I sitt høringssvar overfor arbeidsgruppen som ble opprettet for å utarbeide rammer for
etablering og utvikling av NorTrials, argumenterte NorPedMed for en styrket finansiering og nasjonal
tilrettelegging av klinisk legemiddelutprøving blant barn, foreløpig uten umiddelbar suksess.
NorPedMed er perfekt satt opp for å møte utfordringene som skisseres i den nasjonale «Handlingsplan for
kliniske studier» og for å bidra til at Norge leverer på forpliktelsene vi tok på oss da Stortinget i 2017
innarbeidet Pediatric Regulation i norsk lovgivning. NorPedMed er definitivt moden for videre utvikling av
struktur og volum, og vi ser fram til et godt samarbeid med NorTrials i årene som kommer.
6.2.7

NorPedMed - erfaringer fra 2021 og ønsker for 2022

NorPedMed arbeider fortsatt med å konsolidere sin rolle i norsk pediatri, blant administratorer og
beslutningstagere, HOD, Hdir, forskningsmiljøene og industrielle aktører. Primært er vi fortsatt opptatt av
å få på plass gode KFPB ved de store barneavdelingene. NorPedMed har lykkes med utviklingen av KFPB
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ved OUS og Haukeland, mens utviklingen har vært noe mer nølende ved de andre universitetssykehusene.
Vi har identifisert noen suksesskriterier, hvorav fysisk nærhet mellom KFPB og barneavdeling, samt tilgang
til en erfaren senior pediater som leder av KFPB, framstår som viktig. Dessuten er administrativ støtte fra
ledelsen ved avdeling og foretak avgjørende. En videre positiv utvikling av Norge som arena for kliniske
utøvinger blant barn vil profittere på en bedre samordning av organisatoriske og administrative prosesser
mellom regionene, slik at vi kan se et tydeligere «Norge». Prosessene knyttet til norsk ITCC akkreditering
(se over) illustrerer dette godt. En mer realistisk føring av regnskap hvor også besparelser oppnådd
gjennom studier blir anerkjent, vil også være viktig. Frikjøpt tid for dedikerte senior pediatere ved alle
universitetssykehusene er et ønske. NorPedMed bør utvikles slik at også barneavdelingene ved de øvrige
helseforetakene gis anledning til å delta. På den måten vil alle norske barn (uavhengig av bosted) få trygg
og enkel tilgang til avanserte og forskningsbasert behandling. Norsk pediatri er svært godt samkjørt, slik
at dette er fullt mulig å få til med relativt beskjedne ressurser.
NorPedMed har hatt store forventninger til NorTrials, men disse kan ved årsskiftet 2021/22 synes å ha vært
i overkant optimistiske, selv om alle kort ikke er lagt i denne kabalen. NorPedMed oppfatter regjeringens
handlingsplan dithen at NorTrials skal prioritere praktisk drift og gjennomføringsevne, det vil si nettopp
hva NorPedMed har arbeidet for siden 2013 innenfor relativt beskjedne økonomiske rammer.
6.2.8

NorPedMeds samarbeid nasjonalt og internasjonalt

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


ECRIN–NorCRIN: Både Camilla Tøndel, som leder KFPB Haukeland, og Heidi Glosli som leder KFPB OUS
er nå styremedlemmer i NorCRIN, og representerer derved NorPedMed i NorCRIN og vise versa. Dette
er en viktig samarbeidsmodell som nå er anerkjent av alle involverte parter. NorCrin flyttet 2021 fra
Trondheim til Bergen, og ved årsskiftet 2021/22 er Camilla Tøndel konstituert prosjektleder.



NordicPedMed: FinPedMed og NorPedMed var opprinnelige initiativtagere til NordicPedMed, som har
ambisjon om å samle de nordiske nettverk for legemiddelutprøving blant barn. NordicPedMed ble
formelt opprettet i 2017, men har som forprosjekt mottatt støtte fra Nordic Trial Alliance (NTA) siden
2013. Pirkko Lepola fra FinPedMed har vært frikjøpt ca. en dag per uke gjennom ytterligere driftsmidler
tildelt fra NTA i 2019. Heidi Glosli er «deputy chair. Det har vært avholdt en rekke web-baserte møter i
løpet av 2021. Deltagelse i NordicPedMed har hatt vekslende utbytte, men målsetningen er større grad
av innflytelse gjennom et samlet Norden. Et eksempel på et nyttig samarbeid er at NorPedMed
representerer Danmark i EU-prosjektet c4c, og der Pernille Skovby fra DanPedMed deltar i
NorPedMeds månedlige møter, samt på Solstrand-seminaret 2021. DanPedMed overtok i 2021 daglig
drift av NordicPedMed. Det ble sendt ny søknad om driftsmidler til NTA, og desember 2021 ble det
klart at NordicPedMed ses som en viktig satsning for NTA, og bekjentgjorde en ny bevilgning på NOK
400 000.



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



NorPedMed er partner i PedCRIN som mottok EU-midler for perioden 2017-2021. For NorPedMed
resulterte partnerskapet i midler tilsvarende ca. 20 % stilling, som Samantha Scarlett har brukt til å
levere på NorPedMeds oppgaver i forskjellige arbeidspakker. Hun var blant annet sentral i utformingen
av søknaden som ledet til at WE-studien kunne rulles ut europeisk som en PedCRIN-studie. Norge
deltar i to PedCRIN studier; hvorav WE-studien er ett, og POPART er et annet, en studie som tester
peroral distribusjon av surfaktant til premature nyfødte. PedCRIN ble avsluttet i 2021. ECRIN har
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arbeidet med å utvikle alternative måter å støtte arbeidet med kliniske utprøvinger blant barn. Mer om
PedCRINs resultater kan leses her.


NorPedMed er partner Collaborative Network for European Clinical Trials for Children, forkortet
CONECT4Children eller c4c. Dette er et europeisk konsortium som springer ut fra EPCTRI og PedCRIN,
og består av et ti-talls små og store forskningsnettverk med relativt ulike strukturer. c4c er bygget opp
på tildelinger gjennom IMI2 som er EUs «public-privat partnership funding for health and innovation».
Det investeres betydelige midler til å bygge en bedre og mer bærekraftig infrastruktur for kliniske
legemiddelutprøvinger blant barn i Europa. NorPedMeds partnerskap i c4c betyr i første omgang
tilførsel av midler basert på størrelsen på Norges befolkning, det vil si ca. 0,7 årsverk i 6 år (2018-2024),
dedikert til å løse oppgaver NorPedMed har påtatt seg gjennom søknaden. Sigrun Margrethe Hjelle
har denne rollen. Den øvrige tildelingen vil følge studier som allokeres til enheter etter antatt
leveringsevne.
Arbeidet med c4c i 2020 har vært preget av Covid-19 og administrative forhold knyttet til oppstart av
akademisk initierte studier; Norge fikk to slik gjennom c4c, og begge gikk til KFPB OUS. Senere ble en
av disse trukket, slik at Norge kun har én aktiv c4c-studie, bruk av paracetamol for å forebygge PDA
hos premature nyfødte. NorPedMed representerer Danmark i c4c, og Danmark fikk også kun en studie,
den samme paracetamol-studien som skal gjennomføres ved Rigshospitalet i København. Det har vært
til dels store utfordringer knyttet til å få på plass kontrakter og avtaleverk, både internt i Norge, mellom
NorPedMed og c4c, og i forhold til rollen som forvalter av Danmarks interesser. Dette «landskapet»
roper på juridiske avklaringer og mer strømlinjeformede kontrakter og avtaler.
Gjennom 2021 har det blitt klart at legemiddelindustrien i økende grad ser på samarbeidet i c4c som
et redskap som kan benyttes til en smidigere gjennomføring av legemiddelutprøvinger blant barn i
Europa. Blant annet har flere industrifinansierte studier blitt presentert de nasjonale nettverkene
(National Hub) som samlet utgjør c4-c samarbeidet. Denne erfaringen bør kunne få betydning for
NorPedMeds rolle i det norske helsevesenet, ettersom det er NorPedMed som utgjør National Hub
Norway.
General Assembly for 2021 ble arrangert som et web-seminar Heidi Glosli, Sigrun Margrethe Hjelle og
Thomas Halvorsen.
c4c har finansiering for perioden 2018-2024. Arbeidet med å skape en forlengelse av c4c har pågått
gjennom 2021. Det har blant annet blitt bestemt at en ny struktur skal ha hovedsete i Amsterdam.
NorPedMed planlegger fortsatt å representere Norge også i de strukturer som vil overta etter c4c.



NorPedMed er medlem av EnprEMA. Dette er European Medicines Agency (EMA) sitt organ for
kvalitetssikring av nettverk som gjennomfører kliniske legemiddelstudier blant barn. NorPedMed ble
opptatt som medlem i 2016, og har således status som et EnprEMA-nettverk. Det årlige EnprEMA møtet
i 2021 ble arrangert som et web-seminar.

7.

Arbeidsområder utover de fem hovedområdene

7.1

Kommunikasjon i og fra Nettverket

7.1.1

Kommunikasjon på epost

Som følge av større tilfang av henvendelser til Nettverket på epost, ble en felles e-postinnboks for
Nettverket, post@legemidlertilbarn.no, opprettet i 2019. Det kommer jevnt med e-post til Nettverket om
små og store saker med interesse for Nettverket. En del av sakene svares ut av staben i Nettverket, noe blir
tatt til diskusjon i styringsgruppen og noen saker blir sendt videre til andre som er bedre rustet til å svare
enn oss, slik som for eksempel RELIS. Avsendere er gjerne Nettverkets medlemmer, representanter fra våre
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samarbeidspartnere, annet helsepersonell, myndigheter og privatpersoner. Noen av sakene som vi blir
tipset om blir til noe større, og ikke sjelden blir sakene omtalt i nyhetsbrevene.
7.1.2

Plattform for internett og intranett

Internettsiden (www.legemidlertilbarn.no) er en viktig informasjonsportal og representerer Nettverkets
ansikt utad. Intranettet er en forutsetning for effektivt internt nettverksarbeid, og var spesifikt beskrevet i
det opprinnelige oppdragsdokument fra Hdir. Plattformen som nå benyttes driftes av Helse Vest IKT og
gjennomgikk en omfattende og svært kostbar restrukturering i 2014-15. I løpet av høsten 2021 ble
intranett-delen av nettsidene faset ut, og samhandling i Nettverket ble flyttet over til Teams. Det ble
samtidig klart at den nåværende plattformen for www.legemidlertilbarn.no, Sharepoint, vil være uten
support fra Helse Vest IKT fra 2023. I desember 2021 ble det lagt en plan for videre utviklingsarbeid for
nettsidene, Nettverket får god hjelp fra Helse Vest IKT. Det må gjennomføres et større tjenestekjøp, dette
vil Sykehusinnkjøp bistå oss med.
I 2021 har Gunn-Therese Lund Sørland og Jenny Christina Bergman vært Nettverkets webredaktører. Det
arbeides kontinuerlig med strukturell oppbygning av internettplattformen, i tillegg til at nytt innhold
publiseres. I løpet av 2021 ble det lagt ut 126 nyhetssaker.
Stadig flere besøker nettsidene våre. I 2018 hadde vi 185 000 sidevisninger, i 2019 var det 244 000, i 2020
var det 268 000 og i 2021 hadde vi over 300 000 sidevisninger, det vil si gjennomsnittlig mer enn 25 000
sidevisninger per måned, hvorav blandekort, KOBLE og MAMBA/Miksturlisten er mest besøkt.
Det er laget egne sider med oppsummering av nyhetssaker, eksterne lenker og aktuell litteratur for flere
av Nettverkets sentrale arbeidsområder, som for eksempel blandekort, MAMBA, miksturer, bivirkninger og
legemiddelsikkerhet. Det er også egne sider for barn og foreldre, hvor man blant annet finner den søkbare
listen med legemiddelinformasjonsskriv.
Noe informasjon har vært tilgjengelig med begrenset adgang kun for Nettverkets medlemmer via
intranettet, men liten utstrekning, siden formålet med nettsidene er å dele det aller meste. Det er laget
enkelte avgrensede arbeidsområder for ulike arbeidsgrupper i Nettverket, blant annet for redaksjonen for
de nye smerteretningslinjene, for arbeidsgruppen for blandekortene og for redaksjonsutvalget til KOBLE.
Tilgang til intranett og til skjermede områder krevde innlogging, denne tilgangen til intranett er tatt bort
og erstattet med samhandling i Teams.
7.1.3

Nyhetsbrev til nettverksmedlemmer og samarbeidspartnere

Det ble utgitt ti nyhetsbrev i løpet av 2021. I nyhetsbrevene omtales saker som er nyttige for helsepersonell
som arbeider med barn, for eksempel nytt om vaksiner, legemiddelmangel, nytt om blandekortene, aktuelle
artikler som har blitt publisert, og kurs og konferanser som kan være av interesse. Nettverkets arbeid er
også omtalt. Nyhetsbrevene er basert på nyhetssakene som Nettverket publiserer. For Nettverket er
nyhetsbrevene et viktig internt kommunikasjonsmiddel, men det har også blitt en viktig formidlingskanal
til mange aktører i helse-Norge. Nyhetsbrevet sendes ut på e-post til Nettverkets medlemmer og
samarbeidspartnere, det er opprettet en e-post-liste for eksterne personer og organisasjoner som ønsker
å motta nyhetsbrevene, slik at alle som ønsker det kan få tilsendt nyhetsbrevet på e-post. Det er om lag
2500 e-postadresser som mottar nyhetsbrevene, hvorav flere representerer institusjoner og derfor mange
lesere. Alle nyhetsbrevene ligger også eksternt tilgjengelig på Nettverkets nettsider.

7.2

Høringssvar og andre innspill fra Nettverket

Nettverket har gitt følgende innspill i 2021, i kronologisk rekkefølge:




Innspill til NorTrials, med ønsker på vegne av barna. Les dette her.



Nasjonale faglige råd for bruk av psykofarmaka hos barn og unge, september 2021

Forslag til forskrift om løsning for tilgjengeliggjøring av helsedata (Helseanalyseplattformen og
Helsedataservice), august 2021
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Endring av Trinnprismodellen, sak 21/16986 hos Legemiddelverket, oktober 2021
Nasjonal faglig retningslinje for antibiotika i primærhelsetjenesten, oktober 2021
Åpen høring i Stortingets helse- og omsorgskomité 4. november 2021, Henrik Irgens
Innspill på rapporten Analyse- og varslingsfunksjon for legemiddlemangel i primærhelsetjenesten,
novmeber 2021

7.3

Formidling i fagmiljøene og media

7.3.1

Paidos, NBFs medlemsblad

Nettverket har siden desember 2014 hatt fast spalteplass i Paidos, under tittelen Aktuelt fra Nettverket. Her
er lenker til de bidragene fra 2021:





Nr 1/2021: Tema nummer: Legemidler til barn
Nr 2/2021: Læring på tvers
Nr 3/2021: Nytt fra Nettverket for legemidler til barn

7.3.2

Sykepleien

Nettverket har siden 2015 hatt fast spalteplass i Tidsskrift for Barnesykepleiere, som er et medlemsblad for
Barnesykepleierforbundet (BSF). BSF har omlag 1000 medlemmer som mottar tidsskriftet. Bladet ble i 2020
digitalt og har 3 faste utgivelser i året. BSF viser også til Nettverket på sine sider og nyhetsbrev.
I 2021 skrev Gunn Elin H. Veivåg (styringsgrupperepresentant) debattinnlegget Legemiddelforgiftning hos
barn og unge øker. Debattinnlegget ble mye delt og kommentert i sosiale media.
7.3.3

Sosiale medier

Nettverket har fortsatt en aktiv Facebookside, https://www.facebook.com/legemidlertilbarn.
Nettverket ønsker å fortsette med å være aktiv på sosiale medier i 2022. På denne måten kan vi nå flere
personer, også i allmennbefolkningen, og bli en kjent kilde og kunnskapsbase for informasjon om
legemidler til barn.
7.3.4

Arendalsuka

Nettverket deltok ved Arendalsuka i 2019. På grunn av avlysing i 2020 og generelle restriksjoner i 2021 har
ikke Nettverket deltatt. Det vil kunne bli aktuelt å delta i 2022.
7.3.5

I andre media

Gunn-Therese Lund Sørland og Margrete Einen laget informasjon om Nettverket til Astma- og
allergiforbundet i region midt sitt medlemsblad: Medlemsnytt, nr. 1/2021.
Informasjon om legemidler til barn på www.helsenorge.no, informasjonen er utarbeidet av Nettverket i
samarbeid med Legemiddelverket. Informasjonen som er myntet på barn, ungdom og foreldre/foresatte
finnes her: https://www.helsenorge.no/medisiner/barn-og-medisiner/
Thomas Halvorsen ble intervjuet av Dagens Medisin i mai 2021: – Viljen til å styrke forskningen på barn har
en tendens til å drukne - Forskning, Spesialisthelsetjeneste, Legemidler - Dagens Medisin

7.4

Deltakelse på kurs, møter og konferanser

Nettverkets stab og styringsgruppe har deltar vanligvis på en rekke møter, kurs og konferanser. På noen
av disse har Nettverket hatt rolle som tilrettelegger, arrangør eller aktiv deltager, på andre har Nettverket
kun blitt presentert, mens på noen har Nettverket hatt rolle som tilhører/observatør. I 2021 har Nettverkets
deltagelse vært redusert, grunnet covid-19. Stab og styringsgruppe har deltatt og bidratt til programmet i
på ulike webinar, slik som webinarene om bruk av antibiotika hos barn, se her.
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7.5

Oppsummering av møter og saker med samarbeidspartnerne

7.5.1

Norsk Barnelegeforening (NBF)

NBF var blant initiativtakerne til opprettelsen av Nettverket, og samarbeidet med NBF er tett og viktig. Jan
Magnus Aase er Nettverkets kontaktperson med NBFs styre, og han møter med Nettverkets stab ca. 1 gang
per måned.











Siden 2015 har Nettverket hatt fast spalteplass i NBFs medlemsblad, Paidos (se punkt 7.3.1).
NBF og Nettverket samarbeider om NBFs veiledere. Høsten 2016 overtok Nettverket ansvar for
Legemiddelveilederen (se punkt 5.5). Farmasøytene i Nettverks stab er ansvarlige for kapitlene 14.514.8, disse ble sist revidert i 2017.
Smerteretningslinjene vil bli inngå i som kapittel 13 i NBFs Generellveileder, i noe modifisert form,
Nettverket er ansvarlig for å vedlikeholde dette kapitlet.
NBFs interessegrupper og kapittelforfattere i veilederne blir rådspurt når Nettverket får spørsmål om
spesifikke legemidler og for å gi råd om for eksempel avregistrering av legemidler, høringer eller
spørsmål om praktisk bruk av legemidler.
Redaksjonsutvalget i KOBLE vil støtte seg på interessegruppene og kvalitetsutvalget i NBF og NBUPF
for å kvalitetssikre innholdet i det nye oppslagsverket.
Heidi Glosli er varamedlem i Rådet for legemiddelinformasjon. Dette rådet er opprettet av Den norske
Legeforening og Legemiddelindustriforeningen (LMI), rådet skal påse at legemiddelinformasjon til
helsepersonell og allmennheten følger offentlige regler og bransjens interne retningslinjer. Mer om
rådet finnes på nettsidene til Legemiddelindustriforeningen.
NBF og Nettverket er representert i arbeidsgruppen for å få flere barneformuleringer det norske
markedet. Det arbeides med flere ulike legemidler, men dette er svært tidkrevende prosesser hvor
mange kryssende hensyn møtes; se punkt 4.4.

7.5.2

Statens legemiddelverk

Nettverket har løpende kontakt med Siri Wang, norsk representant i EMAs pediatriske komite, PDCO. For
å ivareta et behov for jevnlig og gjensidig oppdatering mellom Nettverket og Legemiddelverket har det
blitt avholdt månedlige telefon/Skype-møter siden november 2015, så også i 2021.
Saker som har vært diskutert med Legemiddelverket i 2021:
 Legemidler som mangler på det norske markedet; hvordan sikre at nødvendige legemidler i riktige
formuleringer blir tilgjengelig på det norske markedet innenfor normale regulatoriske rammer.
 Hvordan utvikle et nordisk samarbeid som kan bidra til dette gjennom felles regulatoriske rammer.
 Hvordan skape et normalt legemiddelmarked for barn i Norge, hvor vi har norsk MT for alle preparater
som er i vanlig bruk. I dag må for mange slike legemidler importeres ved hjelp av særordninger.
 Hvordan sikre at viktige legemidler ikke trekkes eller avregistreres fra det norske markedet.
 Endringer i preparatomtaler, enten på initiativ fra industri, Legemiddelverket eller Nettverket.
 Legemiddelverket er involvert i arbeidet med KOBLE, Vibeke Åbyholm er medlem av
redaksjonsutvalget.
 Andre saker fra PDCO og Legemiddelverket som har interesse for Nettverket, eller der Nettverket blir
bedt om å komme med råd, som ved legemiddelmangel.
7.5.3

Helsedirektoratet (Hdir)

Nettverket har et fortløpende samarbeid med Hdir. Nettverkets kontaktperson for praktiske forhold har
vært seniorrådgiver Sølvi Holmgren, med Marianne Thoresen som viktig «personlig vara», mens Børge
Myrlund Larsen og Kirsti Sæthre er våre viktigste samarbeidspartnere i faglige spørsmål.


I 2021 har arbeidsoppdraget (mandatet) som Nettverket arbeider på vært til revidering; dette har vært
uendret siden oppstarten i 2009. Et nytt arbeidsoppdrag (mandat) har blitt utarbeidet men var ved
årsskiftet 2021-22 enda ikke formelt godkjent hos Hdir. Innholdet forventes imidlertid ikke å avvike
vesentlig fra dette. Nettverket vil arbeide etter disse nye målene fra januar 2022, se for øvrig kap. 8.
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Hdir, spesielt Kirsti Sæthre, er sentral i arbeidet med Psykofarmakanettverket, se punkt 3.7, og det har
vært avholdt en rekke møter vedrørende dette.
I 2020 laget Nettverket en oppsummering av de ti første driftsårene, samt et utfordringsbilde. Dette
har vært gjenstand for diskusjon med Hdir, som ført til økt bevilgning til Nettverket i 2022.
Nettverket har samarbeidet med Hdir om refusjon av legemidler til barn på substansnivå, noe som
enda ikke har blitt realisert. Systemet for legemidler på blåresept er mer tungvint for alle involverte når
det gjelder legemidler til barn, med større behov for å søke om godkjenning på blåresept over § 3. I
januar 2018 ble det gjort store endringer i blåreseptordningen og flere legemidler ble flyttet fra
blåresept til H-resept (helseforetaksfinansiert resept). En viktig endring i blåreseptforskriften er det
skjerpede dokumentasjonskravet. Nettverket har vært bekymret for at dette skulle gjøre tilgangen til
blåresept vanskeligere for barn som trenger langvarig behandling av sin sykdom. Kravet til
dokumentasjon er i grove trekk slik at legemidlet skal være vitenskapelig godt dokumentert, og
dessuten omtalt i nasjonale faglige retningslinjer utarbeidet eller godkjent av offentlig myndighet i
Norge. Barns legemiddelbruk faller i stor grad utenfor dette kravet, se også kap. 5. Nettverkets
bekymring har blitt fanget opp i Hdir, og i rundskrivet til blåreseptforskriften er nå også andre
«anerkjente terapianbefalinger» godtatt som dokumentasjon på legemiddelbruk hos barn og gravide.
For barn betyr dette i all hovedsak at legemiddelet skal være omtalt i pediatriveilederne fra NBF,
veileder i BUP fra Norsk barne- og ungdomspsykiatrisk forening og/eller KOBLE.

7.5.4

Helsebiblioteket

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

Norsk legemiddelhåndbok (NLH)

Nettverket har en lang tradisjon for samarbeid med NLH om koordinering og publisering av informasjon
om legemidler til barn. Det ble blant annet investert mye tid og energi for å etablere lenker mellom NLH
og BNF-C, men denne ideen måtte vi gi opp da tilgangen til BNF-C ikke lengre var nasjonal og allmenn.
Samarbeidet ble for alvor tatt opp igjen våren 2018 i forbindelse med norsk oversettelse og tilrettelegging
av Kinderformularium, et svært vellykket samarbeid som ga oss KOBLE i 2021.
Se også punkt 5.3 KOBLE: Kunnskapsbasert oppslagsverk for barns legemidler.
7.5.6

Norsk forening for klinisk farmakologi (NFKF)

Det er et gjensidig ønske om god kontakt og samarbeid med Norsk forening for klinisk farmakologi (NFKF),
og det har eksistert en plan for felles utvikling av undervisningsmateriell siden et møte i 2010 (se punkt
5.11.4). Etter omlegging av spesialisering i Pediatri i 2019 ble det klart at denne planen må endres. Tidligere
valgfrie kurs er tatt vekk og utdanningsløpet i pediatri består nå av en obligatorisk kursserie. I 2019 var
mange av de nye kurspakkene på planleggingsstadiet, og i 2020 ble de fleste kursene arrangert over nett,
noe som førte til at arrangørene måtte kutte innholdet. Vi har enda ikke etablert en ny plan for hvordan
NFKF skal involveres i denne undervisningen, blant annet på grunn av covid-19 som har komplisert
framdriften. Se også punkt 5.11.4 og punkt 8.5.2.
7.5.7

Norsk barne- og ungdomspsykiatrisk forening

Norsk barne- og ungdomspsykiatrisk forening har i 2018-19 revidert sin veileder. Nettverket har bidratt til
revidering av kapittelet: Medisinering av barn og unge i BUP- generelle prinsipper. Det er også etablert et
samarbeid med mål om å utvide Nettverket inn i barne- og ungdomspsykiatrien, noe Nettverket har store
forventninger til, se egen stor sak under punkt 3.7.
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7.5.8

Norges Farmaceutiske Forening

Norges Farmaceutiske Forening (NFF) er en fag- og profesjonsforening for farmasøyter. I 2021 har
Nettverket og NFF hatt møte, der mangelen på fenoksymetylpenicillin var et av temaene som ble
diskutert.
7.5.9

Universitetene

Universitetet i Oslo
Styringsgruppemedlem Kari Christiane F. Bjerknes underviser om barn og legemidler i flere kurs i
grunnutdanningen for farmasi, ved Institutt for farmasi, ved Universitetet i Oslo:


FARM4100 – Persontilpasset legemiddelbehandling



FRM 5925V – Om knusing /deling og sondebruk generelt (ikke barnespesifikt)

Universitetet i Bergen:
I samarbeid med Senter for farmasi i Bergen har Nettverket fasilitert masteroppgave om bruk av
psykofarmaka hos barn og unge. Provisorfarmasøyt Haakon Rosland forsvarte masteroppgaven
«Forskrivningspraksis av psykofarmaka i barne- og ungdomspsykiatri» våren 2021. Arbeidet fra denne
oppgaven er sentral bakgrunnsinformasjon for arbeidet i Psykofarmakanettverket (se punkt 3.7).

7.6

Samarbeid med primærhelsetjenesten

7.6.1

Samarbeid med allmennlegene

Et trygt og velfungerende samarbeid mellom de ulike nivåene i helsetjenesten vedrørende barns
legemiddelbehandling er en viktig del Nettverkets målsetning. Effektive kommunikasjonskanaler til
primærhelsetjenesten er et sentralt element i dette. Primærhelsetjenesten har vært representert i
Nettverkets Styringsgruppe ved Christina Brudvik, spesialist i allmennmedisin, fastlege ved Fana legekontor
og professor ved Universitetet i Bergen. Christina har deltatt i Nettverkets arbeid siden det ble etablert i
2008/2009, men september 2019 valgte hun å slutte.
Ny representant for allmennlegene, Inga Marte Grønseth, arbeider som fastlege i Trondheim. Inga Marthe
har mange kvaliteter Nettverket har behov for, blant annet sideutdannelse fra Klinisk Farmakologi, og et
stort kontaktnett innenfor og stort engasjement for norsk allmennmedisin. Inga Marthe er ansvarlig for
spalten «Fastlegen informerer» i nyhetsbrevene, og introduksjonen av denne spaltene ga stort oppsving i
påmeldte til nyhetsbrevutsending.
Nettverkets arbeid med nye smerteretningslinjer er viktig for primærhelsetjenesten, og slike retningslinjer
har vært etterspurt. Christina Brudvik er fremdeles engasjert i arbeidet med retningslinjene, både som
forfatter og redaksjonsmedlem (se punkt 5.9). Utfasingen av kodein har krevd endrede rutiner for
smertebehandling av barn hos fastleger og på legevakt, spesielt ved skadebehandling. Brudvik sitter i
referansegruppen til Nasjonalt kompetansesenter for legevaktsmedisin (NKLM).
7.6.2

Samarbeid med apotekene

Apotekenes kompetanse- og utviklingssenter (Apokus) har laget flere e-læringskurs om legemidler til barn,
flere av disse er utarbeidet i samarbeid med fagpersoner tilknyttet Nettverket. Alle ansatte i apotek har
tilgang til disse e-læringskursene.
Apokus publiserte i 2017 et nytt e-læringskurs om barn og legemidler. Det er farmasøytene Cathrine
Kjeldby-Høie og Arna Teigen som har laget kurset. De har begge lang erfaring med legemiddelbehandling
av barn gjennom sitt arbeid på sykehusapotek og i Nettverket. E-læringskurset omtaler blant annet bruk
av uregistrerte legemidler til barn, tips om administrering av legemidler, og bruk av kilder for informasjon
om legemidler til barn. Nettverket har ikke hatt noe formelt samarbeid med Apokus i 2021.
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8.

Målsetninger for 2022

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

8.1

Generelle betraktninger

Nettverkets grunnstruktur er regional, hvor mandatet beskriver at hvert RHF skal være representert med
en styringsgrupperepresentant (to fra Helse Sør-Øst). De første årene hadde man derfor fokus på en
regional tilnærming til problemstillinger. Etter mer enn 10 års drift har Nettverket utviklet seg i retning av
at medarbeiderne heller ser seg som bidragsytere til en felles nasjonal struktur, enn som representanter
for en region eller et sykehus. Solstrandseminaret, vårseminaret og regelmessige styringsgruppemøter,
samt velfungerende IKT-strukturer, nyhetsbrev, sosiale medier, e-post, og lignende hjelpemidler har
gjennom årene skapt en overordnet nasjonal tenkning, og lagt grunnlag for nasjonale samarbeidsformer
som i stor grad er uavhengig av arbeidssted. Denne utviklingen samsvarer med holdningene innenfor
Norsk Barnelegeforening. Medisinsk omsorg for barn i Norge er helt klart tjent med en slik tenkemåte, som
(merkelig nok) utfordres av en noe mer fragmentert / regionalisert organisatorisk og IKT-teknisk
overbygning.
Nettverket oppfatter det som viktig for norsk helsevesen at noen av dets aktører primært oppfatter seg
som norsk, og ikke som tilhørende en spesifikk region eller sykehus. Vi vil derfor understøtte denne
utviklingen også i 2022. Det er spesielt viktig at Nettverkets informasjonsmateriell blir nasjonalt tilgjengelig
over de mange elektroniske plattformene for beslutningsstøtte; alle som er involvert i
legemiddelbehandling av norske barn skal ha tilgang til den samme nødvendige, relevante og korrekte
kunnskapen der hvor de utfører sitt arbeid, slik at de kan handle og samhandle korrekt, hensiktsmessig og
trygt. Vi håper det er enighet om dette blant sentrale beslutningstagere.



Nettverkets faste driftskostnader har økt de siste årene, hovedsakelig på grunn av høyere kostnader til
frikjøp av medarbeidere. Dette skyldes til en viss grad en økning i antall frikjøpte timer fra
kompetansepersoner som trengs for å løse Nettverkets kjerneoppgaver. Hovedsakelig skyldes
imidlertid økningen den generelle lønnsutviklingen i samfunnet, se også punkt 3.5, økonomi. Dette ble
delvis kompensert i tildelingen for 2022 som ble økt med 1 million kroner.



Hdir og Nettverket har en kontinuerlig dialog om Nettverkets og legemiddelutvalgenes (se punkt 3.2)
funksjon og forankring i helseforetaksstrukturen, jfr. organisasjonskartet punkt 3.4. I 2021 reviderte
Nettverket og Hdir Nettverkets mandat/regelverk, men endringer i organisasjonsstruktur ble ikke
vurdert. Dette er en prosess som vil gå i Nettverket i 2022, da dagens organisasjonskart/struktur ikke
fullt ut viser bredden i Nettverket. Fra 2023 ønsker vi blant annet at Psykofarmakanettverket skal inngå
som en ordinær part i Nettverket, ikke som eget prosjekt.



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



Nettverkets internettsider www.legemidlertilbarn.no skal over på ny plattform i løpet av 2022, siden
eksisterende løsning blir avviklet ved årsskiftet 2022/2023. Denne overgangen vil bli gjort ved hjelp av
et eksternt firma, med hjelp fra Sykehusinnkjøp HF og Helse Vest IKT til anbudsprosesser og
kravspesifikasjon. Dette betydelige løftet vil bli gjort mulig gjennom oppsparte midler fra 2021 som vi
håper kan tas med til 2022, se punkt 3.5.1.
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Kjerneoppgavene som Nettverket arbeider med er svært arbeidsintensive; her nevnes som eksempler
utarbeidelse av blandekort for intravenøs bruk av legemidler, informasjonsformidling
(nyhetsbrev/saker), nasjonal liste over oppskrifter av miksturer (miksturliste), spesifikasjoner knyttet til
Manipulering av Medisiner til Barn (MAMBA), norsk oversettelse og tilretteleggelse av innholdet i
oppslagsverket KOBLE (fra det nederlanske Kinderformularium).



Nettverket er opptatt av å ha kontakt med sentrale helsepolitikere for å sette tematikken legemidler til
barn enda tydeligere på den helsepolitiske agendaen. Dette vil bli en del av Nettverkets agenda også
i 2022. Et viktig tema blir en sterkt bekymringsfull økende mangel på legemidler generelt og på
barneformuleringer spesielt. Dette scenariet skaper mye ekstra arbeid for Nettverket og for alle som er
involvert i barns legemiddelbehandling. Et annet tema er barn og unges kjennskap og kunnskap om
legemidler. Dette er et viktig innsatsområde og utvikling av helseforståelse starter tidlig. Den
bekymringsfulle økningen av legemiddelforgiftninger hos barn og unge kan ses på som en del av dette
(se punkt 5.10.1).
Nettverket bør bli en mer synlig aktør i det helsepolitiske landskapet



En enda tydeligere promotering av Nettverket og LMU overfor lederne av barneavdelingene og for
den administrative og faglige ledelse ved helseforetakene.
Nettverket bør bli en mer synlig aktør i helsebyråkratiet



Blandekort (se punkt 5.8) og KOBLE må tilrettelegges slik at informasjonen bli tilgjengelig i elektroniske
journaler systemer for legemiddelforordning. I tillegg må KOBLE gjøres tilgjengelig gjennom e-resept.
Dette vil kreve en satsing som antagelig ikke lar seg gjøre å finansiere gjennom Nettverket, men må
løftes ut som et separat prosjekt.
Nettverkets informasjonsmateriell må bli tilgjengelig i et elektronisk format.



8.2

Arbeide for en bredere kontaktflate mot allmennmedisin. Se også punkt 8.5

Mål og plan for måloppnåelse for 2022

Nasjonalt kompetansenettverk for legemidler til barn arbeider innenfor områdene pasientsikkerhet,
kunnskapsformidling og forskning, samt internasjonalt samarbeid. Punktene under er hentet fra
Nettverkets regelverk, som er gjeldende fra 2022. Noen punkter er ytterligere detaljert, dette er kursivert.

1.

2.

KOBLE (Kunnskapsbasert oppslagsverk for barns legemidler)
o

I samarbeid med Legemiddelhåndboken planlegge videre drift, finansiering og markedsføring
av KOBLE

o

Bistå ved revisjon av EU-søknad sendt høsten 2021, foreløpig ubesvart; eventuelt ved avslag
bistå i utvikling av ny søknad

o

Bistå delprosjektet Neo-dose

o

Markedsføre bruk av KOBLE i spesialist- og primærhelsetjenesten

o

Fasilitere samarbeid mellom KOBLE og Barnelegeforeningens interessegrupper

Miksturliste og MAMBA (Manipulering av medisiner til barn)
o

Rullerende revisjon og/eller endring av eksisterende innhold
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o

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Utvide innholdet på nettsidene tilknyttet miksturlisten og MAMBA

Blandekort for intravenøs administrasjon av legemidler til barn
o

Rullerende revisjon og/eller endring av eksisterende blandekort, samt publisere nye

o

Delta i prosjektet «Digitale blandekort for barn»

Relevante nasjonale retningslinjer, oppslagsverk og veiledere
o

Smerteretningslinjene

o

Legemiddelveilederen

o

Harmonisering KOBLE – Barnelegeforeningens veiledere

Elektronisk beslutningsstøtte for legemidler til barn og unge
o

Delta i prosjektet «Digitale blandekort for barn»
Promotere innarbeidelse av Blandekortene i elektronisk beslutningsstøtte

o

Promotere innarbeidelse av KOBLE i elektronisk beslutningsstøtte

o

Søke samarbeid med andre som arbeider med utvikling av tilsvarende beslutningsstøtte

Legemiddelmangel og legemiddelsavn
o

Ivareta barns behov i mangelsaker, i samarbeid med Mangelsenteret.
Delta på ukentlige «mangelmøter».

o

Månedlige møter med Statens Legemiddelverk (SLV)

o

Kvartalsvise møter i «Arbeidsgruppen for barneformuleringer», med målsetning å gi økt
tilgang til barneformuleringer som savnes i det norske legemiddelmarkedet

Legemiddelbivirkninger
o

Bistå Legemiddelverket og Folkehelseinstituttet med vurdering av bivirkningsmeldinger etter
koronavaksinering, på barn og unge 0-17 år.

o

Bistå Legemiddelverket med vurdering av alle bivirkningsmeldinger, på barn og unge 0-17 år.

o

Formidle informasjon om bivirkningsrapportering og bivirkningsmeldinger gjennom
Nettverkets kanaler.

Høringer og metodevurderinger
o

Høring 2022: “Nasjonalfaglig råd for legemiddelsamstemming og legemiddelgjennomgang”

o

For øvrig vil volum avhenge av hvilke saker som til enhver tid er relevante for Nettverket

Helsebyråkratiet
o

Gjennomgang av bivirkningsmeldinger, i samarbeid med SLV og Folkehelseinstituttet (FHI)
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o

Bidra i overvåkningsarbeidet knyttet til covid-vaksinering av barn og unge

o

Deltagelse Regionalt legemiddelforum Helse Sør-Øst

o

Deltagelse i Legemiddelinnkjøpssamarbeid (LIS)

o

Deltagelse i helseforetakenes legemiddelkomiteer

o

For øvrig vil volum og innhold for målpunkt 8 avhenge av ad hoc-oppdrag fra f.eks.
Helsedirektoratet, SLV og andre relevante aktører

10. Nyhetssaker, Nyhetsbrev, Pasientinformasjon på www.legemidlertilbarn.no
o

Målsetning 100 Nyhetssaker årlig

o

Målsetning 10 Nyhetsbrev årlig

o

Oppdatere eksisterende pasientinformasjon på nettsidene og på www.helsenorge.no.
Søke samarbeid med andre som arbeider med tilsvarende

11. NorPedMed
o

Arrangere ca. 10 månedlige telefonkonferanser mellom lederne av landets Klinisk
Forskningspost Barn (KFPB)

o

Besørge distribusjon av kliniske studier internt i NorPedMed

o

Etablere et strukturelt samarbeid med «RHFenes strategimøter for forskning»

o

Promotere pasientnær KFPB ved de 6 universitetssykehusene

o

Utvikle bedre håndtering av kliniske studier som presenteres sentralt til Norge
Arbeide for bedre finansiering av NorPedMeds sekretariat, evt. i samarbeid med RHFene

o

Etablere og drifte nasjonalt nettverk for pediatriske studiesykepleiere

o

Etablere og drifte en norsk struktur for brukermedvirkning i kliniske utprøvinger, «Young
people’s Advisory Group» (YPAG)

o

Utvikle måleparametre (metrics) for klinisk studieaktivitet ved KFPBene

12. Arrangere seminarer / møter
o

Vårseminar rettet mot primærhelsetjenesten – mål: 80-100 deltagere

o

Høstseminar rettet mot spesialisthelsetjenesten – mål: 80-100 deltagere

o

NorPedMed-seminar rettet mot ansatte ved KFPB – mål: 30-40 deltagere

o

Lunsj-webinar (målgruppe: ansatte ved norske barneavdelinger) – mål: 6 seminarer per år

o

Fysisk møte i Nettverkets styringsgruppe en gang pr år

o

Månedlige digitale møter:
•

Styringsgruppe

•

NorPedMed

•

Legemiddelverket

•

KOBLE
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13. Opplæring og undervisning
o

Bidra i utvikling og tilgjengeliggjøring av e-læringskurs om barn og legemidler

o

Undervise om vår tematikk på forespørsel

o

Vedlikeholde undervisning om blandekort til barn

14. Nettsider og samhandlingsplattformer
o

Oppgradere og oppdatere www.legemidlertilbarn.no

o

Ta i bruk Teams som samhandlingsplattform for Nettverkets medlemmer og i ulike
arbeidsgrupper

15. Utviklingsarbeid
o

Utrede muligheten for å implementere undervisning om legemidler i den norske skoleplanen
etter en finsk modell

o

Arbeide for å re-etablere et nasjonalt system for læring av uønskede legemiddelhendelser eller
nesten hendelser blant barn og unge.

o

Bistå oppbygging av et nasjonalt kompetansenettverk for barnepalliasjon

o

Bistå oppbygging av et nasjonalt kompetansenettverk for barn og unges bruk av psykofarmaka

Bergen, 1. februar 2022

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