
INTRODUKSJON
Svaret er selvsagt nei! Vi er ikke flinke nok til å drive med legemiddel-
utprøving på barn i Norge i dag. En stor del av dagens legemiddel-
bruk hos barn er basert på erfaring og ikke dokumentert kunnskap. 
I en nylig masteroppgave utført ved to sengeposter ved  
Barneavdelingen på Ullevål (klinisk farmasi, Arna Teigen) fant man 
at ved 434 legemiddelordineringer hos 86 pasienter fikk 80% av 
pasientene minst ett uregistrert preparat eller et preparat brukt 
«off label», dvs utenfor godkjenning. Vi regner med at ca. 50% av 
alle legemidler som skrives ut til barn i dag er utenfor godkjenning. 
Historisk sett har det vært en del eksempler på uheldig legemiddel-
bruk nettopp pga manglende utprøvingspraksis på barn eller gravide. 
Mange kjenner til Talidomid-saken hvor legemiddelet ble brukt av 
gravide kvinner mot svangerskapskvalme. Legemiddelet var for 
dårlig undersøkt, noe som førte til medfødte misdannelser hos 
tusenvis av barn. Et annet eksempel er bruk av propofol hvor man 
i nyere tid har blitt klar over «propofol infusion syndrome» som 
kan føre til organsvikt og alvorlig metabolsk acidose spesielt hos 
de minste barna (1, 2) (se for øvrig Barnelegeforeningens tidsskrift 
PAIDOS, Nr 4, 2014). 

Pga Talidomid-saken og andre uheldige hendelser var barn og 
gravide nærmest ekskludert fra å delta i legemiddelstudier frem til 
1970. Resultatet av dette, og en tankegang om at barn skal skånes 
for mulige bivirkninger ved utprøving, er at det har oppstått et 
kunnskapsunderskudd i forhold til legemidler til barn. For å forsøke 
å endre dette ble det på 2000-tallet tatt initiativ fra både amerikanske 
og europeiske legemiddelmyndigheter bl.a. i form av lovendringer. 
Det Europeiske legemiddelverket introduserte i 2006 en såkalt  
Paediatric Investigation Plan (=PIP) som innebærer at når et lege- 
middelfirma skal prøve ut et nytt medikament for voksne, som  
potensielt også kan være nyttig for barn, må de lage en plan for  
utprøving også på barn. Hvis de gjennomfører en såkalt PIP er 
belønningen at patentet til det nye medikamentet blir forlenget 
med 6 mndr. Dette er tenkt som et insitament til firmaene om å 
skaffe data på nye medikamenter også i barnepopulasjonen.

NASJONALT KOMPETANSENETTVERK FOR LEGEMIDLER 
TIL BARN
For å gjøre noe med «kunnskapsunderskuddet» i forhold til legemidler  
til barn tok Stortinget regjeringen legge bedre til rette for å heve 
kompetansen på legemiddelbehandling til barn. Dette førte til 
opprettelsen av Nasjonalt kompetansenettverk for legemidler til 
barn i 2009. I den forbindelse ble det opprettet tverrfaglige Lege-
middelutvalg (LMU) ved alle landets 20 barneavdelinger hvor hvert 
LMU består av barnesykepleier, barnelege og farmasøyt. Nettverket 
jobber med alle forhold som har med legemidler til barn å gjøre 
som for eksempel blandbarhet, formulering (mikstur-oppskrifter), 

bivirkningsrapportering, legemiddelsikkerhet, legemiddelinformas-
jon og databasesøk. Nettverkets administrasjon består av en sty-
ringsgruppe med representanter fra alle helseregionene og primær-
helsetjenesten, og et sekretariat som er lokalisert til Haukeland 
sykehus. Nettverket arrangerer to årlige samlinger, et i Oslo på forsom-
meren (Vårseminaret) og et på Solstrand utenfor Bergen i oktober 
(for mer info, se hjemmesiden: www.legemidlertilbarn.no).  I tillegg 
har Nettverket sammen med Helse-direktoratet etablert et «under-
nettverk», NorPedMed (Medicines for Children Research Network, 
Norway; se www.legemidlertilbarn.no/forskning/Sider/What-is-Nor-
PedMed.aspx). NorPedMed er et forskningsnettverk på legemidler til 
barn og har som oppgave å igangsette og stimulere til  
legemiddelutprøvingsstudier på barn. Haukeland sykehus har  
kommet lengst når det gjelder legemiddelutprøvinger og har egen 
klinisk forskningspost inne på Barneklinikken som ble etablert i 2007 
med fast ansatt overlege og studiesykepleiere. I 2013 etablerte 
Nettverket i tillegg to midlertidige 20% legestillinger ved hhv. St. 
Olavs Hospital og Rikshospitalet for å øke fokus på legemiddel-
utprøvinger. Nettverket bevilget også midler i 2013 og 2014 til 
studiesykepleiere inn mot barneonkologien hvor det drives 
legemiddelutprøving som ledd i de barneonkologiske behandlings-
protokoller. Som følge av initiativene fra Nettverket og med  
Haukeland i spissen er det pr i dag et økende antall nye legemiddel-
studier på barn i Norge.

KLINISKE STUDIER
Når det gjelder «bevis» i medisinen i forhold til hva som «virker» 
av behandling har man innført begrepet evidens-basert medisin. 
Her forsøker man å rangere ulike typer studier i forhold til om et 
terapeutisk tiltak virkelig har effekt. Man har foreslått en «bevispyra-
mide» slik som illustrert i Fig.1 der oversiktsartikler som inkluderer 
flere kontrollerte randomiserte studier rangeres høyest, dvs.  

LEGEMIDDELUTPRØVING PÅ BARN: 
ER VI FLINKE NOK I NORGE?

Systema(sk	  
oversiktsar(kkel	  

Randomisert	  
kontrollert	  studie	  

Kohort	  studie	  

Kasus-‐kontroll	  studie	  

Kasuis(kk,	  flere	  kasuis(kker	  

Kommentarer,	  synspunkter,	  ekspertu:alelser	  

Fig.	  1	  Rangering	  av	  studier	  i	  evidens-‐basert	  medisin	  

Figur 1: Rangering av studier 

i evidens- basert medisin.
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resultater fra disse studiene stoler man mest på (2). Enkeltstudier, 
som rangeres nest høyest, kalles «randomised clinical trial» (RCT) 
og innebærer at pasienten randomiseres (dvs ved hjelp av lodd-
trekking) til for eksempel å få medisin A eller B, evt at alternativ B 
er placebo. Figur 2 er et eksempel på en astma-studie hvor man 
prøver ut et monoklonalt antistoff på dårlige astmapasienter. Etter 
run-in-perioden randomiseres pasientene i 3 grupper hvor gruppe 
1 og 2 får to ulike doser av medikamentet og gruppe 3 får placebo 
(Fig.2) (3). En studie kan være enten blindet eller ublindet. I en  
dobbelt blind studie vet hverken utprøver eller pasient om pasienten 
får medisin A eller B. I en ublindet studie (open label study) vet både 
utprøver og pasient hva slags medikament som blir gitt (vanlig i 
kreft-studier). Blinding gjøres for å unngå at troen på behandlings-
effekt, placeboeffekten, skal spille en rolle i forhold til bedring av 
symptomer og dermed påvirke utkomme av studien. Ublindete 
studier vil i større grad kunne introdusere skjevhet (bias) i tolkingen 
av resultatene. En prospektiv dobbelt blind randomisert klinisk  
kontrollert studie er gullstandard for utprøving av nye legemidler.

LEGEMIDDELSTUDIER
Når det gjelder legemiddelutprøving er det to typer studier: forsker-
initierte og firma-initierte studier. En forsker-initiert studie er firma-
uavhengig, dvs forskeren har ingen binding til et firma med  
økonomiske interesser i medikamentet. En firma-initert klinisk  
studie settes i gang når man ønsker å fremskaffe dokumentasjon 
om at firmaets egenfremstilte medikament har effekt ved aktuelle 
sykdom og samtidig akseptabel bivirkningsprofil slik at medikamentet 
kan markedsføres. Utvikling av nye medikamenter er svært kostbart 
og firmaene er avhengig av å få medikamentet på markedet slik 
at de kan få inntjening for det de har investert. Utprøving av nye 
legemidler er underlagt streng kontroll og reguleres av flere nasjonale 
og internasjonale lover og forskrifter, bl.a. «Forskrift om klinisk 
utprøving av legemidler til mennesker», Helseforskningsloven og 
Helsinkideklarasjonen. Reglene for legemiddelutprøvingsstudier 
omfatter både nye og gamle medikamenter og er man i tvil om en 
planlagt studie faktisk er en legemiddelstudie kan man sjekke med 
Statens legemiddelverk (SLV). SLV er den offentlige myndighet som 
både godkjenner nye studier og overvåker pågående studier. 

Legemiddelstudier er delt inn i ulike faser (se tabell). Man starter 
gjerne med å utvikle en ide om et nytt medikament utfra tidligere 
studier og teoretiske betraktninger. Man fremstiller så et nytt  
medikament i laboratoriet, for eksempel et monoklonalt antistoff 
med spesifikk virkning, og tester dette ut i for eksempel cellekulturer 
i reagensglass (=in vitro). Deretter kan det være aktuelt å gjøre 
dyreeksperimentelle studier før man forsøker det på friske frivillige
forsøkspersoner. Man må deretter undersøke medikamentets farm-
akologiske egenskaper hos menneske før man går videre til å 
anvende det på pasienter. Hele tiden er det svært nøye å registrere 
alle slags bivirkninger. Når medikamentet har vist effekt på en  
moderat stor pasientgruppe kan det være aktuelt å markedsføre 
preparatet. Når preparatet er på markedet godkjent for bruk er det 
også viktig å registrere mulige bivirkninger. Preparater kan bli trukket 
fra markedet hvis det i ettertid viser seg at det likevel gir uaksept-
able bivirkninger. Melding av bivirkninger for alle medikamenter 
er en viktig jobb for helsearbeidere og har man mistanke om en 
bivirkning som burde vært registrert kan man melde inn dette til en 
av de regionale legemiddelinformasjonssentrene, RELIS (www.relis.no).

Ved igangsetting av en legemiddelstudie på barn er det mange 
forhold som må være på plass. Man må først ha en protokoll, dvs. en 
prosjektbeskrivelse som inneholder informasjon om medikamentet 
som skal prøves ut og hva som tidligere er kjent om medikamentet, 
f.eks. fra dyreeksperimentelle studier og hva man har funnet ved ut-
prøving på voksne. Det er vanlig å forsøke medikamentet på voksne 
først og deretter gradvis prøve ut preparatet i yngre aldersgrupper. 

Figur 2: Eksempel på en prospektiv placebokontrollert randomisert legemiddelutprøvingsstudie (ref. 3).

Figur 3: Faser i legemiddelstudier

Fig.	  2	  Eksempel	  på	  en	  prospek;v	  placebokontrollert	  
randomisert	  legemiddelutprøvingsstudie	  (ref.	  3).	  	  

Fase	   Forsøksobjekt	   Hensikt	  

Preklinisk	   Laboratoriestudier	  	  
Dyreforsøk	  

Kjemiske	  og	  fysiske	  egenskaper	  ;l	  
medikamentet	  

Fase	  I	   Friske	  frivillige	  
(voksne)	  

Farmakokine;kk/-‐dynamikk.	  Gradvis	  
økende	  doser.	  Sikkerhet,	  effekt.	  

Fase	  II	   Noen	  få	  pasienter	   Terapeu;sk	  dose.	  Sikkerhet,	  effekt.	  	  

Fase	  III	   Mange	  pasienter	   Terapeu;sk	  dose.	  Bivirkninger.	  	  

Fase	  IV	   Vanlige	  pasienter	   Godkjent	  preparat.	  Post-‐marke;ng	  
surveilance.	  Lang;dseffekter.	  	  

Tabell.	  Faser	  i	  legemiddelstudier	  

12     TIDSSKRIFT FOR BARNESYKEPLEIERE NR 1/2015



Deretter må man vurdere om det er realistisk å gjøre studien på 
det aktuelle sykehus/avdeling (=feasibility) mht. antall pasienter, 
GCP-kompetanse og infrastruktur. Man må bestemme om det skal 
gjennomføres på ett eller flere sentre, om studien skal være nasjonal 
eller internasjonal, og hvem som skal være hovedutprøver og evt 
medutprøver(e). Det må defineres en sponsor, dvs. ansvarlig  
institusjon, og hvis det er en firmainitiert studie må det fremfor-
handles økonomiske avtaler mellom firma og utprøver(e).  
Alle studier må godkjennes av Regional komité for medisinsk og 
helsefaglig forskningsetikk (REK) og SLV.

All legemiddelutprøving krever at man følger internasjonalt  
aksepterte regler for god utprøvningspraksis (ICH-GCP, International 
Conference on Harmonisation of Good Clinical Practice). GCP-
reglene er laget for at legemiddelutprøving skal være trygt både 
for pasient og utprøver, og må derfor holde en høy praktisk og etisk 
standard slik at utprøvingen blir medisinsk forsvarlig. GCP inne- 
bærer bl.a. at man hele tiden har detaljert dokumentasjon av alt 
som vedrører medikamentet slik som transport, lagring (bl.a. i riktig 
temperatur) og merking, administrasjon og dosering. Alle god- 
kjenninger må foreligge (REK, SLV) samt avtaler med apotek,  
utprøvere og alle involverte institusjoner/klinikker. I tillegg kreves 
dokumentert kompetanse til medlemmer av utprøver-teamet både 
helsefaglig (lege, sykepleier, laboratoriepersonale) og i forhold til 
GCP. Det er også påkrevd at studier monitoreres av en uavhengig 
sertifisert monitor som gjerne har bakgrunn som erfaren forsknings-
sykepleier.

Alle legemiddelstudier er helt avhengig av kompetent studiesyke-
pleier og i forhold til den pediatriske populasjonen er kunnskap 

om syke barn helt sentral. Studiesykepleier har en nøkkelrolle i 
gjennomføringen av legemiddelstudier og ved for eksempel  
firma-initierte studier settes det av økonomiske lønnsmidler til  
studiesykepleier. Så, til alle barnesykepleiere: her kommer en opp-
fordring om å engasjere seg i legemiddelstudier på barn! Det er et 
stort behov for mer kunnskap og flere studier på legemidler til barn 
og slik som utviklingen har vært de senere årene vil antall studier 
bare øke på i tiden fremover. I dette arbeidet trengs både barne-
leger, barnesykepleiere, studiesykepleiere med pediatrisk erfaring 
og farmasøyter. Ikke minst er det også behov for at ledelsen ved lan-
dets barne-klinikker er interessert i å utvikle infrastruktur som gjør 
det mulig å drive med legemiddelutprøving på barn i Norge. 

REFERANSER

1.  Intensive Care Med. 2003 Sep;29(9):1417-25. The pathop-
hysiology of propofol infusion syndrome: a simple name for 
a complex syndrome. Vasile B, Rasulo F, Candiani A, Latronico N.
2.  J Bodyw Mov Ther. 2012 Jan;16(1):42-9. Evidence-based 
medicine: revisiting the pyramid of priorities. Rosner AL
3.  N Engl J Med. 2014 Sep 25;371(13):1198-207. Mepolizu-
mab treatment in patients with severe eosinophilic asthma. 
Ortega HG1, Liu MC, Pavord ID, Brusselle GG, FitzGerald JM, 
Chetta A, Humbert M, Katz LE, Keene ON, Yancey SW, Chanez 
P; MENSA Investigators.

VALG 2015

Annen hvert år arranger Barnesykepleier-
forbundet NSF generalforsamling. I 2015 skal 
GF avholdes i forbindelse med Vårseminaret 
i Trondheim. Tidspunktet for gjennomføring 
er lagt like etter avsluttet program tirdag den 
14. april. Her skal det blant annet velges nytt 
styre. Valgkomiteen har gjort en god jobb med 
å rekruttere kandidater. På de neste sidene 
finner du en presentasjon av kandidatene som 
stiller til valg.
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