
NASJONALT KOMPETANSENETTVERK I LEGEMIDLER TIL 
BARN, HVEM ER VI?
Nasjonalt kompetansenettverk for legemidler til barn ble opprettet i 
2009 etter at Stortinget ved behandling av Legemiddelmeldingen i 
2005 ba regjeringen om å legge forholdene til rette for å heve  
kompetansen på legemiddelbehandling av barn ved å etablere et 
nasjonalt tverrfaglig kompetansenettverk. Dette nettverket består 
av leger, sykepleiere og farmasøyter, og arbeider for at legemidler til 
barn skal være en prioritert oppgave blant produsenter, apotek og 
helsepersonell. Det ble i den forbindelse også opprettet tverrfaglige 
legemiddelutvalg (LMU) ved alle landets 20 barneavdelinger som 
består av sykepleiere, barneleger og farmasøyter. 

HVA GJØR VI I NETTVERKET?
Oppgavene til kompetansenettverket er å drive pasientsikkerhet, 
kompetanseheving, kunnskapsformidling og fremme vitenskapelig 
arbeid. Nettverket arbeider for at alle parter som er involvert i lege-

middelbehandling og legemiddelhåndtering til barn skal ha, og ha 
tilgang til, nødvendig og relevant kunnskap, slik at en kan handle 
og samarbeide på en god, trygg og korrekt måte. Nettverket legger 
til rette for dette blant annet ved å legge ut nyhetsbrev en gang i 
måneden samt arrangere kurs og seminarer.

Det kommer stadig nye legemidler på markedet, og når patenttiden 
løper ut vil nye synonym preparater dukke opp. Det blir dermed 
stadig flere legemidler å forholde seg til samtidig som informasjon 
om utblanding og administrasjon endres. Nettverket arbeider for 
at legemiddelhåndtering til barn skal være så trygg som mulig og 
i størst mulig grad basert på dokumentert kunnskap. Slik kunnskap 
får man gjennom målrettet forskning. Derfor arbeider nettverket for 
å øke klinisk forskning på barn.

FORSKNING
Det har i mange år har blitt oppfattet som et etisk problem å drive 
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Som sykepleiere er det vi som administrer de legemidlene legene ordinerer. Vi har 
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kunnskap om medikamentet, riktig dose, utblandet med riktig styrke til riktig tid og på 
riktig måte. Dette er et stort ansvar, og det viser hvor viktig det er at vi holder oss  
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få mye nyttig informasjonen igjennom kompetansenettverket for legemidler til barn.
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forsking på barn og legemidler, og vi har derfor for lite kunnskap 
om barn og legemidler. At «barn er ikke små voksne» er noe vi har 
hørt gjentatte ganger både på jobb og under studier. Hvordan 
legemidler virker i en barnekropp og voksenkropp kan være for-
skjellig. En gruppe der dette er svært tydelig er hos de minste  
premature. Videre er det en utfordring at mange av de sykdommene 
barn får, spesielt kroniske sykdommer, ofte er sjeldne og i mange 
tilfeller ikke finnes hos voksne. Mange av de legemidlene vi bruker 
til barn er basert på forsking hos voksne eller dyreforsøk. Det er 
derfor et stort behov for at vi forsker på barn og legemidler er barn. 
Både EU og USA har vedtatt lovendringer som gjør at vi i større 
grad skal forske på barn og legemidler. I 2013 opprettet Nettverket 
et norsk forskningsnettverk for barn, NorPedMed, som skal tilrettel-
egge for at klinisk forsking skal gjennomføres trygt og effektivt. Det 
pågår i dag flere store studier i Norge som skal gi oss mer kunnskap 
om barn og legemidler til barn(2). Resultatet av en nylig publisert 
masteroppgave vister at omlag 80 % av alle legemidler som skrives 
ut til barn er utenfor godkjenning, det vil si «off lable» (4). Det er 
nå mange studier som pågår.  Trenden de siste årene er at det blir 
gjennomført stadig flere studier på barn. Det vil derfor bli et økende 

behov for studiesykepleiere. Dersom en synes forskning høres  
spennende ut kan dette være en svært interessant og lærerik jobb.

BIVIRKNINGER
Faglig forsvarlighet og riktig bruk av legemidler er et sentralt tema 
i norsk legemiddel-politikk. Legemidler har bivirkninger, noen er 
vanlige andre ikke fullt så vanlige. Å melde bivirkninger er noe som 
bidrar til både pasientsikkerhet og kompetanseheving ved at det gir 
oss mer kunnskap om effekten et legemiddel har på barn. Det kan 
gi oss informasjon om hva som bør studeres nærmere både nasjonalt 
og internasjonalt, samtidig som det kan tilføre ny kunnskap om et 
legemiddel. Det er bedre å melde en gang for mye enn en gang 
for lite. I følge RELIS (regionale legemiddelinformasjonssentre) er 
det er en grov underrapportering av de antatte bivirkningene som 
oppstår hos barn under medisinsk behandling (3). Som sykepleiere 
er det vi som administrerer og observerer pasienten etter at han 
har fått et legemiddel. Sykepleieren spiller derfor en viktig rolle i å 
bidra til å få meldt bivirkninger som oppstår. Dette er med på å øke 
pasientsikkerheten. Samtidig vil fokuset på virkning og bivirkninger 
til et legemiddel, øke sykepleierens egen kunnskap og forståelse 
i forhold til legemiddelhåndtering. Dette vil også være med på å 
øke sykepleierens kliniske kompetanse. I det siste er det kommet 
frem at en del hjelpestoffer, blant annet til å blande ut miksturer, og 
hjelpestoffer som gir søt smak på per orale miksturer kan gi bivirk-
ninger, spesielt hos premature (1). Selv om det i dette tilfellet ikke er 
tale om en bivirkning fra selve legemiddelet skal det meldes slik at 
man også får kunnskap om bivirkninger forårsaket av hjelpestoffer. 
Bivirkninger meldes til RELIS. 

BARN OG SMERTE
Barn og barns smerte er noe som har mye fokus både på den en-
kelte avdeling og i nettverket, Det er ikke så mange år siden man 
trodde at barn ikke kunne oppleve smerte, heldigvis vet vi bedre i 
dag, og smertelindring er en viktig del av behandlingen. Nettverket 
arbeider sammen med helsedirektoratet for å lage nye kunnska-
psbaserte retningslinjer for smerte behandling hos barn. Denne 
veilederen vil være tilgjengelig innen utgangen av 2015. Nettverket 
støtter også en spennende studie ledet av Anja Smeland som skal 
kartlegge hvilke kunnskaper vi som sykepleiere har om barn og 
smerte, og smertelindring til barn.  Dette for å se om vi som syke-
pleiere har den kunnskapen og forståelsen som trengs for å kunne 
vurdere og å smertelindre barn på en god og trygg måte (5).
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