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HOVEDBUDSKABER
Kun 30% af markedsførte lægemidler i EU er godkendt til børn, og kun 50% af de mest anvendte er testet i populationen. I
den neonatale population er andelen af godkendte lægemidler nede på 10%.
Dette giver anledning til fejldosering af medicin, uønskede bivirkninger og utilsigtede hændelser blandt børn og unge.
Vi håber at etablere et nationalt videnscenter for bedre og mere sikker medicin til børn og unge.

Hvilket medicinsk præparat og ikke mindst hvilken dosis børn skal have ved en given sygdom, er ikke altid
velunderbygget. For en lang række medicinske præparater, der dagligt gives til børn, findes der ingen officiel
godkendelse til aldersgruppen. Medicinalindustrien har ikke store incitamenter til at initiere ressourcekrævende
og omkostningstunge lægemiddelforsøg med børn, da de ikke møder industriens forventning om afkast [1]. Kun
30% af de markedsførte lægemidler i EU er således godkendt til børn, og kun 50% af de mest anvendte og
godkendte lægemidler til børn har været testet i den relevante population. Til neonatale er andelen af godkendte
lægemidler helt nede på 10% [2].
På grund af den manglende viden om medicin til børn og unge er doser til børn ofte beregnet med udgangspunkt
i undersøgelser med voksne, og dosis nedskaleres til børnedoser efter kropsvægt [3]. Dette sker, uden at der
tages højde for de farmakodynamiske og farmakokinetiske forskelle mellem børn og voksne samt mellem børn i
forskellige aldre; fra det nyfødte barn, der er født i graviditetsuge 26, bare vejer 600 g, primært består af vand (op
til 80%), har meget lav glomerulær filtrationsrate og umoden lever, til den unge overvægtige patient, der vejer
100 kg og har et lavere indhold af vand og en større mængde fedt. De anatomiske og fysiologiske forskelle giver
forskel i absorption, distribution, metabolisme og udskillelse af medicin [4]. Hos et nyfødt barn kan
eliminationen af bestemte præparater være væsentligt nedsat pga. umoden lever- og nyrefunktion, og barnet
skal derfor have en nedsat dosis pr. kg legemsvægt, hvorimod småbørn og førskolebørn kan have en højere
omsætning af et tilsvarende præparat, hvilket kan kræve en højere dosis pr. kg legemsvægt [3]. Ud over disse
forskelle i medicinomsætning er både målorganers og metaboliserende organers funktion også aldersafhængig.
Således kan et præparat have én effekt i en nyfødts hjerne og en anden hos en 11-årig, hvis hjerne er væsentligt
mere udviklet, og hvor de synaptiske forbindelser helt anderledes [5].
Den manglende viden om medicin til børn og unge giver anledning til et stort forbrug af off-label-medicin (Tabel
1 ), magistrelt fremstillede præparater og unlicensed medicine. Undersøgelser fra udlandet indikerer, at brugen
af off-label-medicin og magistrelt fremstillet medicin er associeret med et øget antal utilsigtede hændelser og en
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øget forekomst af bivirkninger [6].Ved brug af off-label-medicin kan der være usikkerhed om indikation og dosis.
Ved brug af magistrelt fremstillede præparater er hver udlevering forudgået af en forarbejdningsproces, der kan
føre til utilsigtede hændelser [7-10]. En del af problemet er også manglende formuleringer, der egner sig til børn,
hvilket kan give mere upræcis dosering og uacceptabel smag ved f.eks. knusning af tabletter. I præparater til
intravenøs brug kan der være både adjuverende og konserverende hjælpestoffer som parabener og alkohol.
Der er således en række udfordringer ved medicingivning til børn og unge og et stort behov for mere viden, så
behandlere kan vælge den rigtige medicin i den rigtige dosering og formulering med færrest mulige
bivirkninger.

TYPER AF MEDICIN TIL BØRN OG UNGE
Off-label-medicin
Off-label dækker anvendelse af medicin uden for godkendt produktresumé [11]. Produktet anvendes ved offlabel-brug til patienter uden for den godkendte aldersgruppe og under den godkendte vægtgrænse samt på en
anden indikation end den godkendte. Nogle gange er det slet ikke beskrevet i produktresuméet, om produkter er
godkendt til børn, eller produktet beskrives som kontraindiceret til brug hos børn eller grupper af børn, f.eks.
børn under en bestemt aldersgrænse (Tabel 1). Behovet for off-label-medicin bringer behandleren i flere
dilemmaer, og pga. fravær af tilstrækkelig dokumentation for sikkerheden ved anvendelsen hos børn, risikerer
barnet at forblive ubehandlet eller at blive behandlet med et mindre effektivt præparat end det, man ville vælge
til en voksen med en tilsvarende sygdom. Brugen af off-label-medicin til børn og unge er stigende i Danmark
[12].
Magistrelt fremstillet og ikke godkendt medicin
Magistrelt fremstillet medicin tilberedes af en farmaceut, der blander den godkendte formulering af et præparat
til f.eks. et pulver eller en suspension. Magistrelt fremstillede lægemidler bruges, når lægemidlerne ikke findes i
formuleringer, der kan anvendes til børn.
Desuden anvender man i Danmark, som i mange andre lande, også lægemidler, der er »unlicensed«, til børn og
unge [11]. Det vil sige, at produktet ikke er godkendt til markedsføring i Danmark. Det kan dog være nødvendigt
at anvende sådanne præparater, hvis der ikke findes et godkendt alternativ.
Et hyppigt problem, når der skal ordineres medicin til børn, er, at kun et begrænset antal præparater er
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fremstillet i formuleringer, som børn kan tage [13]. Et eksempel kan være behandling af urinvejsinfektion med

Citrobacter hos små børn. Førstevalg til denne bakterie vil være mecillinam, da det er et baktericid. Det fås
imidlertid ikke i flydende form til peroral anvendelse eller i pilledoser, der kan knuses og tilpasses barnets vægt.
Så der vælges trimopanmikstur, der er bakterostatisk, og derfor ikke er den mest hensigtsmæssige behandling.
Formulering af præparatet kan endvidere umuliggøre knusning, da det f.eks. kan have indflydelse på
præparatets effekt [1]. Magistrelt fremstillede produkter kan imidlertid nogle gange anvendes, f.eks. flydende
flucloxacillin til stafylokokinfektioner. Disse formuleringer er dog ikke afprøvet på målgruppen, og derfor ved
man ikke, om man giver den optimale og sikreste behandling ved brug af disse præparater.

UTILSIGTEDE HÆNDELSER PGA. MEDICIN TIL HOSPITALISEREDE BØRN
En utilsigtet hændelse (UTH) er en hændelse eller fejl, der opstår i forbindelse med sundhedsfaglig virksomhed.
Den skyldes ikke patientens sygdom, og den er enten i sig selv eller kunne have været skadevoldende [14]. I
udenlandske undersøgelser har man fundet rapporteret medicinordinationsfejl i op til en fjerdedel af alle
ordinationer på pædiatriske afdelinger (5-27%) [15]. Heraf førte 0,5-1,2% til alvorlige skader [15, 16]. UTH i
relation til medicingivning fandtes tre gange hyppigere hos børn end hos voksne [16]. I et nyere systematisk
review fandt man ordinationsfejl i 23% af medicinordinationerne [17].
Der findes kun få danske undersøgelser på området, men et udtræk fra Dansk Patientsikkerhedsdatabase (20102014) understøtter tallene fra udlandet. I denne undersøgelse beskrev man UTH blandt hospitaliserede børn [18]
og fandt, at i alt 2.071 UTH var relateret til medicinering. Heraf var der associeret varierende grader af skade hos
23,5%, hvilket svarer til 487 UTH (Figur 1 ). Omkring halvdelen af de opgjorte UTH var doseringsfejl [18], der
også var den hyppigste årsag til alvorlig skade. Årsagerne til doseringsfejl var primært ordinationsfejl (41%) og
dispenseringsfejl (39%). Underrapportering er dog sandsynlig [9, 15]. Det er uvist, om fordelingen af hændelser
ville være anderledes, hvis de ikkerapporterede hændelser blev inkluderet.

Ovennævnte undersøgelser beskriver udelukkende hospitaliserede børn. Det har ikke været muligt at finde data
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om børn, der er blevet behandlet i almen praksis i Danmark eller udlandet.

INFORMATION OM MEDICIN TIL BØRN OG UNGE
I Danmark vil Promedicin.dk [19] for mange behandlere være det umiddelbare opslagsværk. Her beskrives
markedsførte lægemidler, inkl. præparater, der er produceret på sygehusapotekerne i Danmark. Der findes
ingen beskrivelse af off-label-medicin eller præparater, der ikke er godkendt af Lægemiddelstyrelsen til brug i
Danmark. Der er meget begrænset information på Promedicin.dk om medicin til de yngste børn. På Sundhed.dk
[20] findes der også information om medicin til børn og unge. Her er informationen om medicinsk behandling af
børn og unge også ret begrænset og ikke systematisk opbygget. Det kan altså ikke bruges som et udtømmende
opslagsværk. I regionernes dokumentsamlinger og på Dansk Pædiatrisk Selskabs hjemmeside [21] er der
offentligt tilgængelige retningslinjer, som er udarbejdet af fagpersoner, der behandler børn. For få, meget
afgrænsede problemstillinger er det muligt at få viden fra danske nationale kliniske retningslinjer [22] udgivet af
Sundhedsstyrelsen. Disse er inddelt i organsystemer, og der er ikke en samling nationale kliniske retningslinjer
særligt for børn. Institut for Rationel Farmakoterapi [23] under Sundhedsstyrelsen udgiver nyhedsbreve, som
lejlighedsvist indeholder information om medicinsk behandling af børn og unge. Det er ikke muligt at søge
struktureret på udgivelser om medicin til børn og unge, og der er ikke en planlagt struktureret opdatering. For
en oversigt over kilderne se Tabel 2 .
Der er desuden en lang række udenlandske databaser, hvor det også er muligt at søge information.

FORSKNING I MEDICIN TIL BØRN OG UNGE
Tidligere har man betragtet forskning i medicin til børn og unge som uetisk, og derfor kommer en stor del af den
viden, vi benytter, fra undersøgelser med voksne [3]. Gennem de seneste år er der kommet større fokus på
udfordringerne og flere internationale krav vedrørende medicinering af børn. Det er derfor blevet evident, at
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forskning i medicin til børn og unge er vanskelig, og at undersøgelserne ofte mangler tilstrækkeligt
patientgrundlag og er vanskelige at udføre og fortolke i klinisk praksis [24, 25].
På baggrund af disse overvejelser vedtog man i EU i 2007 en pædiatrisk forordning med det formål at forbedre
sundheden for børn i Europa [26] og herunder at have større fokus på medicinsk behandling. Dertil kom en
række WHO-initiativer [27]. Disse tilskynder til udvikling og tilgængelighed af godkendte lægemidler til patienter
under 18 år for at sikre, at børn får lige så evidensbaseret adgang til medicin som voksne, og at medicinen er
undersøgt på en etisk forsvarlig måde. I USA har man ligeledes skabt fokus på medicin til børn og unge, men på
trods af dette viser en stor amerikansk undersøgelse fra 2019 [28] en stigning i brugen af off-label-medicin til
børn og unge.
I Danmark er der ikke den samme bevågenhed på at løfte vidensniveauet om medicin til børn og unge. I et større
nordisk samarbejde (nordicpedmed.com), udtrykkes der bekymring for, at stort set alle nuværende
undersøgelser af medicin til børn er udført af medicinalindustrien. Der henstilles til, at der kommer mere
lovgivning på området, og at man i et udvidet samarbejde mellem industrien, staten og akademiske institutioner
løfter opgaven med mere sikker medicin til børn og unge [2].
P.t. findes der i Danmark kun ét tiltag med det formål at facilitere forskning i medicin til børn og unge, nemlig
Dansk Pædiatrisk Medicinnetværk (DanPedMed), der blev stiftet i 2014 og er forankret i Danske Regioner.
Netværket består af pædiatere og kliniske farmakologer, der på tværs af alle offentlige hospitaler arbejder med at
øge antallet og kvaliteten af pædiatriske lægemiddelundersøgelser. Derudover fungerer DanPedMed som de
Danske Regioners »indgang« for industrien for at tiltrække og optimere gennemførelsen af pædiatriske kliniske
forsøg i Danmark. Netværket er ud over en deltidsansat national koordinator baseret på frivilligt arbejde.
DanPedMed samarbejder med de tilsvarende netværk i de andre nordiske lande i NordicPedMed.

KONKLUSION
Vi har beskrevet et stort, udækket behov for godkendt medicin til børn og unge i Danmark. Det er problematisk,
at kun 30% af de markedsførte lægemidler, som vi dagligt anvender, er godkendt, og at kun 10% af de
præparater, vi anvender til nyfødte, er godkendt.
I vores nabolande og i flere øvrige europæiske lande opbygges der,understøttet af offentlige midler, nationale
centre med fokus på medicinering af børn. Fremadrettet er det et stort ønske at sikre, at vores børn og unge i
Danmark får den rette medicin administreret sikkert på den rigtige indikation.
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Only 30% of medication used for children and adolescents and 10% of the medication used for neonates has been
evaluated for use in these populations. Infants and children differ from adults regarding pharmacodynamic and
–kinetics, but they also differ from each other due to e.g. age, weight, and body composition, as we argue in this
review. There is only limited knowledge within this area leading to the use of off-label, extemporaneous and
unlicensed medication. Greater national vigilance in medication for children and adolescent is warranted to
secure better and safer medicine for newborns, infants, children and adolescents.
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