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Mandat for kompetansenettverket

Tverrfaglighet

Spesialist og 

primærhelsetjenesten Oppgaver
- Pasientsikkerhet

- Kompetanseheving

- Kunnskapsformidling-

/oppsummering

- Bidrag til utvikling av 

vitenskapelig kompetanse

Forskning
Fra 2010

www.legemidlertilbarn.no

12 år
2009



Nettsiden- en gullgruve?

Miksturliste

MAMBA

Knuse/dele-liste

Sonde/PEG Blandekort

Hendelser å lære av

Informasjonsskriv

Mangelsaker



En telefon/mail unna for å innhente erfaring fra 
barneavdelinger i Norge



www.koble.info





Litt historie

• Tips fra Claus Klingenberg til Thomas Halvorsen i
2017: Alternativ til BNF-c?

• Tilpasning av kinderformularium anbefalt i en
rapport fra «Kontaktpunkt for tverretatlig
legemiddelinformasjon» våren 2018

• Midler til norsk tilpasning bevilget fra HOD 

• Østerrike og Tyskland gjør tilsvarende
tilpasninger



Redaksjonell prosess i Kinderformularium

Protokollbasert litteratursøk:

- Hva er effektiv og trygg dosering av
legemidlet for ulike aldersgrupper og
doseringsformer?

- Farmakokinetiske aspekter hos barn
- Bivirkninger hos barn
- Kontraindikasjoner hos barn
- Advarsler og forsiktighetsregler for 
bruk av medisinen hos barn

Resultat:

- Ukast utarbeides av farmasøyt i 
samarbeid med en spesialist
- Vurderes ved fagfellevurdering av 
det tverrfaglige NKFK-nettverket: 
Sykehusfarmasøyter, barneleger, 
barnepsykiatere, pediatriske 
nevrologer, allmennleger og 
pediatriske kliniske farmakologer.

- Dersom aktuell ekspertise mangler, 
innhentes innspill fra ekstern ekspert.

Publisering:

- Ved positiv vurdering blir 
monografien tilgjengeliggjort i alle 
fire land. 

- Monografien inneholder 
henvisninger til anvendte 
publikasjoner. 

- Barnespesifikk informasjon 
inkluderes i monografien; generell 
info hentes inn fra nasjonale kilder



Redaksjon og 
styringsgruppe,
KOBLE

Kristine Lundereng 
Klinisk farmasøyt

40%
(ut august)

Margrete Einen
Klinisk farmasøyt

Webredaktør, Nasjonalt 
kompetansenettverk for 

legemidler til barn

Thomas Halvorsen
Barnelege

Leder, Nasjonalt 
kompetansenettverk for 

legemidler til barn

Vibeke Åbyholm
Leder, 

kommunikasjonsavdelingen
Statens Legemiddelverk

Gunn-Therese Sørland 
Klinisk farmasøyt

Webredaktør, Nasjonalt 
kompetansenettverk for 

legemidler til barn

Henrik Irgens
Barnelege

Nasjonalt kompetanse-
nettverk for legemidler 

til barn 

Helene Grytli
Farmasøyt

Seniorrådgiver, 
Norsk Legemiddelhåndbok

Arna Teigen
Klinisk farmasøyt

40%

Kari-Christiane F. Bjerknes 
Klinisk farmasøyt
20%

Cathrine Kjeldby-Høie 
Klinisk farmasøyt

40%
Ingeborg Karbø

Klinisk farmasøyt
30%

(siden september)



Januar
2021…

Fordeler med KOBLE 
sammenliknet med BNF-c:

• Transparent bruk av
referanser

• Muligheten for å påvirke
innholdet

• Faglig input fra
eksperter i flere land

• Muligheten til å legge inn 
norske ressurser
(administrasjonsinfo, 
tilgjengelige preparater, link 
til interaksjonsdatabase mv)

• Fritt tilgjengelig for alle





































Men KOBLE er ikke helt i mål… 
Noe arbeid gjenstår

• Gjennomgå alle doseringsanbefalinger for å sikre at ordlyd ikke kan
misforstås. Monografier legges ut fortløpende.

• Fullføre språklige- og andre justeringer av innhold:

• Så snart dette er på plass, lanseres KOBLE til øvrig helsepersonell
og publikum. 

• Deretter:

• Markere on/off-label doseringsanbefalinger, inkludert referanser til 
norsk SPC 

• Ta tak i faglige problemstillinger som dukker opp underveis i
arbeidet

• Bearbeide tilbakemeldinger fra NBF og øvrige brukere

• Utarbeide etterspurte monografier i samarbeid med norske
pediatere



Krav til dokumentasjon for off-label
doseringsanbefalinger i 
Kinderformularium/KOBLE:

• Vitenskapelig litteratur; fortrinnsvis 
originalartikler eller reviewartikler

• Retningslinjer godtas unntaksvis

• «Expert opinion» kun dersom annen 
informasjon ikke er tilgjengelig

• Henvisning til tilsvarende 
oppslagsverk IKKE tilstrekkelig (BNF-c, 
Frank Shann)

Kommende og ønskede monografier



Under kontinuerlig forbedring; 

Alle innspill mottas med takk!

www.koble.info

Tilbakemeldinger? 

post@koble.info


