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Barnläkare har länge varit medvetna
om problemet med felaktig läkemedels-
förskrivning till barn, eftersom sådan
förskrivning i många fall inte bygger på
någon relevant vetenskaplig dokumen-
tation.

Läkemedelsföretagen väljer allt för
ofta att inte genomföra prövningar på
barn innan nya preparat släpps ut på
marknaden. 

Men problemet är större än befarat,
visar en ny europeisk studie (BMJ
2000; 320: 79-81). Fem barnkliniker i
Sverige, Nederländerna, Italien, Eng-
land och Tyskland ingick i studien.

– Det som förvånade oss mest var att
så många som två av tre barn får läke-
medel som inte är godkända för barn,

ordineras läkemedel för icke godkända
diagnoser eller får läkemedlen på ett
felaktigt sätt. Vi trodde tidigare att pro-
blemet inte var så vanligt som studien
visat, säger Anders Rane, som varit an-
svarig för den svenska delen av studien.

67 procent »off label»
I den nu presenterade europeiska

studien granskades 2 384 läkemedels-
ordinationer till totalt 669 barn i åldrar-
na 1 vecka till 21 år, barn som var in-
lagda på barnmedicinska kliniker vid
något av de fem europeiska sjukhusen.
Studien genomfördes under fyra veckor
1998 och barnens diagnoser täckte ett
brett sjukdomsspektrum med bland an-
nat kardiologiska sjukdomar, tumör-

Stora risker för underbehandling

Två av tre barn inom slutenvård får
icke godkänd läkemedelsbehandling

Omkring 90 procent av nyfödda barn som intensivvårdas ges läkemedel som inte är godkända för barn,
eller administreras på ett icke godkänt sätt.
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Två av tre barn inom sluten-
vård ordineras läkemedel som
inte godkänts för barn, eller ges
till barnet på ett icke godkänt
sätt. Bland nyfödda i intensiv-
vård är andelen hela 90 procent. 

– Bristen på läkemedel som
utvecklats för barn innebär att
barnen undanhålls viktiga läke-
medel. Barnen riskerar att bli
underbehandlade, vilket är ett
lika allvarligt problem som ris-
ken för läkemedelsbiverkningar,
säger professor Anders Rane på
avdelningen för klinisk farma-
kologi vid Huddinge sjukhus.



sjukdomar, sjukdomar i njurar och and-
ningsorgan.

Under sjukhusvården ordinerades
67 procent av barnen icke godkända lä-
kemedel, läkemedel givna på ett icke
godkänt sätt eller vid en diagnos för vil-
ken läkemedlet inte var godkänt (s k off
label).

Det som i studien betecknas som
icke godkända läkemedel kan antingen
röra sig om preparat som inte är pröva-
de på barn, eller som har prövats och vi-
sat sig vara förenade med risker. Ande-
len preparat som användes på ett felak-
tigt sätt var dock vanligare än använd-
ningen av icke godkända preparat.

– Felaktig administration kan hand-
la om att läkaren ordinerat en dos som
inte är rekommenderad; att man under-
eller överskrider dosen eller förändrar
det rekommenderade dosintervallet.
Det är exempelvis inte alltid tillåtet att
krossa tabletter och göra egna lösningar
som ges till barnet genom en slang till
magsäcken. Då kan läkemedlets stabili-
tet och egenskaper förändras, säger An-
ders Rane.

– Det kanske inte är någon stor risk
för biverkningar. Skadligheten ligger
snarare i att substansen helt enkelt inte
ger någon effekt. Underbehandling är
något som inte uppmärksammats lika
mycket som läkemedelsbiverkningar,
men som enligt min mening är ett lika
stort problem.

Smärtstillande medel, samt läkeme-
del mot infektioner och luftvägssjukdo-
mar, hör enligt den europeiska studien
till de vanligaste läkemedelsgrupperna
bland dem som ges till barn på ett fel-
aktigt sätt, eller ges utan stöd i veten-
skaplig dokumentation. 

Resultatet av studien visade att det
finns ganska stora skillnader mellan de
fem deltagande länderna, vilket inte
förvånade forskarna eftersom de olika
centra hade olikartade subspecialiteter
och förskrivningsvanor. I tre av länder-
na, Sverige, Tyskland och Italien, sva-
rade dosstorlek och dosintervall för den
största andelen av off label-använd-
ning. Felaktigt administrationssätt var
vanligast bland off-label-användning i
Nederländerna, medan icke godkänd
ålder på barnet var den vanligaste off la-
bel-användningen i England.

Inte barnläkarnas fel
Att läkemedel används på ett felak-

tigt sätt är inget som läkarna kan lastas
för, menar Anders Rane. Barnen behö-
ver sina mediciner, och i stort sett i
samtliga fall prövar eller söker läkarna
först andra preparat som är godkända
för barn. 

Men om valet av ett icke godkänt lä-
kemedel skulle leda till en allvarlig bi-
verkning, måste valet av behandling na-

turligtvis vägas mot hur nödvändigt det
var att använda ett icke godkänt läke-
medel och den risk läkaren tog. En så-
dan situation är dock inget som är spe-
cifikt för den pediatriska sjukvården. 

Det stora problemet ifråga om läke-
medel inom pediatriken är läkemedels-
industrins ointresse att låta barn ingå
vid kliniska prövningar av nya preparat.
Barn är en relativt liten – och förhållan-
devis frisk – del av befolkningen och
det saknas ekonomiska incitament för
sådana prövningar.

Får gissa dosstorlek
När det inte finns några prövningar

gjorda kan det bli fråga om gissningar
då dosstorlek och dosintervall ska be-
stämmas. I nyföddhetsperioden handlar
det om lägre doser än hos vuxna om
man räknar doseringen utifrån patien-
tens vikt, liksom om man utgår från
kroppsytan som relaterar bättre till or-
ganfunktionerna än vad kroppsvikten
gör. Men den grundregeln gäller inte
alltid. 

– Ett barn i 4–8-årsåldern har en ef-
fektivare nedbrytning och utsöndring
av läkemedel än en vuxen individ, me-
dan nyfödda i allmänhet har en mindre
effektiv nedbrytning. Det kan vara två
till trefaldiga skillnader i dos per kilo
kroppsvikt, säger Anders Rane. 

Kunskapen om kroppens nedbryt-
ning av läkemedel är extra liten när det
gäller barn och ungdomar i puberteten
och tonåren. 

I den europeiska studien har forskar-
na inte i detalj studerat skillnader mel-
lan olika åldersgrupper. Situationen på
en avdelning för nyfödda är dock oftast
mer bekymmersam än på vanliga barn-

avdelningar då det spektrum av läkeme-
del som används till nyfödda är mer be-
gränsat.

En tidigare studie har visat att de
barn som löper störst risk att få läkeme-
del, vars användning inte bygger på en
för ändamålet relevant vetenskaplig do-
kumentation, är nyfödda som intensiv-
vårdas (Arch Dis Child Fetal Neonatal
Ed 1999; 80: 142-145). Omkring 90
procent av dessa barn får icke doku-
menterade läkemedel eller läkemedel
som administreras på ett icke godkänt
sätt. 

Inga etiska hinder
Allvarliga läkemedelsbiverkningar

hos små barn är ovanliga idag, även in-
ternationellt sett. Det finns dock kända
historiska exempel på sådana, som det
s k gray baby-syndromet på 1960-talet;
många av de barn som behandlades med
läkemedlet kloramfenikol fick skador
på hjärta och lever till följd av feldose-
ring. 

– Idag går man mycket försiktigt
fram. Men inte heller den situationen är
bra eftersom barnen därigenom undan-
tas från många nyheter på läkemedels-
området, säger Anders Rane.

Läkemedelsprövningar på små barn
följer de vanliga etiska och juridiska
principerna. Om det är möjligt ska bar-
nets medgivande inhämtas innan en
prövning, samt naturligtvis föräldrar-
nas medgivande.

– Redan då ett barn är i 7–8-årsål-
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Läkemedelsverkets uppgifter över
antalet kliniska läkemedelsprövningar i
Sverige visar att de studier som riktar sig
mot barn (0–20 år) är försvinnande få.
Situationen är likartad inom hela EU.
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dern kan man ofta förklara vad en läke-
medelsprövning innebär, och inhämta
barnets medgivande, säger Anders
Rane.

Det finns dock situationer då en lä-
kemedelsprövning på barn inte får ge-
nomföras. En sådan är då det handlar
om att studera omsättningen av syno-
nympreparat, vilket lika gärna kan gö-
ras på en vuxen individ.

Lockar med förlängt patent
I USA finns det sedan snart två år

nya regler rörande läkemedelspröv-
ningar på barn. Dessa regler, instiftade
av Food and Drug Administration
(FDA), innebär att då nya preparat ska
lanseras bör läkemedelstillverkaren pri-
märt ta fram vetenskaplig dokumenta-
tion även på unga åldersgrupper av pa-
tienter. 

Hörsammar företaget detta »bör»
har det en stor chans att få patentet för-
längt i upp till sex månader. Ett läkeme-
delspatent kan gälla i många år efter att
preparatet kommit ut på marknaden,
och även om sex månaders förlängning

kan tyckas som
en kort tid inne-
bär den stora fi-
nansiella ex-
traintäkter.

– Dessa reg-
ler har inneburit
en förbättrad si-
tuation i USA;
den efterfråga-
de dokumenta-
tionen börjar
komma in och
industrin kan
också ta fram
dokumentation
gällande barn
för läkemedel
som redan finns
registrerade på
marknaden, för
att förlänga pa-
tenten även på
dessa läkeme-
del, säger An-
ders Rane.

Enligt de nya
reglerna bör
man först ta
fram en prelimi-
när information
om läkemedlets
effekter genom
vuxenpröv-
ningar, innan
man startar stu-
dier på barn.

Det har även
bildats ett nät-
verk i USA mel-
lan ett dussintal

kliniska forskargrupper som tillsam-
mans har den stora kvantitet av barn
som behövs för att effektiva läkeme-
delsprövningar ska kunna genomföras.
Nätverket har kommit till stånd på initi-
ativ av forskarna själva, med stöd från
National Institute of Health (NIH).

Europa bör följa USA
Europa bör följa USAs exempel och

ta fram liknande regler för läkeme-
delsprövningar på barn, menar Anders
Rane. Han är själv mycket engagerad i
frågan genom sitt arbete inom the Euro-
pean Society for Developmental Phar-
macology (ESDP), liksom inom en av
ESDPs arbetsgrupper: the European
Network for Drug Investigation in
Children.

– Inom ESDP har vi länge diskuterat
den miserabla situation som råder i 
Europa ifråga om bristen på läkeme-
delsdokumentation för barn. Vi har
även haft kontakt med motsvarande
nätverk i USA, och för två år sedan hade
vi konferens i Washington då amerika-
narna beskrev sitt sätt att arbeta och de-

ras relationer med NIH och FDA. 
– För oss handlar det inte främst om

att få till stånd nationella regler, utan
enhetliga regler för hela EU, säger An-
ders Rane.

ESDP hade redan 1997 ett möte med
the European Medicines Evaluation
Agency (EMEA) i London, då repre-
sentanter för ESDP med bland annat
statistikuppgifter beskrev hur liten del
av alla läkemedelsprövningar som var
inriktade på barn. Anders Rane har för
svenskt vidkommande erhållit statistik
från Läkemedelsverket.  

Men därefter har inte så mycket hänt,
trots ESDPs fortsatta kontakter med
EMEAs många expertgrupper och
kommittéer för bedömningar av läke-
medelsansökningar, läkemedelsbiverk-
ningar etc.

– Vad jag har förstått är det nu äntli-
gen på gång en diskussion inom 
Europakommissionen om den här situ-
ationen, och i juni i år är jag själv med
om att arrangera ett stort symposium i
Berlin som ska behandla frågan om lä-
kemedelsprövningar på barn. 

– Till Berlinsymposiet har vi bjudit
in representanter från myndigheter, lä-
kemedelsindustrin och berörda forskar-
grupper. Och visst finns det ett intresse
från såväl myndigheter som industrin,
men det finns också en väldig byråkra-
tisk tröghet som fördröjer nödvändiga
förändringar, säger Anders Rane.

Brittiskt lagförslag
I januari i år lades ett lagförslag i

Storbritanniens parlament, som syftar
till att minska risken för att barn ska ges
läkemedelsbehandling i fall då det sak-
nas relevant vetenskaplig dokumenta-
tion. 

Bland annat har den brittiska patient-
föreningen uttryckt oro över att läkeme-
del som administreras till barn riskerar
att antingen över- eller underdoseras,
och risken för en underrapportering av
biverkningar från de medicinskt ansva-
riga läkarna.

I lagförslaget framgår att myndighe-
terna ska få en skyldighet att ta fram
data rörande användningen av läkeme-
del till barn, i synnerhet när det gäller lä-
kemedelsbiverkningar. 

Lagförslaget rekommenderar att nya
läkemedel ska testas på sjuka barn i kli-
niska prövningar. Rekommendationen
gäller inte läkemedel som redan finns
på marknaden.

The Royal College of Paediatrics
and Child Health ställer sig bakom lag-
förslaget. Man uttrycker dock en viss
oro över att det handlar om sjuka barn
då kliniska prövningar ofta involverar
placebo, eller annan behandling som är
mindre effektiv än den som är föremål
för prövning.
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Professor Anders Rane, institutionen för klinisk farmakologi vid
Huddinge sjukhus, menar att det krävs enhetliga regler för hela EU för
att få läkemedelsindustrin att intressera sig för kliniska prövningar på
barn. »Det finns ett intresse från myndigheter och industrin, men det
finns också en byråkratisk tröghet som fördröjer nödvändiga
förändringar, säger Anders Rane.
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