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Kunnskapsbasert Oppslagsverk om Barns
Legemidler = KOBLE

Fritt tilgjengelig via nettsiden koble.info
Norsk «versjon» av nederlandske kinderformularium.nl
Et doseringsverktøy
Målgruppe:
Alt helsepersonell som skal ordinere, ekspedere eller gi legemidler til barn
Tilgjengelig for alle- også for omsorgspersoner, barn og ungdommer

Litt historie
■ Tips fra Claus Klingenberg til Thomas
Halvorsen i 2017: Alternativ til BNF-c?
– Bakgrunn: BNF-c dyrt, begrenset tilgang,
mangelfulle referanser, lite gehør for faglige
innspill, ingen mulighet for tilpasninger til
øvrige norske oppslagsverk

■ Tilpasning av Kinderformularium
anbefalt i rapport fra «Kontaktpunkt for
tverretatlig legemiddelinformasjon»
våren 2018
■ Midler til norsk tilpasning bevilget fra
Helse- og omsorgsdepartementet

Kinderformularium
■ Internettbasert oppslagsverk, som driftes av
Nederlandsk kunnskapssenter for
farmakoterapi hos barn.
■ Utviklet siden 2008, hovedsakelig statlig
finansiert (non-profit)

■ Ansatte: Farmasøyter, sykepleier, lege (ca 3
fulltidsstillinger)
■ Editorial Board: Over 30 tilknyttede fagfolk
innen alle disipliner, hovedvekt av
barneleger
■ Egne arbeidsgrupper innen:
–

Nedsatt nyrefunksjon

–

Neonatal farmakoterapi
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Livssyklusen til legemiddelomtalene i
Kinderformularium/KOBLE
Litteraturgjennomgang
• Hva er riktig dose? (basert på
modningsnivå og farmakologi?
• Hva er kjent om effekt?
• Hva er kjent om sikkerhet?

Litteraturgjennomgang
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Vurdering i
Ed. board

Dokumentasjon av nytte/risiko-vurdering:
• Oppsummering av relevante studier
• Faglig diskusjon og forslag til konklusjon
• Etterprøvbar, kan konfereres senere
Vurdering i “Editorial Board”
• Balanserer nytte/risiko
• Vitenskapelig dokumentasjon
komplementeres med klinisk ekspertise

Redaksjon og styringsgruppe i KOBLE
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40%

Thomas Halvorsen
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Cathrine Kjeldby-Høie
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40%

Henrik Irgens
Barnelege
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Vibeke Åbyholm
Leder,
kommunikasjonsavdelingen
Statens Legemiddelverk

Ingeborg Karbø
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30-40%

Margrete Einen
Klinisk farmasøyt
Webredaktør,
Nasjonalt
kompetansenettverk
for legemidler til barn

Kari-Christiane F. Bjerknes
Klinisk farmasøyt, SAO Barnepost 2 Riks
20%

Gunn-Therese Sørland
Klinisk farmasøyt
Webredaktør,
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Helene Grytli
Farmasøyt
Leder, KOBLE og
Seniorrådgiver,
Norsk Legemiddelhåndbok

Internasjonalt samarbeid
■ Østerrike og Tyskland gjør tilsvarende
tilpasninger
– Felles databasestruktur; endringer og
oppdateringer kommer alle til gode
– Krever konsensus; lite rom for særnorske
doseringsanbefalinger

■ Litt ulike lanseringsstrategier, men alle
lansert i løpet av første halvår 2021
■ Aktuelt med flere land inn i samarbeidet
på sikt

Endringer og faglige problemstillinger
Korrespondanse med Kinderformularium (KF),
interessegrupper, spesialister. Arbeidsgruppen bruker ofte egne
kontakter for sparring.

Møter med Kompetansnettverket
for Legemidler til Barn

Redaksjonelle møter med KF og de andre landene om
konkrete legemidler som gjennomgås, med mulighet for å
sende innspill på forhånd.

Offisiell lansering
BNFc-tilgang forsvant 1.1.2021
..Men KOBLE var ikke helt klart til bruk..
Derfor lansert målrettet til norske barneavdelinger inntil
videre

Offisiell lansering av KOBLE:
08.11.2021 🥳
Under Kompetansenettverket for legemidler til barns
årlige Solstrand-seminar

Videre arbeid
■ Etter lansering: merking av on-/off-label

■ Kontinuerlig vedlikehold og forbedringer
■ Videre harmonisering med norske
anbefalinger
■ Krav til dokumentasjon for off-label
doseringsanbefalinger:
–

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)
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Argininydroklorid
Bevacizumab
Ceftazidim-avibactam
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Målsetning for KOBLE på sikt
■ Å oppnå tilsvarende status som Kinderformularium har i Nederland:
– Har ført til nasjonal harmonisering av legemiddelbehandling

– Et viktig verktøy for rask implementering av vitenskapelige funn i klinikken
– Anerkjennes som offisiell retningslinje for pediatrisk farmakoterapi av
■

Nederlandsk Forening for Pediatri

■

Nederlandsk Apotekforening

■

Nederlandsk Forening for sykehusfarmasi

– Det nederlandske Helsetilsynet:
«Kinderformularium er et godt eksempel på hvordan off-label bruk av legemidler kan
adresseres og håndteres»

-

Siden 2017 har KF vært anerkjent og finansiert som en egen organisasjon av det
Nederlandske Helsedepartementet.

Under kontinuerlig forbedring;
Alle innspill mottas med takk!

Tilbakemeldinger?
post@koble.info

www.koble.info

