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Effekter av pediatriforordningen

• Pediatriforordningen har hatt betydelig effekt på utviklingen av legemidler til 
barn

• >260 nye legemidler til barn siden 2006
− Nye MTer og indikasjoner

• Antall PIPer passerte 1000 i 2017
• Art 45 – konsolidering av allerede eksisterende informasjon om pediatrisk 

informasjon.
• Pediatrisk utvikling er integrert del av globale 

legemiddelutviklingsprogrammet



Effekter av pediatriforordningen

• Hvor det er overlapp mellom voksen- og pediatribehandling
− Bedre behandlingstilbud for pediatrisk populasjon
− Pediatrisk revma-behandling er revolusjonert

• Hvor sykdom hos voksen ikke er lik hos barn
− Byrden av sykdom er forskjellig
− Sykdommen er biologisk forskjellig
− Sykdommen finnes bare hos barn
− Pediatriforordningen har ikke hatt nevneverdig effekt

• Eksempelvis type II diabetes:
− Vanlig hos voksne, sjeldent hos barn
− Mange nye legemidler, alle har PIP
− Pediatristudiene konkurrerer om svært få pediatri-pasienter



Pediatri-studier

• Økning i antall ped-studier
− Andelen av pediatristudier har økt 50% i eudraCT i perioden 2006-2017

Fra 8,25% til 12,4%
• Langsom rekruttering  Forsinkede PIP completions
• Innovative Medicines Initiative

− Creation of sustainable Pan-European paediatric clinical trial network



Nordisk pediatrinettverk?

• NIHR CRN-Children
− National Institute for Health Research Clinical Research Network - Children (UK)

• FinPedMed
− Finnish Investigators Network for Pediatric Medicines

• NorPedMed
− Medicines for Children Research Network

• SvePedMEd?
• DanPedMed?
• Nordic PedMed?



Antall barnestudier meldt til Inven2
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PUMA
Paediatric Use Marketing Authorisation
• Utviklingen av pediatriske 

indikasjoner på legemidler uten 
patent.

• Inntekten på salg av legemidlet må 
være høyere enn 
utviklingskostanden av legemidlet

• Økonomisk insentivert off-label bruk 
er ødeleggende for utviklingen.



MT – Refusjon – forskrivning – bruk

• MT eller pediatrisk indikasjon betyr ikke nødvendigvis at legemidlet tas i bruk
− Refusjon
− Forskrivningsvaner
− Lite marked x lavest mulig pris = ?

• Utvikling av legemidler tar lang tid
− full effekt av pediatriforordningen er ikke sett enda



Takk for meg
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inge@lmi.no
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