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Status januar 2020 til august 2021 

I februar 2020 blev der afholdt arbejdsårsmøde, hvor der var deltagere fra Trial Nation, Dansk Pædiatrisk 
Selskab, Dansk Selskab for kliniske Farmakologer samt DanPedMed. Formål med mødet var at samle 
interessenter, der arbejder for bedre medicin til børn og unge. Deltagerne arbejdede ud fra følgende - 
Hvad vil/kan vi gøre bedre? Oplægsholdere var deltagerne selv samt leder af pædiatrisk forskningsenhed: 
Thomas Halvorsen, Haukeland universitet, Bergen. Han er en tæt samarbejdspartner i det nordiske 
samarbejde. Herudover var der erfaringer og diskussion med en Børnekardiolog/neonatolog fra RH, der 
står for et europæisk studie under C4C (Connect4Children), som er et Innovative Medicines Initiative (IMI) 
finansieret projekt, hvor Danmark via DanPedMed er repræsenteret. Feedback fra dagen var meget 
positiv.  

Henvendelser:  

Der er i 2020 behandlet 32, som fordeler sig som følger: 

Feasibilites:10/ Pediatric Investigation Plan:3 /NordicPedMed:4/Medicinsk udstyr:3/ COVID-19:1/ Svar på 
spørgsmål:1/ Navne på PI´s:3/ øvrige:7. 

Der er i 2021 til d.d. behandlet 25 henvendelser 

Feasibilites: 13/ NordicPedMed: 4/ C4C: 4/ Øvrige: 4 

Publikationer:  

Behov for større sikkerhed omkring medicin til børn og unge i Danmark:  
Forfattere: Anne-Cathrine Finnemann Viuff, Lene Bistrup, Pernille Mathiesen et al Ugeskrift for læger 

(I samarbejde med børnefarmakologiudvalget). 



Benchmarking and Screening the availability of Real World Data for the feasibility use in the University 
Hospitals of the NordicPedMed’. 

Forfattere: NordicPedMed 

Connect4Children:  

https://conect4children.org/  

DanPedMed er formelt en National Hub under Norge. I 2021 har DanPedMed behandlet fire Proof of 
viability-studier – det betyder, at der er skrevet hemmelighedsaftaler og gennemført feasibilities på studier 
i samarbejde med de børne og unge afdelinger, der har skrevet hemmelighedsaftaler med C4C. Danmark er 
tillige med i et akademisk studie under C4C v/ Charlotte Kruse, Afdeling for Intensiv behandling af nyfødte 
og mindre børn. 

Nordicpedmed:  

https://www.nordicpedmed.com/ 

DanPedMed organiserer virtuelle møder for det nordiske samarbejde. Til disse møder diskuteres blandt 
andet hvorledes vi sammen kan fremme forskning i medicin til børn og unge. Herud over også hvorledes vi 
sammen kan tiltrække flere studier. NK er udpeget som sekretær for gruppen. 

Andet:  

Fra 1.9.2020 er NK blevet ansat 30 timer/uge – tidligere 7 timer/uge – finansieret at Trial Nation 

Fra 1.1.2021 er der givet midler til tre Børneforskningsenheder i Danmark (de har hver modtaget 150.000 
kr. til ansættelse af en projektsygeplejerske). Hvem har modtaget midler: Børn og unge, Aalborg 
Universitets hospital, Børn og unge, Herning sygehus samt Børn og Unge, Rigshospitalet 

Hvad er formålet med tildeling af midler: 

Ved at støtte en børneforskningsenhed sikres der kontinuitet, et personale der specialiserer sig og opnår et 
indgående kendskab til, hvorledes man mest hensigtsmæssigt styrker forskningssamarbejder med blandt 
andet Life science industrien. Den enkelte projektsygeplejerske vil støtte lokale Principal Investigators med 
at opnå site readiness, initieringsbesøg, assistere med relevante dokumentationskrav ved kliniske forsøg i 
samarbejde med aktuelle Life science samarbejdspartner. Tilknytningen til eksisterende forskningsmiljøer 
vil sikre en vidensdeling på tværs af børneafdelingerne, som vil styrke den nationale position for at 
tiltrække pædiatriske kliniske forsøg. Projektsygeplejersken vil være behjælpelig på andre børne og unge 
afdelinger hvis der er behov for dette. 

For mere information: 

National koordinator Pernille.skovby@regionh.dk 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


