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Sammanfattning 

Det är skillnader i barns fysiologi jämfört med vuxna och kroppen utvecklas hela tiden 
från att barnen är födda fram till runt 18 års ålder. Detta påverkar både de 
farmakodynamiska och farmakokinetiska parametrarna för ett läkemedel, vilket hos 
barn kan resultera i att man behöver justera storleken på dosen och 
doseringsintervallet för att uppnå och bibehålla terapeutiska koncentrationer. För att få 
fram läkemedel som klassificeras som barnläkemedel krävs att man tar hänsyn till 
dessa faktorer och då är kliniska läkemedelsstudier på barn ett alternativ eftersom 
många av dagens doseringar inte alls är baserade på detta, utan man utgår efter 
extrapolerat resultat från kliniska läkemedelsstudier på vuxna. Både FDA och EMA har 
tagit fram riktlinjer för kliniska prövningar på barn för att inte utsätta barn för onödiga 
risker och ineffektiva kliniska läkemedelsstudier. 
 
Syftet med den här undersökningen är att undersöka om det finns några skillnader 
mellan studier på barn och vuxna samt om det finns etiska problem som uppstår vid 
kliniska läkemedelsprövningar. 
 
Undersökningen är en litteraturstudie och sökningen efter material har utförts mellan 
februari och juni 2016. Web of Science har använts för insamlandet av studier. För att 
sortera ut vilka studier som var relevanta har ”Abstracts” för studierna lästs igenom och 
passade det överens med kriterierna i frågeställningarna och inklusion- och 
exklusionskriterier har studierna tagits fram i sin helhet och skrivits ut för 
genomläsning. I rapporten ingår 13 originalartiklar där 7 artiklar är studier på barn och 
6 artiklar är studier på vuxna. 
 
Resultatet från studien presenteras som undersökning av studiedesign, randomisering 
och provtagning där det ska jämföras mellan studier på barn och vuxna. Resultatet 
visar att de studier som var utförda på barn har en lägre deltagarfrekvens medan 
studierna utförda på vuxna har många fler deltagare per studie. Barnen som 
medverkade i studierna som valdes ut har en variation på svårighetsgraden av sjukdom. 
I den ena vuxen studien var alla deltagare friska och hade frivilligt deltagit i studien för 
nytt influensavaccin. I övriga studier var även svårighetsgraden på sjukdom varierande 
på de vuxna som deltog i studierna. 
 
I den här studien har det undersökts om det finns skillnader på studiedesign och etiska 
frågeställningar mellan studier på vuxna och barn. Det har länge använts extrapolering 
av doser från kliniska studier på vuxna för att få fram barndoser och det är fortfarande 
många läkemedel som inte har en pediatrisk märkning men trots det används dessa 
läkemedel till barn. Det har sedan 2007 varit ett krav på att nya läkemedel som 
utvecklas ska ha en pediatrisk kontroll för läkemedlet men än så länge har man inte 
kunnat kräva att läkemedel som utvecklats före 2007 ska genomföra studier för att 
även få pediatrisk märkning på läkemedlet. Frågan man kan ställa sig då är om det 
verkligen är så lämpligt att använda dessa läkemedel eller om alla läkemedel bör 
studeras igen och därefter märkas som ett pediatriskt läkemedel där det anses vara i 
behov för detta. 
 
Slutsatsen är att det är skillnader i studier mellan barn och vuxna med hänsyn till 
studiedesign och etik. Det är skillnad i storleken på den undersökta populationen, den 
är märkvärt mindre bland barn än vuxna. Provtagningsstorleken på barn var betydligt 
mindre än för vuxna. Sjukhusbesök och övriga möten varierade även mellan vuxna och 
barn där man försökt få ner antalet besök för barnen så fler skulle fortsätta att 
medverka i studierna. 
 
Nyckelord: pediatrisk, kliniska studier, studiedesign, skillnader, etik 



 
 

 
 



 
 

Ordlista 

 
FDA = US Food and Drug Agency 
 
EMA = European Medicines Agency 
 
CYP = cytokrom P isoenzymgrupp 
 
AAG = α1-syreglykoproteiner 
 
GFR = Glomerular filtration 
 
PIP = pediatriskt prövningsprogram 
 
PCDO = Pediatriska kommittén 
 
PDB = Prospect of Direct Benefit 
 
DMC = Data and Monitoring Committeees 
 
OLV = one lung ventilation 
 
MAP = mean arterial pressure 
 
ALL = akut lymfatisk leukemi 
 
DSM-IV-TR = Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders 
 
ELISA = Enzyme Linked Immunoadsorbent Assay 
 
HAMA och HAMS17= Hamilton skala 
 
SDS = Sheenan Disability Scale 
 
CGI-I/CGI-S= Clinical Global Impressions (svårighetsgrad på sjukdomen) 
 
TIA = transient ischemisk attack 
 
WMA = World Medical Association 
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1.Introduktion 

 
Det är inte ovanligt att barn får en helt annan respons av ett administrerat läkemedel 
än vad vuxna får. Extrapolering av doser till barn från vuxna är ofta av en linjär 
struktur vilket då inte tar hänsyn till farmakokinetiska och fysiologiska parametrar 
utan enbart vikten (2). Barn utvecklas mycket under de första 18 åren och med detta 
följer även förändringar i farmakokinetiken och farmakodynamiken för läkemedel som 
administreras till barn under 18 år. Det är vanligt liksom hos vuxna att man ger en 
extravaskulär dos till barn och innan den tar sig ut i systemet ska den komma förbi en 
del barriärer som är fysiologiska, kemiska och biologiska (1).Vissa av de 
farmakokinetiska parametrarna är direkt åldersrelaterade vilket då gör att det blir 
svårare att säga att barn ska räknas som små vuxna och utgå från doser till vuxna. 
Doser och doseringsintervall ser annorlunda ut för barn än vuxna och därför måste 
man anpassa och underhålla de terapeutiska doserna utifrån clearance, 
distributionsvolym och biotillgängligheten (1,2). Många läkemedel är inte utprovade på 
barn vilket kan anses som ett dilemma men vissa gånger är det heller inte fördelaktigt 
att göra läkemedelsprövningar om det kommer att påverka barnen negativt.  
 
 
 
 
Tabell 1 Några läkemedelssubstanser som har fått en pediatrisk indikation från 
FDA (1) 

Läkemedelssubstans Indikation för 
barn 

Ampicillin Från födseln 
Cetirizin ≥ 6 månader 
Diazepam ≥ 6 månader 
Digoxin Från födseln 
Fentanyl ≥ 2 år 
Gabapentin ≥ 3 år 
Midazolam Från födseln 
Lidokain Från födseln 
Warfarin - 
Ketoprofen - 
Omeprazol ≥ 1 år 
 
 
 
 
1.1Vilka skillnader finns det fysiologiskt mellan barn och vuxna? 
Ett barn utvecklas snabbt under de två första levnadsåren. Längden ökar med minst 50 
% under det först levnadsåret och vikten dubbleras redan när barnen är 6 månader 
gamla och vid ett års ålder har vikten ökat det tredubbla. Ett barns sociala förmåga och 
tal utvecklas under de första 18 månader. Storleken på de olika organsystemen 
förändras också under barnets tillväxt. Både lever och njurar är i förhållande till 
barnens kroppsstorlek betydligt större när de är små mot vad en vuxens organ är, detta 
påverkar bland annat eliminationen av ett läkemedel. Från början när barnen är 
nyfödda har de cirka 80 % kroppsvatten upp tills de är omkring 5 månader gamla då 
det minskar till de 60 % kroppsvatten som en vuxen har. När barnen närmar sig 
puberteten kommer ytterligare en kraftig utvecklingsperiod där tillväxten ökar kraftigt 
och den sexuella mognaden börjar (2). 
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Barn reagerar annorlunda på en del behandlingar beroende på att deras fysiologi och 
anatomi ser annorlunda ut mot en vuxen. För ett barn blir absorptionsytan i mage-
tarmkanalen betydligt större än vad det är för en vuxen (2). 
 
Hos människor är levern ett av de viktigaste elimineringsorganen i kroppen och 
hepatiskt clearence är starkt beroende av en del faktorer som t.ex. blodflöde, 
enzymaktiviteter och plasmaproteinbindning. Mekanismerna för metabolism delas in i 
olika faser beroende vad som sker i levern (2). 
 
 
 
1.2Etiska riktlinjer för kliniska studier 
 
World Medical Association (WMA) utarbetade en samling etiska principer under sin 
18:e generalförsamling i Helsingfors 1964 samt reviderats under generalförsamlingarna 
åren 1975, 1983, 1989, 1996 och 2000. Helsingforsdeklarationen utarbetades för att 
användas som vägledning i etiska frågor vid kliniska prövningar på människor (13).  
 
I den kliniska prövningen ska det tas hänsyn till medverkande försökspersoner när det 
gäller att beskydda deras liv, hälsa, värdighet, integritet, rätten till självbestämmande 
och privatliv samt ansvara för att personuppgifter behandlas rätt. Deklarationen består 
av 37 punkter som ska följas för att kunna klassa den kliniska studien som etiskt 
hållbar, en del av punkterna är (13): 
 
 

 Vid kliniska prövningar ska det tas hänsyn till de lagar, normer och etiska 
föreskrifter som gäller för landet man utför de kliniska prövningarna i med 
samtidig kontroll mot internationella lagar och regler så länge de inte avskriver 
de etiska principerna som är framtagna i Helsingforsdeklarationen. Det är 
viktigt att även ta hänsyn till miljön så att den heller inte utsätts för onödiga 
skador. 

 

 De kliniska prövningarna får endast utföras av vetenskapligt utbildad personal 
som är tränade för att utföra kliniska prövningar samt har kunskap om de etiska 
principerna som gäller då det krävs att kliniska prövningar övervakas av 
kvalificerad personal oavsett om de kliniska prövningarna utförs på friska 
individer eller patienter. 

 

 Risker, ansvar och vinster är alla delar som finns med vid en klinisk prövning 
och enligt deklarationen är det ansvariga för den kliniska prövningen som ska se 
till att riskerna inte slår ut vinsten. 

 

 I deklarationen tas det även hänsyn till grupper och individer som är mer 
sårbara än andra. Det står skrivet att man endast ska genomföra kliniska 
prövningar på dessa grupper under de omständigheter där det är försvarbart att 
inte kunna genomföra prövningarna i grupper som inte är sårbara.  

 

 För att genomföra kliniska studier på människor måste det finnas en bra 
bakgrund till varför man ska genomföra den. Det ska finnas vetenskaplig 
litteratur eller liknande källor samt laboratorie- och djurförsöksstudier som 
bakgrund. Allt som görs i studien ska också dokumenteras. 
 

 Det ska finnas etiska kommittéer som från början ska ta ställning till den 
kliniska studien och därefter utvärdera protokoll vartefter studien löper framåt. 
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Den etiska kommittén ska vara oberoende och inte kunna påverkas av någon 
och de finns till för att Helsingforsdeklarationen följs. 
 

 Individer som ingår i kliniska studier ska medverka av egen fri vilja vilket kräver 
att det först har inhämtats ett informerat samtycke vilket antingen är skriftligt 
eller muntligt för att försäkra att individen är informerad om bland annat 
metoden för studien, vilket mål studien har, vem som sponsrar studien m.m. 
 

 Placebo ska endast användas när en ny behandling måste testas men inte kan 
jämföras med liknande behandling på grund av att detta inte finns men det ska 
genomföras enligt regeln att inte utöva en studie som utsätter 
placeboindividerna för onödiga risker utan något värde 

 
 
 
1.3Barnförordningar vid kliniska läkemedelsprövningar i Europa och 
USA 
Det finns väldigt få läkemedel som har indikationen barn dvs. att man istället för 
kliniska prövningar grundar användningen av läkemedel till barn från erfarenheter 
eller extrapolering av vuxendoser och det finns allt för få kliniska studier som visar om 
ett läkemedel kan ha indikation till barn. För att förbättra kontroller vid utveckling av 
nya läkemedel genomförde Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) en förordning 
så att barn ska få förbättrad hälsa och en säkrare läkemedelsbehandling. Förordningen 
gick igenom den 26 januari 2007 och målet var att skapa säkrare och effektivare 
läkemedel till barn under 18 år och det skulle också säkerhetsställas att kliniska 
prövningar skulle följa etiska och godkända regler för att se till barnens bästa. 
Förordningen skulle också säkerhetsställa att ge en förbättrad information och kunskap 
om läkemedel åt barn samt att barn inte ska utsättas för onödiga och riskfyllda kliniska 
prövningar. Nya läkemedel till vuxna ska heller inte fördröjas på grund av att de måste 
genomgå en prövning för barnläkemedel (3,4) 
 
I den nya förordningen togs det även fram en särskild prövningsplan som gäller för 
barn, vilket ska säkerställa alla faser för utveckling av ett läkemedel. I förordningen 
finns riktlinjer och information om ekonomiska ersättningar och vid ansökan om att 
marknadsföra ett nytt läkemedel måste det lämnas in ett s.k. pediatriskt 
prövningsprogram (PIP) som visar på en utveckling av ett pediatriskt läkemedel. 
Pediatriska kommittén (PCDO) granskar och fastställer en PIP. Ett läkemedelsföretag 
måste få granskat och fastställt om studier ska göras efter PIP eller om PCDO stoppar 
den. Det finns en del fall där PCDO anser att man ska vänta med att genomföra studier 
på barn på grund av att man först vill ha tillräckliga uppgifter på resultatet av 
vuxenstudier. PCDO har också en rättighet att bortse från kravet på en PIP om det 
anses irrelevant för indikationen på läkemedlet. Undantagen är om sjukdomen som 
läkemedlet ska utvecklas mot inte finns hos barn, om det är en risk för säkerheten av 
läkemedlet till barn eller om nyttan av det nya läkemedlet knappt ger någon förbättring 
jämfört med vad som redan finns på marknaden (3). 
 
US Food and Drug Agency (FDA) i USA har även i sin förordning ett krav om att barn 
inte får utsättas för onödiga risker om barnet ska medverka i en klinisk prövning. Enligt 
FDA:s Guidelines gäller att barn som inte på eget initiativ kan ge ett godkännande till 
att medverka i en klinisk studie får heller inte tas med i studien om det inte är så att det 
man ska undersöka utgör en minimal risk eller om det är så att barnen får en direkt 
fördel mot vad andra alternativ som barnet provat på ger, på engelska beskrivs detta 
som potential till direkt fördel (PDB, Prospect of Direct Benefit) (5) 
 
Det finns en del etiska punkter som det bör tas hänsyn till vid en klinisk prövning på 
barn. För en klinisk studie ska designen vara väldefinierad samt vara jämförbar med 
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alternativ t.ex. med en kontrollgrupp. För att kunna välja rätt kontrollgrupp ska den 
baseras på ett vetenskapligt perspektiv samt etiska krav. Det är viktigt att göra designen 
på studien så att det inte finns några obesvarade frågor. Med hänsyn till etiska krav ska 
det säkerställas att barn inte utsätts för onödiga risker. Det har debatterats mycket om 
valet av kontrollgrupper där frågan som uppstått oftast handlar om man i stället för 
placebogrupper ska använda sig av standarder som finns lokalt på plats i stället ska 
användas som placebo. Helsingforsdeklarationen är vida använt som ett kriterium på 
om en studie är etiskt hållbar. Helsinforsdeklarationen skriver att en placebo 
kontrollerad prövning är förmånlig att använda om det för det första inte finns någon 
provad intervention finns och för det andra om det är nödvändigt att påvisa om 
interventionen är i behov för att bestämma effektiviteten eller säkerheten samt 
förutsatt att barn som medverkar i placebogrupper eller ej behandlade grupper inte 
utsätts för något risktagande (5,12). 
 
Det finns en del möjligheter att inte behöva använda sig av placebo i kontrollerade 
kliniska prövningar, bland annat kan man göra en randomiserad prövning med 
möjlighet till utträde som ett av alternativ vilket ger möjlighet att först behandla alla 
deltagare med samma läkemedel för att sedan utvärdera vilka som svarade positivt eller 
negativt på behandlingen vilket ger deltagare som svarade negativt på behandlingen att 
inte fortsätta in i en dubbelblind placebokontrollerad studie (5). 
 
För att säkerställa att läkemedelsstudier på barn utförs på ett korrekt sätt finns data- 
och säkerhetsnämnder (DMC) som kan hjälpa till att analysera delrapporter av studien 
för att säkerställa nytta, skada eller meningslösa data från studierna. I USA finns inget 
krav på att det ska finnas en DMC men det finns tillfällen där det rekommenderas. Det 
kan vara om studierna genomförs på en akutvårdsavdelning eller om det är studie som 
pågår under en längre period och utförs på flera institutioner (5). 
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2.Syfte 

Syftet är att undersöka om det finns skillnader i designen på kliniska läkemedelsstudier 
som utförs på barn och vuxna och undersöka om det är stora skillnader i studiedesign, 
etiska frågeställningar och risktagande mellan studier på barn och vuxna.  
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3.Metod 

Den här studien är en litteraturstudie och resultatet utgår från originalartiklar är sökta 
i Web of Science. Det har även inhämtats information från FDA:s och EMA:s hemsidor 
och materialet som används är originalmanualer för kliniska försök på både barn och 
vuxna samt övriga sätt att utföra läkemedelsstudier.  
 

 
 
Tabell 4 Översikt på litteratursökning i Web of Science 

Datum Sökord Inklusions-
kriterier 

Exklusions-
kriterier 

Antal 
träffar 

Vald 
referens 

2016-04-
12 

Adults AND 
clinical 
trials 

2015-2016, 
medicine 
research 
experimental 

 309 9, 10 

2016-04-
12 

Pediatrics 
AND 
clinical 
trials 

2015-2016, 
english, 
pediatrics 

 205 6,8 

2016-04-
12 

Pediatrics 
AND 
clinical 
trials 

Pediatrics  59 7 

2016-06- Pediatrics 
AND 
Clinical 
trials 

2007-2016, 
english 

 970 6, 14, 15, 16, 
17 

2016-06- Adults AND 
clinical 
trials AND 
drugs 

2007-2016, 
english 

Other 
countrys 
outside 
Europe and 
USA, 
editorial 
material, 
reviews 

645 18, 19, 20, 
21, 22, 23, 
24 

 
I rapporten ingår 13 originalartiklar varav 7 artiklar är studier på barn och 6 artiklar är 
studier på vuxna. Exklusionskriterierna är få men har för studierna på barn inte kunnat 
reduceras till enbart icke-sjukdoms studier utan alla barn har någon slags sjukdom 
eller åkomma innan de rekryteras till studierna. Resultat av artikelsökningen har dock 
sorterats ut så att det både finns med studier där barnen är mycket sjuka men även 
studier där sjukdomarna inte är livshotande. I studierna på vuxna har det även valts 
studier där det finns friska studiedeltagare. 
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4.Resultat 

4.1Studieupplägg och deltagare i studierna 
I studierna på barn inregistrerades det mellan 15 och 533 barn, barnen var både pojkar 
och flickor och det var relativt jämt fördelat mellan könen (6, 7, 8, 14, 15, 16 och 17). I 
studierna på vuxna deltog mellan 16 och 1197 vuxna i åldrarna mellan 18 och 70 år, det 
var både män och kvinnor i de flesta studierna och fördelningen mellan könen var även 
i dessa jämt fördelade (8, 9, 20, 21, 22 och 23).  
 
En översikt av studierna på barn finns i tabell 2 och en översikt av studier på vuxna 
finns i tabell 3. 
 
Tabell 2 Översikt av kliniska läkemedelsprövningar på barn i USA och Europa. 
Tabellen visar vilken typ av studie, ålder på deltagare, vilket läkemedel som undersöks och i 
vilket land man utfört studien i.  
 Studiedesign Antal deltagare Ålder Läkemedel Land 

Studie 1 

Theroux, 

et al 

Randomiserad dubbelblind 

placebokontrollerad parallell 

28 barn: 

15 placebo 

13 MP 

3 – 18 år Metyl-prednisolon 

(MP) 

USA 

Studie 2 

Hammer 

et al 

Öppen, med utträde samt 

randomiserad dubbelblind 

placebo 

 

63 barn: 

24 randomiseras varav: 

19 placebo 

20 SNP 

< 17 år Natrium- 

Nitroprussid 

(SNP) 

USA 

Studie 3 

De 

Beaumais 

Tipphaine 

et al 

Framtida internationellt 

multicenter, öppen studie 

15 barn 12 – 18 år 6-mercapto-purin 

(6-MP) 

Frankrike, 

Danmark 

och 

Tyskland 

Studie 4 

Wald et 

al 

Randomiserad dubbelblind, 

placebokontrollerad 

2135 barn screenades 

varav 56 

randomiserades: 

28 antibiotika 

28 Placebo 

1 – 10 år Amoxicillin/potassium 

clavunalate 

USA 

Studie 5 

Janssen 

et al 

Multicenter 3 parallell grupp 

RCT, dubbelblind placebo 

112 barn 

39 NF 

37 PA 

36 Methylfenidat 

7 – 13 år Methylfenidat Holland 

Studie 6 

Reid et al 

Dubbelblind randomiserad 56 barn 

17 normal sertralin 

21 långsamt sertralin 

18 placebo 

7 – 17 år Sertralin USA 

Studie 7 

O´Brian 

et al 

Open label, dos sökande 

pilotstudie 

18 barn 

 

<21 år Dalteparin USA 
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Tabell 3 Översikt av kliniska läkemedelsprövningar på vuxna i USA och Europa. 
Tabellen visar vilken typ av studie, ålder på deltagare, vilket läkemedel som undersöks och i 
vilket land man utfört studien 
 Studiedesign Antal deltagare Ålder Läkemedel Land 

Studie 8 
 
Gommoll et al 

Multicenter randomiserad 
dubbelblind 
placebokontrollerad, 
parallellgrupp, flexibel dos 

628 totalt 
402 randomiserade 
201 Placebo 
201 Vilazodon 

18 – 70 år Vilazodon USA 

Studie 9 
DiazGranandos 
et al 

Fas II 
Multicenter,randomiserad, 
obersvationsblindad 

300 totalt 
148 IIV3-HD 
152 IIV3-SD 

50 – 64 år IIV3-HD 
IIV3-SD 

USA 

Studie 10 
Dogan et al 

Blindad, prallellgrupp 
randomiserad studie 

106 antogs 
96 randomiserades 
47 dimenhydrinate 
47 piracetam 

>18 år dimenhydrinat Turkiet 

Studie 11 
Genovese et al 

Multicenter, dubbelblind 
placebokontrollerad studie 

2978 totalt 
172 randomiserade till 
kohort 1 
1197 randomiserade 
till kohort 2 

18 – 75 år Sarilumab USA 

Studie 12 
Mullane et al 

Multicenter randomiserad 
evaluator blindad aktivt 
kontrollerande parallell grupp 

72 patienter 
46 LFF571 
26 vancomycin 

18 – 90 år LFF571 och vancomycin USA 

Studie 13 
Schachtel et al 

Randomiserad dubbelblind 
placebokontrollerad 
multipeldos parallellgrupp 
studie 

198 antagna 
101 flurbiprofen 
97 placebo 

>18 år flurbiprofen USA 

 

Studie 1 ansökte om tillstånd hos övervakningsnämnden på sjukhuset där studien 

genomfördes. När studien blev godkänd började antagningen genom att tillfråga och 

registrera de barn som skulle genomgå en enlungventilation (OLV) (6). 

En utvald studiekoordinator träffade barnens föräldrar eller förmyndare samt barnen 

för att gå igenom och samla in det skriftliga samtycket från föräldrarna eller 

förmyndarna. Under samma besök screenades barnen för olika parametrar samt 

lämnade blodprover för analys av inflammatoriska markörer som skulle användas till 

baslinjen i studien (6).  

I studie 2 var det barn som behandlades på 5 olika intensivvårdsenheter för barn i USA 

som antogs till studien och barnen skulle väga minst 3 kg vid antagningen samt behöva 

sänka sitt medel arteriella blodtryck (MAP) med minst 20 mm Hg från dess baslinje 

när man genomgick den öppna delen av studien. De barn som hade fått 

natriumtiosulfat ungefär 6 timmar innan studien skulle påbörjas blev automatiskt 

exkluderade från studien men hade barnen blivit behandlade med SNP och behövde 

behandling för att det misstänktes att barnen fått cyanidförgiftning gick det bra att 

behandla dem. Barn som fick antihypertensionsläkemedel oralt med stabila doser fick 

lov att medverka i studien. Skriftliga informerade samtycken samlades in innan studien 

påbörjades men var det inte möjligt skedde detta senare under studien. 

Övervakningsnämnderna som fanns på sjukhusen där studie 1 genomfördes gick 

igenom föräldrarnas eller förmyndarnas påskriva informerade samtycken, 

studieprotokoll och andra uppgifter som studieledarna var tvungna att lämna in om 

barnen och studien (7). 

Studie 3 var en spekulativ öppen internationell multicenterstudie och det medverkade 5 

studiecentra i Frankrike, 1 i Danmark och 1 i Tyskland. 15 barn som hade 

underhållsbehandling under 12 – 18 månader efter akut lymfatisk leukemi (ALL). 

Under 3 månader hade barnens underhållsterapi efter ALL varit 6-MP/Metotrexat, där 
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dosen på 6-MP var minst 40 mg per dag och Metotrexat var en genomsnittlig veckodos 

på ungefär mellan 12,5 till 50 mg. Barnen hade även minst ett annat läkemedel som 

verkade systemisk mot infektion och 12 av barnen hade en kombination av trimtoprim 

och sulfonamider. Övriga läkemedel som barnen bland annat använde var 

antiepileptika och systemiskt verkande kortikosteroider. Barnen skulle ha en viss typ av 

gen, en wildtype TPMT genotyp, för att kunna delta i studie och barnen skulle även 

förövrigt vara friska. Studie 3 blev först godkänd av respektive sjukhus 

övervakningsnämnd där studien genomfördes och därefter samlades informerat 

samtycke in från barnens föräldrar eller förmyndare och därefter påbörjades studien 

(8). 

Studie 4 utfördes på barn från två olika privata kliniker samt en sjukhusklinik i 

Pittsburgh, USA. Barnen kvalificerades till studien om de var mellan 1 – 10 år gamla 

och hade minst ett av de tre symtom som används till att diagnosticera akut bakteriell 

sinuit. Symtomen indelades i tre kategorier: ihållande symtom, försämrande symtom 

eller svåra symtom. Barnen och deras föräldrar blev tillfrågade om att medverka i 

studien efter att läkare ställt diagnosen för akut bakteriell sinuit. I samband med 

förfrågan om att delta i studien fick föräldrarna skriva på ett informerat samtycke och 

var barnen äldre än 7 år fick även barnen ge ett godkännande till studien. Studien 

godkändes av granskningsnämnden på Pittsburghs Universitet och den utfördes under 

2004 till 2006. Barnen exkluderades från studien om de fått en antibiotikakur under 15 

dagar när besvären uppkommit, haft symtom fler än 30 dagar, andra bakteriella 

sjukdomar, var allergisk för penicillin, hade så svåra symtom på akut bakteriell sinuit 

att barnen skulle läggas in på sjukhus eller om det fanns en annan diagnos i övre 

luftvägarna som var av någon slags immunbrist eller anatomisk missbildning (14). 

Studie 5 utfördes i Holland mellan 2010 och 2014. Barnen som kvalificerades till 

studien var mellan 7 till 13 år och hade fått en primär diagnos på ADHD efter DSM-IV-

TR skalan (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 4th ed., American 

Psyciatric Association, text revision). Studien krävde även att föräldrar och lärare hade 

angett minst en poäng för ouppmärksamhet eller hyperaktivitet/impulsivitet från 

DBDRS-skalan (Disruptive Behaviour Disorders Rating Scale). Studien hade godkänts 

av den nationella medicin-etiska kommittén i Holland och alla informerade samtycken 

från föräldrar samlades in innan studien påbörjades. Barn över 11 år fick också lämna 

sitt samtycke tillsammans med föräldrarna. Rekryteringen av barnen skedde i den 

västra delen av Holland på olika psykiatriska öppenvårdsenheter. En vecka innan 

studiens start utvärderades barnen med hjälp av frågeformulär, olika neurologiska 

uppgifter/tester samt EEG (15). 

I studie 6 rekryterades 56 barn-föräldrar par till studien. Barnen som antogs till studien 

hade alla en diagnos på tvångssyndrom som pågått i minst 6 månader och 

tvångssyndromet skulle vara av medelsvår karaktär. Månaden innan studien 

påbörjades var barnen även tvungna att ha slutat med eventuell medicinering. Det 

fanns även olika exklusionskriterier som bland annat var nedsatt intellekt, bipolär 

sjukdom och psykoser (16). 

Studie 7 gjorde denna studie för att få fram doser på dalteparin för behandling av ven 

trombosembolism hos barn. Barnen var yngre än 21 år och hade fått diagnosen rätt så 

nyligen på inskrivningen i studien. Studien gjordes enligt FDA IND #77 923 och 

studien godkändes på respektive studiecentra/sjukhus av deras övervakningsnämnd. 

Föräldrar och barn var tvingade att lämna in informerat skriftligt samtycke innan 

medverkan i studien påbörjades (17). 
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Studie 8 utfördes på vuxna patienter med diagnosen GAD. Studien pågick under 10 

veckor varav vecka 1 var en screeningperiod därefter följde 8 veckor dubbelblind 

behandlingsperiod och den sista veckan fungerade som en dubbelblind 

avtrappningsperiod om det ansågs behövas. Det var både manliga och kvinnliga 

patienter och patienterna var mellan 18 och 70 år. Alla medverkande patienter hade fått 

diagnosen GAD i enlighet med DSM-IV-TR. Deltagarna exkluderades om det t.ex. fanns 

flera olika diagnoser av psykiska sjukdomar, om det var självmordsrisk, 

psykostiskaperioder, depressiva perioder med katatoni eller psykostiska delar, 

missbrukare de senaste 6 månader före studien eller haft problem med olika SNRIs och 

SSRIs. Det var heller inte tillåtet att använda Eszopiklon, Zopiklon, Zaleplon eller 

Zolpidem (18). 

Studie 9 genomfördes på deltagare i åldrarna mellan 50 – 64 år. Studien gjordes på 4 

olika sjukhus i USA mellan 2010 och 2011. Studien utfördes enligt 

Helsingforsdeklarationen och det söktes tillstånd för studien på en central 

övervakningsnämnd (Quorum). Studien gick ut på att jämföra vilket av två vaccin som 

var det effektivaste i förhållande till immunisering och säkerhet. I studien deltog 300 

friska personer som efter ett inlämnat skriftligt samtycke fördelades in i två olika 

grupper. Deltagarna exkluderades bland annat om man hade fått något vaccin 6 

månader före studien, hade immunosuppressiv behandling, fått blod eller liknande 

produkter, överkänslig för ägg- eller kycklingproteiner (19) 

Studie 10 genomfördes mellan 2013 och 2014 och patienterna som deltog i studien 

hade fått symtom på vertigo (rörelseförnimmelse på omgivningen) och sökt för detta på 

akutmottagningar i Turkiet. Alla patienter över 18 år antogs till studien. 

Exklusionskriterier var graviditet; känd allergi av antihistaminer, piracetam eller 

benzodiazepiner; diagnos på TIA (transient ischemisk attack) eller hjärnblödning samt 

om man hade fått antihistaminer intravenöst inom 24 timmar från uppsökande av 

akutvård eller de som inte lämnat in informerat skriftligt samtycke före behandling 

(20). 

Studie 11 genomfördes från 2011 till 2013 under totalt 62 veckor. Screeningperioden var 

under 4 veckor, studien under 52 veckor och uppföljning skedde under 6 veckor. Studie 

delades in i en A och B del. A-delen var en fas II studie och dosintervallet studerades. I 

B-delen som delades in i två kohort studier. Alla deltagare lämna in påskriva skriftliga 

samtycken. Studien följde även Helsingforsdeklarationen och godkändes av 

etikkommittén/institutionens övervakningsnämnd för respektive 199 centra i 36 olika 

länder där det fanns deltagare med i studien (21). 

Studie 12 var en fas II studie som genomfördes 2011 och 2012. Personerna som antogs 

till studien hade kravet att ha en C. difficille infektion som testats positiv för toxin A/B 

eller B på analysen inom 48 timmar från det att de antagits till studien. Deltagarna var 

mellan 18 och 90 år och det var både män och kvinnor som deltog i studien. 

Studieprotokollet och de ändringar som lämnades in till institutionernas 

övervakningsnämnder godkändes. Studien följde även de etiska riktlinjerna i 

Helsingforsdeklarationen. Alla antagna patienter lämnade in påskrivna skriftliga 

samtycken innan studien påbörjades (22). 

I studie 13 deltog vuxna patienter mellan 18 – 75 år gamla. Inklusionskriterier var att 

man skulle ha en diagnos för reumatisk artrit. Studien genomfördes på 54 centra i 10 

länder i Europa och USA under åren 2010 och 2011. De etiska riktlinjerna följde 

Helsingforsdeklarationen. Varje sjukhus/centra hade sin egen övervakningsnämnd som 
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tog hand om och godkände studieprotokollen. Alla deltagare fick skriva på ett skriftligt 

samtycke som lämnades in innan screeningen (23). 

 
4.2Randomisering 
Efter screeningen av barnen i studie 1 blev de randomiserade in i två grupper genom en 
slumptalstabell. Det registrerades 15 barn i placebogruppen varav 8 barn var pojkar och 
6 barn var flickor. I Metylprednisolongruppen registrerades 13 barn varv 7 var pojkar 
och 5 var flickor. Från detta steg blev alla utom farmaceuten som preparerade 
sprutorna samt skrev i resultaten i databasen och barnens respektive anestesiläkare 
blindande för resten av studien. Det var farmaceuten som preparerade sprutorna med 
antingen 2 ml Salin till placebogruppen eller en spruta med en enkeldos på 2 mg/kg 
metylprednisolon till den andra gruppen. Det var standardisering på anestesin med en 
premedicinering av midazolam och sedan sevofluran i 100% inhalerat syre, samma 
slags bronkoskop som användes till alla operationerna oavsett om det var höger eller 
vänster lunga (6). 
 
Alla barn som registrerades in i studie 2 genomgick den öppna fasen av studien och 
barnen var uppdelade i åldersgrupper som tagits fram med hjälp av Tannerskalan som 
beskriver barns fysiska utvecklingsstadier. Efter administrationen av SNP under den 
öppna fasen på 8-12 timmar randomiserades barnen inom de 5 åldersgrupperna så att 
de mottog antingen placebo eller studieläkemedlet i direkt anslutning till den öppna 
fasen och i konstant infusion. Den blindade fasen pågick i 30 minuter (7). 
 
Studie 3 var en crossover studie och det randomiserades två enkeldoser på 50 mg 
Loulla eller tablett två dagar efter varandra och den dagliga dosen av 6-MP i 
underhållsterapin byttes ut till testdosen utan att detta skulle påverka det terapeutiska 
svaret på 6-MP under dessa två dagar. Deltagarna fick komma tre gånger till 
sjukhuset/institutet där första dagen var ett screeningmöte och efter ungefär sju dagar 
så administrerades studieläkemedlet på två på varandra följande dagar (8). 
 
I studie 4 screenades 2134 barn med någon slags andningssvårighet. Det uteslöts 1996 

barn på grund av att de inte stod upp till inklusionskriterierna eller att de hade akut 

öroninflammation. De kvarvarande 139 patienterna var godkända att medverka i 

studien men 77 stycken tackade nej till detta. Utav dessa 139 var det även 3 patienter 

vars föräldrar inte lämnade in informerat samtycke och därför uteslöts dessa. Totalt 

registrerades 58 barn där det informerade samtycket hade kommit in från föräldrarna 

men av dessa drog sig två barn ut innan administration av läkemedlet. De kvarvarande 

56 barnen delades in i två grupper, de som var yngre än 6 år samt de som var äldre än 6 

år. Det blev fördelat 28 barn till att administreras amoxicillin (90 mg/kg) /clavulat (6,4 

mg/kg) och 28 barn till att motta placebo. Alla deltagare, studiens sjuksköterskor och 

läkare var blindade till gruppindelningen. Grupperingen i antibiotikagruppen eller 

placebogruppen utfördes av ansvarig forskare utifrån deras svårighetsgrad på 

symtomen (14). 

I studie 5 antogs först 220 barn varav 85 nekade att deltaga och av de kvarvarande 

barnen (135 st) exkluderades 23 på grund av att de inte nådde kriterierna för studien. 

Det blev slutligen 112 barn som randomiserades in i 3 grupper: Neurofeedback 39 st, 

Fysisk aktivitet 37 st och läkemedelsbehandling 36 st. I neurofeedback- och fysisk 

aktivitetsgruppen krävdes tre individuella träningspass per vecka under 10 veckor. Ett 

träningspass varade i 45 minuter med en effektiv träning på 20 minuter. 

Läkemedelsbehandling skedde med en 4 veckor lång dubbelblind randomiserad 

placebokontrollerad titrering för att utvärdera effekten av metylfenidat 

(korttidsverkande). Titreringen gjordes genom att den första veckan dokumentera 

ADHD symtomen utan medicinering för att sedan titrera upp dosen under tre dagar. 
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Doseringen var två gånger dagligen i antingen 5 mg, 10 mg, 15 mg eller 20 mg beroende 

på ålder och vikt (15). 

I studie 6 screenades 71 barn varav totalt 15 barn exkluderades på grund av att de inte 

uppnådde kriterierna. Det blev 56 barn som randomiserades in i tre olika grupper: den 

17 st vanlig sertralin titrering, 21 st långsam sertralin titrering och 18 st placebo. I 

respektive grupp genomfördes studien av 9, 11 respektive 13 barn. Randomiseringen 

utfördes av en icke blindad sjuksköterska vid screeningen men alla deltagare, forskare 

och läkare blev blindade för behandlingsmetoden (16) 

Studie 7 doserade dalteparin enligt barn under 12 månader, barn mellan 1 och 12 år 

samt ungdomar 13–21 år. Läkemedlet administrerades under huden två gånger 

dagligen och analyser på antifaktor Xa mättes beroende på klinik. Analysen på 

läkemedlet gick ut på att se korttidseffekt samt långtidseffekt på antikoagulantia (17). 

 
Studie 8 gjordes randomiseringen med datoriserade slumptal. Undersökningsledare 
och patienter blev blindade under den 8 veckor långa behandlingsperioden samt den 
sista veckan då läkemedlet skulle trappas ut. Patienterna kunde få en dosökning om 
läkemedlet inte gav någon effekt och patienterna var blindade för alla dosökningar och 
efter 4 veckor var det inte längre tillåtet att öka doseringen. Tabletterna var identiska 
oavsett om det var placebo eller om det var Viladizon. Patienter som hade 
randomiserats in i gruppen som skulle få studieläkemedlet blev dosen upptrappad 
enligt schemat 10 mg/dag vecka 1, 20 mg/dag vecka 2 och räckte inte dosen till under 
vecka 2-4 kunde dosen trappas upp till 40 mg/dag i övrig fortsatte alla som hanterade 
20 mg/dag med den dosen hela studien. Kodningslistan fick endast brytas om det 
uppstod ett akutfall och hade man på något sätt brutit en deltagares kod uteslöts denna 
från resten av studien (18). 
 
I Studie 9 randomiserades deltagarna 1:1 där den ena gruppen med 148 deltagare fick 
en enkel intramuskulär injektion av IIV3-HD (Fluzone hög-dos) och den andra 
gruppen med 152 deltagare fick enkel intramuskulär injektion av IIV3-SD (Fluzone) där 
båda vaccinen kom från samma tillverkare, Sanofi Pasteur. Det var fler kvinnor än män 
i studien men det var jämt fördelat mellan grupperna. Randomiseringen och 
allokeringen förseglades med ett röststyrt interaktivt system och alla utom den 
personal som skulle administrera sprutorna samt de som bevakade studien på plats. 
Det medverkade inte någon icke blindad personal vid insamling av data. Det togs ett 
blodprov vid randomiseringen och blodprov 2 togs dag 28 – 35 (19). 
 
I studie 10 placerades patienterna i 1:1 för att få en intravenös dos av dimenhydrinat 

eller piracetam blindat. Administreringen för båda läkemedlen var 15 minuter och 

randomiseringsschemat gavs till den ansvariga sjuksköterskan före studiens start. 

Proven preparerades av sjuksköterskan och därefter var proven blindande för övriga 

(20). 

I studie 11 screenades 2978 personer varav dessa delades in i 2 olika kohortstudier, 172 

respektive 197 personer. I kohort 1 randomiserades patienterna före fas III att antingen 

få placebo, eller 1 av 5 subkutana doser av sarilumab. I kohort 2 randomiserades 

patientarna (som randomiserats efter dosvalet) att mottaga placebo, sarilumab 150 mg 

eller sarilumab 200 mg två gånger per vecka i kombination med metotrexat. 

Randomiseringen skedde centralt med hjälp av region och tidigare medicinering (21). 

I studie 12 randomiserades 72 patienter till att få antingen LFF571 eller vancomycin, 46 

st respektive 26 st.  Totalt inkluderades 30 st i LFF571 gruppen och 20 st i 

vancomycingruppen. Till randomiseringen användes speciella kort för allokering till 

respektive grupp (22). 
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I studie 13 randomiserades patienterna att få sockerbaserad flurbiprofen 8,75 mg 

lozenges eller sockerbaserade placebo lozenges. Randomiseringen gjordes via en 

datorgenerering med en statistiker som inte deltog i studien. Alla övriga var blindade 

för behandlingen efter randomiseringen (23). 

 
4.3Provtagning 
I studie 1 togs prover för cytokiner vid 4 olika tillfällen, se figur 1. Det togs även två 

blodprover för tryptasnivåerna, prov 1 togs före administration av studieläkemedlet och 

prov 2 togs efter 20 minuter när lungan var i kollapsat tillstånd (6). 

 
Plasmaproverna centrifugerades och det gjordes dubbla ELISA tester för nivåerna på 
TNF-α, IL-6 och IL-10. Det ansågs att provstorleken var mycket liten och gav upphov 
till felkälla vilket även själva operationen också gjorde då denna utfördes av flera olika 
kirurger (6). 
 
I studie 2 skulle barnens medelarteriella tryck vara stabilt i en 15 minutersperiod innan 
Natrium nitroprussid (SNP) administrerades under 12–24 timmar. De som var 
planerade att få studiens SNP från början i öppna-delen fick först en mängd SNP upp 
till 3 µg/kg/min och sedan titrerades dosen upp tills medelarteriella trycket var under 
kontroll, i övrigt gick det bra att administrera institutionens SNP under maximalt 8 
timmar innan. Medelarteriella trycket hade från början bestämts utifrån baslinjen och 
en förväntad nivå skulle ligga på ungefär 15–20 mmHg under det första stabila trycket. 
Var trycket under 50 mmHg så avslutades administreringen av SNP och infusionen 
påbörjades igen med en mycket lägre hastighet. Barnen delades in i fem olika 
årsgrupper där SNP fortsatte att administreras vid konstant hastighet i 12 timmar 
innan barnen fick fortsätta in i blindad fas där de antingen fick placebo eller studie-
SNP. Placebo och studie-SNP gavs med konstant infusion. Under de 30 minuterna som 
den blindade fasen pågick togs det blodtryck varje minut för MAP och tappade man 
kontrollen av MAP eller om det behövdes tilläggsbehandling klassificerades 
behandlingen som förlorad. Det beräknades förhållandet av resultat mellan blindade 
behandlingsgrupper. Blodprov togs var 8:e timme för laktat, arteriella blodgaser, 
cyanid och tiocyanat under openlabel. 2 timmar samt ≤ 24 timmar efter administration 
av studie-SNP gjordes en läkarundersökning och det togs prover för laktat, arteriella 
blodgaser, cyanid och tiocyanat. Efter 12 timmar tog man helblodsprover till analys för 
cyanid i helblod och tiocyanat i serum. Det togs urinprover var 8:e timme så länge 
katetern fanns kvar och analyserades för tiocyanat, se figur 2. Innan barnen fick SNP 
administrerat gjordes undersökningar och provtagning som skulle användas som 
baslinje men en del av barnen fick redan SNP administrerat innan de kom med i 
studien vilket gjorde att man inte hade fullständig baslinje prover (7). 
 
I studie 3 preparerades Loulla och administrerades av en specialistsjuksköterska efter 
tydliga instruktioner och det gavs 5 ml till alla barnen. Övriga läkemedel som togs 
under testperioden registrerades. Under behandlingen av studieläkemedlet togs även 
blodprover vid åtta tillfällen respektive dag. Det togs ett blodprov före administration 
av studieläkemedlet och sedan vid tidpunkterna 0.25, 0.5, 1, 2, 3, 6 och 9 timmar efter 
administrationen av studieläkemedlet, se figur 3 (8). 
 

I studie 4 samlades symtompoäng in vid dag 0 dvs. vid screening och därefter samlades 

poängen in under dag 1, 2, 3, 5, 7, 10, 20 och 30 genom telefonenkät. Hade deltagarna 

mindre än 2 poäng totalt efter alla enkäter ansåg patienten botad. I samband med 

enkäterna ställdes även frågor om eventuellt fyra biverkningar på antibiotikan i form av 

utslag, diarré, kräkningar eller magsmärta. Familjerna fick kalendrar att fylla i 

symtomförbättring/försämring samt eventuella biverkningar (14): 
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I studie 5 rapporterade föräldrar och lärare in beteende på barnen genom att använda 

SWAN-skalan (Strengths and Weaknesses of ADHD symptoms and Normal Behaviour 

scale). 

EEG mätningar skedde 3 minuter med öppna ögon samt 3 minuter med stängda ögon 

under viloperiod genom att därefter få barnen att avläsa bilder som angavs på skärmar. 

Detta gjorde 10 gånger med 30 sekunder på varje session och det mättes ett theta/beta 

index under tiden (15). 

Medicineringsgruppen genomgick en 4 veckors randomiserad dubbelblind 

placebokontrollerad studie. Första veckan, baslinjen, gjordes tester på barnen för att 

reda ut symtomen på ADHD därefter titrerades dosen upp. Startdoserna var 5 mg, 

10mg, 15 mg eller 20 mg och titreringen utfördes så att bästa dosen utan att barnen fick 

för mycket negativa effekter av studieläkemedlet. Doserna gavs 2 gånger dagligen. 

Evalueringen av barnens symtom på ADHD mättes med två olika undersökningsskalor, 

DBSRS för symtomen och MTA biverkningsskala (15). 

Fysisk aktivitet mättes genom att mäta maximala hjärthastigheten under 

träningspassen som barnen skulle genomföra. Det genomfördes 12 träningspass och i 

genomsnitt slutförde 27 barn dessa pass. Varje pass började med uppvärmning därefter 

genomfördes 5 stycken 2 minuters övningar med hjärthastighet på 70-80% av 

maxhastigheten, därefter ytterligare 5 stycken 2 minuters pass med en hjärthastighet 

på 80-100% av maxhastigheten. Träningspassen avslutades med avslappning i 5 

minuter. Under hela träningspasset mättes hjärtslagen med en POLAR (model FTM4) 

(15). 

I studie 6 gjordes mätningarna av resultaten genom olika intervjuer och skalor. Det 

användes bland annat K-SADA-PL (Kiddie Schedule for Affective Disorders and 

Schizofrenia), CDRS-R (Children´s Depressive Rating Scale-revised), CY-BOCS 

(Children´s Yale-Brown Obssesive Compulsive Scale) och TEASAP (Treatment-

Emergent Activation and Suicidality Assesment Profile. Allt genomfördes från vecka 4 

fram tills behandlingen var avslutad. Barnen fick även dagliga läxor (16). 

I studie 7 gjordes provtagningar vid screening sedan efter 6 veckor, 3 månader och 6 

månader genom samtal per telefon där symtom och biverkningar diskuterades (17). 

I studie 8 användes olika mätningar för att beräkna fram resultatet av studien. Man 
beräknade HAMA, SDS, HAMD17 samt CGI-S och CGI-I under 3 dagar (18). 
 
Det registrerades även resultaten på återbesöken veckorna -1, o, 1, 2, 4, 6, 8. Det togs 
även blodprov på samma tidpunkter för kontroll av leverenzym/funktions parametrar i 
både placebo- och Viladizongrupperna (18). 
 
I studie 9 togs blodprov när deltagarna randomiserades samt vid dag 28–35 då det var 
återbesök (19) 
 
I studie 10 användes en numerisk skala för att få svar på effekten av läkemedlet på 

vertigo, den var 10 skalig. Detta mättes strax innan administration av läkemedlet, 30 

minuter efter administrering i liggande läge samt efter 30 minuter i stående läge (20). 

I studie 11 I studie 12 utgjorde provtagningarna en primär analys där ACR20 

(jämförelse med placebogruppen) vid baslinjen, därefter en sekundär analys efter 12 

veckor på liknande sätt. Det gjordes även en sensitivitetstest (21) 

I studie 12 undersökte man tarmarnas rörelse samt de vita blodcellerna som baslinje 

vid screeningen och därefter mättes detta under en 30 dagars uppföljningsperiod (22). 
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I studie 13 fick de olika grupperna en sugtablett med 8,75 mg flurbiprofen eller placebo. 

Efter intag av denna sugtablett blev deltagarna instruerade att inte inta något via 

munnen två timmar efter. Under dessa två timmar var deltagarna kvar på plats. 

Sugtabletten skulle användas mellan var 3:e till 6:e timme med maximalt 5 stycken 

tabletter under ett dygn. Det var godkänt att ta paracetamol 650 mg var 4:e till 6:e 

timme efter behov om det inte kändes som testtabletten hjälpte. Alla deltagare skulle 

föra en dagbok under den tid de var vakna under denna 24-timmarperioden. Ett 

återbesök gjordes efter 24 timmar och därefter följdes patienterna upp under 6 dagar 

då sista återbesöket gjordes. Kravet var även att ingen annan medicinering förutom 

paracetamol var godkänt att använda (23). 
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5.Diskussion 

Den här undersökningen gjordes som en litteraturstudie och syftet var att undersöka 
om det finns skillnader i design på kliniska studier på barn och vuxna. Undersökningen 
baseras på sökningar i Web of Science och resultatet baseras på 13 originalartiklar där 7 
artiklar är studier på barn och 6 artiklar är studier på vuxna. Det finns många studier 
att hitta på just de sökkriterierna som jag använde mig av. Vid sökningen av artiklarna 
hade jag inte riktigt alla kriterier för rapporten klara och anser själv att jag borde ha 
valt lite mer sökord för att ringa in det jag behövde. Valet av studier är inte baserat på 
deras resultat utan det är mer om deras studieupplägg och etik jag har varit intresserad 
av att undersöka. Hade tiden räckt till från början hade jag önskat att jag fått fram fler 
studier att jämföra mellan. I revideringen av rapporten gavs jag möjlighet att fylla ut 
min studie med 8 studier fördelat på både barn- och vuxenstudier. 
 
I studierna på barn finns den mest kontroversiella etiska frågeställningen, det 
informerade samtycket. Leventhal et al beskriver denna frågeställning på ett mycket 
bra sätt genom denna första mening beskriva vad en deltagare i en studie faktiskt är 
”Research, by its very nature, uses subjects as a means to the end of creating 
generalized knowledge” (10). För att få med vuxna i kliniska studier ser man till att de 
självständigt har valt att skriva på ett skriftligt samtycke till studien och att de ingår i 
den frivilligt. Det kontroversiella är att unga barn inte själv kan skriva på dessa 
samtycken utan det krävs att föräldrar eller förmyndare många gånger tar besluten. 
Lite äldre barn kan själv vara med på diskussionerna om medverkan i kliniska studier 
och tillsammans med föräldern eller förmyndaren kunna komma fram till ett 
gemensamt beslut om att delta i en klinisk studie. Ju mindre barnen är desto svårare 
blir det och oftast är barnen så sjuka när där de blir tillfrågade att det kanske inte finns 
någon annan utväg än att delta i studien. I de här barnstudierna (6,7,8,14,15,16,17) kan 
man tydligt se att barnen får ett screeningmöte där allt gås igenom med barnen 
tillsammans med föräldern där det är möjligt. I studie 2 (7) är en del barn så sjuka att 
man sätter in behandlingen innan man fått några påskrivna samtycken men detta 
noteras tydligt i studien och de samlas även in så fort som möjligt därefter. 
 
I alla studierna på barn krävdes det att forskarna skulle lämna in informerade 
samtycken samt uppvisa resultat under studiens gång till en övervakningsnämnd som 
kontrollerade studien. Av alla undersökta studier var en del studier så kallade 
multicenterstudier vilket betyder att det inte var bara ett ställe alla studier genomfördes 
på. I USA är då kravet att man lämnar in information till denna nämnd som är utsedd 
till att övervaka den specifika studien (5). 
 
Resultatet av de 13 studierna jag valde visade att det är skillnader på studieupplägget 
mellan studier på vuxna och barn. Det absolut tydligaste man ser är ju antalet deltagare 
i studierna 1-8 (6, 7, 8, 14, 15, 16 och 17) ligger mellan 15 till 112 barn, en av studierna 
rekryterades över 2000 barn men själva studien utfördes endast på 56 barn (14). I 
studie 3 (7) ser man t.ex. att det går från 63 deltagare ner till 24 barn som randomiseras 
in i den blindade delen av studien. I deras supplementmaterial (som man kan se länk 
till) skriver författarna att de behövde minst 60 barn som skulle randomiseras in i de 
två grupperna i den blinda fasen för att kunna uppnå 80 % av deras nollhypotes, detta 
lyckas inte eftersom det är en del patienter som inte kan fullfölja studien på grund av 
olika orsaker (10). 
 
Alla studier på vuxna följer gällande riktlinjer som gäller för respektive land och 
Helsingforsdeklarationen. Antal deltagare i dessa studier ligger mellan 72 till 2978 
vilket är betydligt fler än vid barnstudierna. Deltagarna i vuxenstudierna är inte heller 
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alltid så sjuka att man väljer att behandla med studieläkemedlet utan det görs även 
studier med friska försöksdeltagare (18, 19, 20, 21, 22, 23). 
 
I Sverige har Kimland et al gjort en studie på data från 11 294 utskrivna recept som 
skrivits ut till 2947 pediatriska patienter som registrerades under 2 dagar 2008. 
Studien publicerades 2012 i Acta Peadiatrica och deras konklusion gällande 
förskrivning av läkemedel som inte hade en pediatrisk indikation visade att hälften av 
alla utskrivna recept den här perioden var läkemedel som inte hade en pediatrisk 
indikation. Studien konkluderar också att säkerheten för barn blir mer riskabel och det 
är inte helt säkert att läkemedlet som skrivit ut ger den fulla effekten som tänkt. De 
tycker att det behövs kliniska läkemedelsstudier för att man ska minimera denna 
säkerhetsrisk och förebygga feldoseringar mm (11). Denna studie visar fördelen med att 
utföra kliniska studier på barn och öka deras säkerhet vid intagandet av läkemedel 
samt att det behövs kliniska studier men att det borde utredas vilka läkemedel som 
behöver den här sortens utredning för att förbättra för barnen. Det är ju faktiskt inte 
alla läkemedel som kräver detta utan det fungerar utmärkt att extrapolera data från 
studier på vuxna eller djur. 
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6.Slutsats 

Slutsatsen i den här studien är att det är skillnader i studiedesignen mellan barn- och 
vuxenstudier. Antalet deltagare skiljer sig mycket, det är ungefär 93% fler deltagare i 
genomsnitt i studierna på vuxna och detta beror på att många av barnen är sjuka och 
att det samtidigt inte heller finns så många deltagare att tillgå för just det man ska 
undersöka. Studiernas etiska frågeställningar följer de riktlinjer som både FDA och 
EMA har ställt upp gällande kliniska studier på barn för respektive studie. 
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