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Förord
Hälsolitteracitet är förmågan att förvärva, förstå och använda information för att bibehålla och främja
hälsa. Sådana förmågor krävs för att använda läkemedel på ett rationellt sätt. Ett aktuellt exempel är
hälsolitteracitet i relation till information om coronapandemin för att begränsa smittspridning och
bidra till ökad vaccinationstäckning.
Flera omständigheter pekar på att barn redan i skolåldern har behov av kunskap om hur man tar hand
om sin hälsa genom generella kunskaper om läkemedel:
-

Barns digitala vanor ger en ökad exponering för information om läkemedel, såväl sann som
falsk.
Användningen av läkemedel för psykiatriska tillstånd och sjukdomar ökar.
Även barn handlar läkemedel och läkemedelsnära produkter på nätet.
Barn har rätt till vård och medbestämmande enligt barnkonventionen och vårdnadshavarnas
möjligheter att ta del av information om receptförskrivna läkemedel från 13 års ålder har
ändrats.

Denna rapport ger en nulägesbild av kunskapsbehovet om läkemedel och en presentation av ett första
informationsmaterial med generell kunskap om läkemedel, koll på mediciner. Detta är ett första steg
på vägen för att barn i skolåldern ska ges möjlighet att få ökad kunskap som en del i att främja deras
hälsa. Behovet av fortsatta insatser för att materialet ska göras mer tillgängligt och nåbart för
målgruppen är stort. Läkemedelsverket vill med koll på mediciner även uppmuntra barn i skolåldern
till ökat intresse för vetenskap och källkritiskt tänkande, för att bidra till hållbar, rationell och säker
användning av läkemedel.
Stort tack till alla som bidragit i olika delar av detta projekt, och särskilt tack till alla ungdomar, från
olika skolor i Sverige och Narkoswebben.
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Sammanfattning
Alla barn och ungdomar kommer någon gång att behandlas med läkemedel genom receptfri egenvård,
recept, eller i samband med sjukhusvistelse. Barn och ungdomar är ofta uppkopplade och exponeras
dagligen för digital information om hälsa och läkemedel. Läkemedel används inte alltid på rätt sätt och
tillgången till olagliga läkemedel på nätet ökar. Generell kunskap om läkemedel, vad läkemedel är och
hur de ska användas, och en stärkt förmåga att värdera information om läkemedel redan hos barn i
skolåldern, är ett sätt att bidra till barns hälsa.
Läkemedelsverket har inom ramen för en förberedande aktivitet inom nationella läkemedelsstrategin
(NLS) i uppdrag att förbättra läkemedelsanvändning hos barn och ungdomar.
Syftet med aktuellt uppdrag är att stärka kunskapen om läkemedel hos barn och ungdomar och på så
sätt tidigt skapa förutsättningar för en bättre läkemedelsanvändning.
Målet är att ta fram ett första informationsmaterial om läkemedel samt förslag på fortsatta insatser
baseras på identifierade kunskapsbehov och kartlagd tillgång på information om läkemedel till barn
och ungdomar.
Genomförande
• Kartläggning av informationsmaterial om läkemedel och lämpliga informationskanaler till
barn och ungdomar i skolåldern.
• Samla information om barns kunskapsnivå och kunskapsbehov gällande läkemedel och
möjliga insatser för ökad kunskap.
• Ta fram och utvärdera ett första generellt informationsmaterial om läkemedel och ge förslag
på fortsatta insatser.
Resultat
Kartläggningen visar att det finns några nationella oberoende informationsmaterial om hälsa där
läkemedel till viss del omfattas och vissa även vänder sig till ungdomar men generellt
informationsmaterial om läkemedel anpassat till målgruppen barn och ungdomar saknas.
Samlad information om ungdomars kunskapsnivå idag ger stöd för att ökad generell kunskap om
läkemedel kan bidra till förbättrad hälsa. Exempel på angelägna områden är när läkemedel bör
användas, när effekt och biverkningar av läkemedel uppträder och skillnader mellan
beredningsformer, men även kunskap inom olika läkemedelsgrupper såsom preventivmedel,
behandling av sömnproblem.
Kartläggningen visar att föräldrar, internet och skola är viktiga kanaler för att få information om
läkemedel och att barn och ungdomar ofta föredrar korta filmer. Det vetenskapliga underlaget om
bästa sättet att förmedla kunskap om läkemedel till barn är begränsat, men tyder på att digital
information är centralt. En kombination av både digitalt, skriftligt och muntlig information som kan
förmedlas direkt och indirekt till barn och ungdomar verkar vara mest gynnsamt.
Med utgångpunkt i ungdomars kunskapsbehov från genomförda kartläggningar har ett första
informationsmaterial bestående av ett fördjupat informationsmaterial och kortare informationsbärande
filmer tagits fram och utvärderats. Materialet omfattar bland annat svar på frågor som vad ett
läkemedel är, i vilka situationer läkemedel bör tas (och inte) och risken med olagliga läkemedel.
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Initialt kommer informationsmaterialen finnas digitalt på Läkemedelsverkets webbplats och Youtube
men flera lämpliga informationskanaler har identifierats och bedöms behövas för att göra denna
kunskap tillgängligt och komma till nytta för barn och ungdomar.
Fortsatta insatser
Nästa steg för att göra denna kunskap tillgänglig för barn och ungdomar är att identifiera indirekta
kanaler och informationsspridare som omfattar vården, olika hälsoportaler, exempelvis umo.se, 1177
Vårdguiden och narkoswebben. Skolan är också en viktig generell väg som når barn i alla åldrar.
Om vi ska nå målgruppen direkt behöver Läkemedelsverkets informationsmaterial finnas tillgängligt
där målgruppen är, exempelvis i de sociala medier som målgruppen använder.
Fortsatt utveckling, anpassning och förvaltning är viktigt för att materialet ska vara så aktuellt och
intresseväckande som möjligt och bör utgå ifrån barns och ungdomars egna frågor om läkemedel och
sättas samman med hälsa som helhet.
För att ge alla barn och ungdomar en jämlik möjlighet att ta del av generell information om läkemedel
föreslår Läkemedelsverket även att nästa steg omfattar ett samverkansprojekt med skola och
skolhälsovården för att utarbeta material som är anpassat och användbart i en skolmiljö.
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1. Uppdraget
Att bidra till att öka den generella kunskapen om läkemedel hos barn och ungdomar för att, genom
ändamålsenlig läkemedelsanvändning, förbättra barns och ungdomars hälsa. Detta finns beskrivet som
en förberedande aktivitet i handlingsplan för Nationella läkemedelsstrategin (NLS) 2018, se Bilaga 1.

1.1.

Avgränsning

Projektet omfattar inte att kartlägga informationsmaterial för:
• användning av produkter som inte omfattas av läkemedelslagen (2015:315)
• missbruk av läkemedel
• vaccin eller behandling av specifika sjukdomar
• producentbunden information om läkemedel
Projektet omfattar inte att ge förslag till insatser med läkemedelsinformation till barn i förskoleåldern
och yngre, eller deras vårdnadshavare.

2. Samråd
Under arbetet har Läkemedelsverket genomfört samråd med representanter för myndigheter inom
folkhälsa, specialistföreningar inom hälso- och sjukvård samt andra organisationer som finns
representerade inom NLS expertgrupp. Samråd har även skett internationellt med representanter från
andra Europa läkemedelsmyndigheter. Som en del i kartläggning av kunskapsnivå och kunskapsbehov
hos barn och ungdomar samt synpunkter på möjliga fortsatta insatser och utvärdering av
informationsmaterial har samråd även skett med barn och ungdomar och representanter för
skolväsendet.
Nedan listas de aktörer som erbjöds möjlighet att svara på en enkät (se avsnitt 5.3
Enkätundersökning), varav majoriteten även deltog i ett samrådsmöte om möjliga fortsatta insatser
inom området.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1177 Vårdguiden
Apotekarsocieteten
Barn och ungdomar
Centrum för Bättre Läkemedelsanvändning (CBL), Läkemedelsverket
e-Hälsomyndigheten
Fimea
Folkhälsomyndigheten
Funktionsrätt Sverige
Inspektionen för vård och omsorg (IVO)
Landsting och Regioner
Läkemedelsindustriföreningen (LIF)
Lärarförbundet
Narkoswebben
Nätverk för Sveriges Läkemedelskommittéer (LOK)
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällsfrågor (MUCF)
Nationellt programområde (NPO) Barn och Ungdomars hälsa

Läkemedelsverket

6

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Regeringskansliet
Riksföreningen för barnsjuksköterskor (RfB)
Riksföreningen för skolsjuksköterskor
Skolverket
Socialstyrelsen
Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU)
Svenska Barnläkarföreningen (BOL)
Svenska Föreningen för Barn- och Ungdomspsykiatri (SFBUP)
Sveriges kommuner och regioner (SKR)
Sveriges apoteksförening
Sveriges elevråd (SVEA)
Sveriges farmaceuter
Sveriges Läkarförbund
Svenska distriktsläkarföreningen
Svenska skolläkarföreningen
Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV)
UMO
Vårdförbundet

3. Bakgrund
Barn och ungdomar behandlas med en rad olika läkemedel, både på sjukhus (1), förskrivna av läkare
på recept (2, 3) och genom egenvård med receptfria läkemedel (4, 5). Användning av läkemedel för
psykiatriska tillstånd och sjukdomar ökar bland barn och ungdomar (6). Andra läkemedelsområden är
preventivmedel bland tjejer och vaccination av barn och ungdomar under skoltiden. Användningen av
receptfria läkemedel är inte alltid ändamålsenlig och kan leda till att läkemedel används för att
behandla annat än vad som är tänkt (5, 7). I en nationell enkätundersökning bland barn i åldrarna 11,
13 och 15 år uppger drygt 50 % av alla flickor respektive omkring 40 % av alla pojkar att de tagit
läkemedel mot huvudvärk under den senaste månaden 2017/2018 (8). Liknande resultat sågs i Norge i
en enkätstudie 2003 till barn 11–12 år (9) respektive 2007 till ungdomar 15–16 år (10). Bland
ungdomar 15–16 år var det en majoritet som använde tillgängliga receptfria läkemedel mot huvudvärk
i hemmet utan att prata med föräldrarna (10). Även överdosering av läkemedel förekommer bland barn
och ungdomar (GIC årsrapport 2021).

3.1.

Vad lär man sig om läkemedel i skolan idag?

I den svenska grund- och gymnasieskolans läroplaner saknas mål för grundläggande kunskaper om
läkemedel och ändamålsenlig användning. Läkemedel omnämns inom några ämnen i läroplanen för
grundskolan (Lgr11) inom ämnesområdena biologi och idrott. Från fjärde klass ingår att barnen ska
lära sig om kropp och hälsa, ett antal vanliga sjukdomar och om hur de kan behandlas. I högstadiet kan
man i läroplanen hitta områden som antibiotika och resistenta bakterier, reproduktion och oönskade
graviditeter samt kunskap om källkritik. I läroplanen för gymnasieskolan finns över huvud taget inga
kunskapsmål kopplade till läkemedelsområdet inom de gemensamma ämnena.
I läroplanen för grundskolan uttrycks dock att skolan ska arbeta för att stödja och uppmuntra elevers
hälsoförmåga. Detta omfattar kunskaper om och förståelse för den egna livsstilens betydelse för
hälsan, miljön och samhället (11), både hälsofrämjande och förebyggande arbete.
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Sedan flera år finns det i Finland ett kunskapsunderlag, Läkemedelsfostran, riktat mot barn och
ungdomar som tagits fram av den finska läkemedelsmyndigheten, Fimea,
www.laakekasvatus.fi/web/sv/framsida. Materialet är framtaget för att användas av lärare i
grundskolan för att öka barns och ungdomars kunskaper. Erfarenheter från Finland visar på en stor
variation mellan skolor om generell kunskap om läkemedel inkluderades i undervisningen eller inte,
och det berodde bland annat på lärarnas egna erfarenheter av läkemedel (12).

3.2.

Hur inhämtar barn och ungdomar kunskap om läkemedel?

Tillgången på digital information, både kommersiell och icke-kommersiell, inom området hälsa och
läkemedel är mycket stor. Barn och ungdomar är storkonsumenter av digital information och
exponeras därför i ökad utsträckning även för information från olika informationskällor som ofta inte
är anpassad till dem som målgrupp. Detta innebär också att barn och ungdomar kan utsättas för dold
reklam inom området (13). Det kan vara svårt att värdera vilken information som är korrekt och går att
lita på, och det finns därför skäl att stärka förmågan att värdera informationen om läkemedel. Med
tanke på barn och ungdomars digitala vanor blir val av format och kanal viktigt för att fånga deras
intresse.

3.3.

Barns och ungdomars kunskap och attityd till läkemedel

Vårdnadshavare är en viktig kanal för barns och ungdomars kunskap och användning av receptfria
läkemedel (14). I två studier undersöktes barns och ungdomars attityder och kunskaper om läkemedel
(7, 15). I den ena studien observerades kunskapsbrister bland tonåringar (16–19 år) gällande
användning av receptfria läkemedel, till exempel paracetamol, och att föräldrars och kompisars attityd
till dessa läkemedel hade stort inflytande (7). I den andra studien observerades att skolbarnens (7–14
år) kunskaper var ytliga och att inställningen till användning av läkemedel delvis var negativ, vilket
tenderade att öka med stigande ålder (15).

3.4.

Hur får barn och ungdomar läkemedel?

En del barn och ungdomar hämtar ut sina egna receptbelagda läkemedel på apoteket. Barn och
ungdomar får receptfria läkemedel hemifrån, men får även handla receptfritt på apoteket.
I dagligvaruhandeln finns det en 18-årsgräns för att handla läkemedel. Dock finns undersökningar som
visar att ålderskontroller för inköp av receptfritt i dagligvaruhandeln inte alltid fungerar (7). Miljö- och
hälsoskyddsförvaltningen genomförde nyligen kontrollköp av receptfria läkemedel i 42 butiker i
Västerås. Nästan hälften av försäljarna frågade inte efter legitimation när en yngre konsument ville
köpa receptfritt läkemedel (16).
Barn i Sverige har från att de är 13 år, rätt att ta egna beslut gällande sin hälsa. Detta omfattar bland
annat att sköta sina vårdkontakter på nätet och hämta ut receptbelagda mediciner utan föräldrarnas
inblandning. Vidare kan 16-åringar ta del av dokumentation i sina e-journaler.
E-handeln ökar i Sverige och framför allt yngre är mer vana att handla på nätet än den äldre
befolkningen. Vi kan därför förvänta oss att läkemedelshandel över nätet kan öka framöver. De
senaste två åren, under coronaviruspandemin, har e-handeln på apotek av bland annat receptbelagda
läkemedel ökad betydligt (17) men i vilken utsträckning barn och ungdomar bidrar till detta är oklart.
Även olaglig handel med läkemedel via nätet ökar och utgör en utmaning idag och för framtiden (18).
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3.5.

Läkemedelsverkets uppdrag inom barn och ungdomar

Läkemedelsverkets uppdrag är att främja den svenska folkhälsan. Att värna om barns och ungdomars
hälsa är högprioriterat och kunskap om hur och när läkemedel bör användas är en viktig del i att kunna
ta ansvar för sin egen hälsa.
Läkemedelsverket har enligt 4 § förordningen (2020:57) med instruktion för Läkemedelsverket i
uppdrag att ”arbeta för ökad kunskap om barn och läkemedel. Myndigheten ska även verka för en
effektivare och säkrare läkemedelsanvändning samt för ökad tillgänglighet av läkemedel till barn”
(19). Detta är ett viktigt bidrag till målet inom Agenda 2030 (20) ”att säkerställa ett hälsosamt liv och
främja välbefinnande för alla människor i alla åldrar” och Barnkonventionens mål med att ”barn har
rätt till bästa möjliga hälsa” (21).
Enligt 12 § förordningen (2020:57) har Läkemedelsverket i uppdrag att ”tillhandahålla
producentobunden läkemedelsinformation till allmänheten, hälso- och sjukvården” (19). I dagsläget
har Läkemedelsverket inte tagit fram något producentobundet informationsmaterial anpassat till
målgruppen barn och ungdomar.
Behovet av att stärka kunskapen om läkemedel hos barn och ungdomar för att tidigt skapa
förutsättningar för kloka läkemedelsval för en mer ändamålsenlig läkemedelsanvändning, har
diskuterats med flera aktörer och området bedöms ha en hög angelägenhetsgrad. Aktuellt uppdrag har
stämts av med representanter för aktörer inom NLS liksom Fimea innan det föreslogs som en
förberedande aktivitet inom NLS.

4. Syfte och mål
Syftet med aktuellt uppdrag är att stärka kunskapen om läkemedel hos barn och ungdomar och på så
sätt tidigt skapa förutsättningar för en bättre läkemedelsanvändning.
Målet är identifiera kunskapsbehov och tillgång på information om läkemedel till barn och ungdomar,
och utifrån identifierade behov ta fram ett första informationsmaterial om läkemedel samt ge förslag
på fortsatta insatser.

Delprojektmål
1. Kartlägga befintliga informationsmaterial om läkemedel som vänder sig till barn och
ungdomar
2. Kartlägga vetenskaplig kunskap kring lämpliga sätt att ge information om läkemedel
till barn och ungdomar
3. Inhämta information om barns och ungdomars kunskapssnivå och kunskapsbehov
om läkemedel
4. Identifiera lämpliga informationskanaler för kunskap om läkemedel och ta fram
förslag på möjliga insatser
5. Utifrån kartläggning och identifierade kunskapsbehov ta fram och utvärdera ett första
generellt informationsmaterial om läkemedel till barn och ungdomar
6. Förslag på ytterligare insatser för fortsatt bidra till hälsolitteracitet med fokus på
läkemedel hos barn och ungdomar
Läkemedelsverket
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5. Genomförande av uppdraget
5.1.

Webbaserad sökning

Kunskapsunderlag har identifierats genom sökningar på Google, på webbplatser för myndigheter inom
folkhälsa, berörda organisationer inom hälso- och sjukvård, Vårdguiden-1177 och FASS under
tidsperioden maj–november 2019. I första hand användes sökord för läkemedel, i andra hand i
kombination med sökord för barn och i tredje hand sökord för kunskap om ytterligare begräsning
behövdes för att minska antalet träffar. Följande sökord användes:
1. läkemedel, medicin, tablett, apotek, recept
2. barn, ungdom, tonåring
3. kunskap, kommunikation, utbildning

5.2.

Vetenskaplig litteratursökning

I samverkan med Upplysningstjänsten hos Statens beredning för medicinsk och social utvärdering
(SBU) har en vetenskaplig litteratursökning genomförts för att ta fram underlag över lämpliga sätt att
ge information till barn och ungdomar om läkemedel. Efter diskussion mellan Läkemedelsverket och
SBU togs lämpliga söktermer och avgränsningar fram, se bilaga 8 Vetenskaplig sökning av SBU.
Litteratursökningar genomfördes i databaserna PubMed, Cochrane Library och Embase.

5.3.

Enkätundersökning

Tre digitala anonyma enkäter togs fram, dels två med vuxna som målgrupp (enkät 1, se bilaga 2,
enkät 3, se bilaga 4), dels en med skolbarn i högstadiet som målgrupp (enkät 2, se bilaga 3). Syftet
med enkät 1 och enkät 2 var att inhämta information om barns och ungdomars kunskapssnivå och
kunskapsbehov om läkemedel samt kännedom om på vilka sätt barn och ungdomar helst inhämtar
information. För att kunna jämföra svar från vuxna och barns svar var frågorna (se bilaga 2,3)
formulerade så lika som möjligt. En fråga skilde sig mellan enkät 1 och enkät 2 där svarsalternativet
sociala medier inte var med i enkät 2 eftersom begreppet inte bedömds användas i samma utsträckning
bland barn och ungdomar. Syftet med enkät 3 var delvis att få återkoppling på framtagna
informationsmaterial samt förslag för fortsatt utveckling.
Frågorna i enkät 1 respektive enkät 3 testades av ett tiotal medarbetare på Läkemedelsverket och enkät
2 av ett tiotal barn i högstadieåldern (barn till medarbetare på Läkemedelsverket) innan finala
versioner distribuerades externt.
Enkät 1 distribuerades digitalt till representanter för hälso- och sjukvård, myndigheter inom folkhälsa
och andra berörda aktörer (totalt 31 olika aktörer, se avsnitt 2 Samråd) samt vid ett fysiskt möte
februari 2019 till ett 50-tal skolsjuksköterskor och skolläkare från Linköping med omnejd. Enkät 1
genomfördes under tidsperioden december 2018 till februari 2019. Med tanke på att enkätsvaren
inhämtades på två olika sätt analyserades dessa även separat för att identifiera eventuella skillnader.
Enkät 2 distribuerades digitalt till skolsjuksköterskor och skolläkare som via respektive
specialistförening anmält intresse att sprida enkäten till elever i högstadiet. Ett antal påminnelser
skickades ut för att få med så många deltagande skolklasser som möjligt. Enkät 2 genomfördes under
tidsperioden mars 2019 till oktober 2019.
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Enkät 3 distribuerades digitalt till representanter för hälso- och sjukvård, skola, myndigheter inom
folkhälsa och andra berörda aktörer (totalt 31 olika aktörer, se avsnitt 2 Samråd). Enkät 3 genomfördes
under tidsperioden mars 2021 till april 2021
Verktyget Survey Monkey användes för att distribuera och samla in svar från enkät 1 och enkät 2
medan Microsoft forms användes för enkät 3.

5.4.
5.4.1.

Samråd
Läkemedelsmyndigheter inom EU

För att identifiera befintligt producentoberoende informationsmaterial med generell information om
läkemedel riktad till barn och ungdomar tillfrågades representanter för olika nationella
läkemedelsmyndigheter inom EU och utredare på Läkemedelsverket med ansvar inom områdena
vaccination och olagliga läkemedel.

5.4.2.

Hälso-och sjukvård, skola samt berörda myndigheter och
organisationer

Ett samrådsmöte genomfördes på Läkemedelsverket november 2020 för att arbeta fram förslag till
fortsatt arbete utifrån resultaten från kunskapsinventeringen (delmål 1-3) från publicerad delrapport
maj 2020 (22). Ett digitalt samrådsmöte genomfördes oktober 2021 för att utvärdera förslag till ett
första generellt informationsmaterial om läkemedel till ungdomar, se samrådsparter under avsnitt 2.
Inför samrådsmötena fick alla deltagare delrapporten från maj 2020. Samrådsparter som inte kunde
delta fysiskt på mötet gavs möjlighet att inkomma med synpunkter digitalt.
Inför samrådsmötet november 2020 fick deltagarna följande frågor:
• Era reflektioner och exempel på situationer där generell kunskap om läkemedel behövs
och/eller kan vara till nytta?
• Vilka områden anser ni att man i första hand skulle börja med och/eller fokusera på?
• På vilket sätt (form/kanal) tror ni att man bäst kan nå ut med kunskap om läkemedel till just
barn och ungdomar?
Inför samrådsmötet oktober 2021 fick deltagarna ta del av de första framtagna informationsmaterialen
på Läkemedelsverkets webbplats och Youtube.

5.4.3.

Ungdomar

Ett digitalt fokusgruppsmöte februari 2022 genomfördes i samverkan med narkoswebben och deras
barnpanel. Två utredare från Läkemedelsverket höll i fokusgruppsmötet med stöd av ansvarig utgivare
på narkoswebben (23). I mötet deltog 10 ungdomar (6 flickor, 4 pojkar) i åldrarna 13-18 år. Syftet med
fokusgruppsmötet var att samla in kunskap om ungdomars åsikter, uppfattning och attityder till
framtagna informationsmaterial om läkemedel.
Ungdomarna fick en vecka före fokusgruppsmötet ta del av framtaget informationsmaterial som
omfattade två informationsbärande filmer på Youtube och fördjupande informationsmaterial på
Läkemedelsverkets webbplats samt följande frågor:
• Vad bör finnas med i ”frågor och svar”?
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•
•

Finns det avsnitt om läkemedel som vi borde lägga till?
Hur ska vi nå barn och ungdomar så att de ser filmerna och informationen på webben?

6. Resultat
6.1.
Befintliga informationsmaterial om läkemedel till barn och
ungdomar
Nationella
Inget heltäckande nationellt informationsmaterial med generell information om läkemedel till barn och
ungdomar identifierades vid sökning på webben (delmål 1) men ett antal informationsmaterial inom
hälsa som till viss del omfattade läkemedelsbehandling på sjukhus eller inom specifika terapiområden,
se tabell 1. Det fanns även källor, som till viss del omfattade generell information om läkemedel, med
målgruppen allmänhet, vårdnadshavare eller vården där flera av dem var skrivna med klarspråk och
till viss del användbara även för barn och ungdomar. För mer detaljer kring de mest relevanta
nationella informationsmaterialen se bilaga 5.
Tabell 1. Exempel på nationella informationsmaterial som till viss del omfattade
läkemedelsinformation för barn och ungdomar.
Källa

Målgrupp

Beskrivning

Om läkemedel

UMO,
Ungdomsmottagning
på nätet

Ungdomar och
unga vuxna

Webbplats med
information om sex,
hälsa, relationer, alkohol,
tobak, psykisk ohälsa

Köpa medicin på nätet,
receptfria läkemedel för
gynekologiska infektioner,
preventivmedel, läkemedel
för psykisk ohälsa,
behandling av akne och
menssmärta

Barncancerfonden

Vårdnadshavare, Webbplats med blogg,
barn och
filmer och olika typer av
informationsmaterial om
ungdomar
barn med cancer

Läkemedelsbehandling för
cancer

Strama

Allmänhet, vård, Webbplats med
barn och
informationsmaterial och
filmer om infektioner och
ungdomar
behandling

Antibiotikaresistens

Internationella
Flera informationsmaterial om läkemedel som vänder sig till barn och ungdomar identifierades, se
tabell 2. Några var på engelska och några på andra europeiska språk. För mer detaljer kring de mest
relevanta internationella informationsmaterialen se bilaga 6.
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Tabell 2. Exempel på internationella informationsmaterial som omfattade
läkemedelsinformation för barn och ungdomar.
Källa

Målgrupp

Beskrivning

Om läkemedel

Läkemedelsfostran,
Fimea

Finska (delvis
översatt till
svenska,
engelska)

Webbplats med digitalt
utbildningsmaterial, både text,
lärospel och diskussionsfall för
barn i skola

Främst generell
information

UMC, Uppsala
monitoring center

Engelska

Webbplats med
informationsmaterial, både
skriftligt och digitalt

Läkemedelsbiverkningar
och olagliga läkemedel

Infarmed

Portugisiska

Videokampanj

Läkemedelsmyndighetens
arbete för godkännande
och tillsyn

Kursgesagt – In a
nutshell

Engelska

Animerade längre filmer på
Youtube som beskriver
vetenskap och hälsa

Vacciner

Helsesista

Norska

Information om hälsa och
läkemedel via digitala kanaler
och sociala medier

Till exempel
preventivmedel

6.2.
Vetenskaplig litteratur om hur barn får kunskap om
läkemedel
SBU:s Upplysningstjänstens litteratursökning i databaserna Pubmed, Embase och Cochrane Library
genererade totalt 1 461 artikelsammanfattningar (abstrakt) vid sökning på nyckelord om lämpliga sätt
att ge information till barn och ungdomar om läkemedel. Av dessa bedömde utredare på SBU att nio
artiklar [1-9] var relevanta på fulltextnivå och ingår i referenslistan, se bilaga 8. Ytterligare 16 artiklar
identifierade [10-25] som bedömts vara relevanta, men anges som lästips i referenslistan då dessa var
icke-systematiska översikter samt konferensabstrakt.
Det vetenskapliga underlaget om bästa sättet att förmedla kunskap om läkemedel till barn är begränsat,
men tyder på att digital information är centralt. En kombination av både digitalt, skriftligt och muntlig
information som kan förmedlas direkt och indirekt till barn och ungdomar verkar vara mest gynnsamt.

Digitalt spel (E-bug)
Ett flertal av publikationerna (24-26) (27) rörde digitala spel utformade för att ge barn och ungdomar
(7–16 år) kunskap om till exempel mikrober, antibiotika, vaccinationer (28). Dessa spel finns
tillgängliga online på ett antal språk, via www.e-bug.eu/, både som spel och information till elever på
olika nivåer (barn 7–11 år, barn 11–16 år och unga vuxna) samt lärarhandledning och annan
information. Flera tusen barn och ungdomar från Storbritannien och andra europeiska länder deltog i
den vetenskaplig utvärdering av E-bug. Studierna visar att e-spelen ökar barns och ungdomars
kunskaper inom de områden som spelen omfattade, men att kunskapsökningen varierade mellan olika
områden och var högre bland de yngre jämfört med de äldre barnen. En enkätstudie bland barn och
ungdomar liksom deras vårdnadshavare visade att kunskapsnivån ökat genom informationsinsatser
inom området antibiotikaresistens och rationell användning av antibiotika (27).
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Informationsinsatser för rationell användning av antibiotika
I en studie från Brasilien (29) visade man att barns och ungdomars, liksom deras vårdnadshavares,
kunskapsnivå ökade med informationsinsatser inom området antibiotikaresistens och rationell
användning av antibiotika. Studien från Sydamerika ledde till att man tog fram en serietidning om
ämnet (https://www.momanyink.com/comic-book-and-info-videos-discovering-antibiotic-resistance/ ).
I en interventionsstudie från Moldavien kombinerades flera olika sätt att informera (t.ex. muntligt i
skolan, möten med vårdnadshavare, film, skriftligt material) (30) i syfte att minska användningen av
antibiotika för influensa och förkylning. Man observerade en minskning i antal barn, ungdomar och
vårdnadshavare som angav att de hade använt antibiotika vid influensa och förkylning. Studien gjorde
ingen jämförelse över vilket av de olika sätten att ge information som verkade ge störst effekt.

Multimedia jämfört med traditionell läkemedelsutbildning
En av referenserna som SBU:s sökning fångade var en Cochrane rapport (31) som omfattade 24
relevanta studier där man jämfört multimedial läkemedelsutbildning, exempelvis film eller spel, med
traditionell muntlig utbildning som ges i mötet med sjukvården. Dessa studier var dock mycket
heterogena och av låg vetenskaplig kvalitet och de var inte begränsade till barn eller ungdomar utan
inkluderade även vårdnadshavare. Informationen omfattade både förskrivna läkemedel och läkemedel
för egenvård. Resultaten visade att multimedia är ett bra komplement till skriftlig information som kan
förstärka/förbättra inlärningen jämfört med enbart skriftlig information, men enbart något bättre än
den information som ges av hälso- och sjukvårdspersonal vid ett sjukvårdsbesök. I detta exempel
studerades instruktion för inhalationsteknik. Trots variabilitet i studierna var trenden tydlig och de
allra flesta som jämförde multimedial utbildning med ingen utbildning eller enbart traditionell muntlig
utbildning i mötet med sjukvården visade bättre resultat, både när det gäller skicklighet/färdigheter
samt kunskapsmässigt. Ingen skillnad i följsamhet till behandlingen kunde dock visas.

Läkemedelsfostran
En av de identifierade referenserna är en publikation som utvärderar och beskriver lärdomar vid
framtagandet av Fimeas tidigare nämnda utbildningsmaterial, Läkemedelsfostran (32), se avsnitt 6.1.
En av lärdomarna var bland annat att en webbplats med ändamål att ge stöd för ökad kunskap hos barn
och ungdomar behöver innehålla en enkel struktur och färdigt material för att kunna användas av
avsedd målgrupp, som i detta fall var lärare i skolan. Lärare till yngre barn behöver kortfattad
information, men ungdomslärare behöver mer djupgående information. Olika lärare kan behöva olika
mycket kunskapsstöd inom området läkemedel och deras egna attityder gentemot läkemedel kan
påverka hur och vilken information som ges till barnen.

Lära barn om läkemedel
I ett av lästipsen som identifierades i SBU:s sökning finns en artikel som beskriver utmaningar med att
barn är ständigt uppkopplade (33). Barn i åldern 6–16 år tillbringar i genomsnitt 6,5 timmer per dag
framför en skärm (33). Det bidrar till utmaningar och behov av nya möjligheter till utbildning och
kunskapsförmedling om exempelvis läkemedel. Utmaningen för dem som informerar/utbildar barn
omfattar bland annat följande:
• Barn har åtkomst till, och använder smart teknologi från en väldigt tidig ålder, vilket kan
påverka inlärningsmönster.
• Barn har enkel åtkomst till obegränsad mängd av informationskällor, vilket kräver en annan
typ av färdighet och kompetens jämfört med tidigare generationers studerande av böcker och
katederundervisning.
• Traditionella utbildningsmetoder kan av barn uppfattas som gammaldags och tråkiga jämfört
med mer teknologiskt genomförd förmedling av kunskap.
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•

De som ska ge barn information om läkemedel och hälsa behöver tillgång till olika typer av
informationsmöjligheter inklusive mer modern, smart teknologi och kanaler som barn och
ungdomar använder.

6.3.

Kunskapsnivå och kunskapsbehov om läkemedel

För enkät 1 svarade totalt 58 av omkring 80 tillfrågade, varav 16 från organisationer/myndigheter och
42 från skolsjuksköterskor/skolläkare. En större andel av svaren kom från skolläkare och
skolsjuksköterskor i östra Sverige. Separat analys av enkätsvar erhållna digitalt respektive på papper
visade inte på någon väsentlig skillnad varför dessa presenteras tillsammans nedan.
Enligt enkät 1 ansåg 40 % att den mest lämpliga åldern för att lära sig om grunderna om läkemedel var
mellanstadiet följt av 20 % högstadiet, 8 % gymnasiet, 6 % lågstadiet och 2 % svarade ingen åsikt.
Bland fritextsvar i enkät 1 gavs exempel på informationsmaterial om specifika sjukdomar, till exempel
akne, ADHD (serietidning, bilderböcker), smärta (Föräldraguiden "Hjärta och smärta" - en
handledning för hantering av receptfria läkemedel utgiven av läkemedelsföretag) och vissa andra
läkemedelsgrupper (tillväxthormon, preventivmedel). Men även ett antal källor för information om
läkemedel till barn, där vissa även omfattar en målgruppsinriktad information:
• Läkemedelsverket
• ePed
• JANUSinfo
• Fass
• Praktisk medicin
• 1177
• Instruktionsfilm läkemedel
• Fimea
• UMO
• Barncancerappen
• Narkoswebben
• EPwebben
Totalt erhölls 333 svar på enkät 2 riktad till elever i högstadiet. Bland barn och ungdomar (enkät 2)
svarade 22 % att de fått någon form av information om läkemedel (medicin) i skolan. På frågan om
vad en biverkning av ett läkemedel är, var det en majoritet (74 %) som bedömdes (av
Läkemedelsverkets projektgrupp) kunna ge en korrekt beskrivning.
Enligt enkät 2 svarade en majoritet av ungdomarna, utifrån en hypotetisk situation (en kraftig
förkylning med ont i huvudet och kroppen), att de skulle hämta information från vårdnadshavare/lärare
eller annan vuxen (44%) följt av hälso- och sjukvårdspersonal (42%) och internet (33%), se Figur 1.
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Figur 1. Ungdomars svar på frågan: Var skulle du söka information om läkemedel, och/eller
vem de skulle prata med? Flera svar möjliga, varje stapel anger % av alla som svarat detta
alternativ. Totalt 314 svarade.

6.3.1.

Angelägna områden

Utifrån enkätsvar från både enkät 1 (vuxna) och enkät 2 (ungdomar) var det mest prioriterat att lära sig
vad ett läkemedel är, hur det ska användas samt vilka effekter och biverkningar man kan få, se Tabell
3 och 4. Lägst prioriterat att lära sig mer om var i huvudsak områdena läkemedelsreklam, tillverkning
av läkemedel och forskning och utveckling av läkemedel, se tabell 3 och tabell 4.
Tabell 3. Enkät 1: Vilka olika områden vuxna anser är mest angelägna att barn/ungdomar lär sig mer
om (0 = inte rankat alls, 1 = minst prioriterad, 5 = mest prioriterat). Presenteras som andel svar (%) av
totalt 58 svar.

Vilka områden anser du vara mest angelägna att barn och ungdomar lär
sig mer om?
Svarsalternativ

0

1

2

3

4

5

Bra och dåliga effekter (biverkningar)
av läkemedel
Om läkemedelsreklam
Forskning och utveckling av
läkemedel
Lagar om läkemedel
Hur miljön påverkas av läkemedel
Hur läkemedel tillverkas
Skillnaden på olika former av
läkemedel, till exempel tabletter,
spray, flytande, krämer
Vilken information som står i
bipacksedeln
Var man kan köpa läkemedel
När ska man använda läkemedel
Vad ett läkemedel är

3

2

2

7

41

45

2
7

12
7

14
43

36
33

26
10

10
0

7
3
9
3

10
0
22
0

29
17
41
17

38
29
22
40

16
31
5
33

0
19
0
7

9

2

7

33

38

12

5
2
2

3
3
2

14
0
3

41
5
7

21
19
33

16
71
53
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Tabell 4. Vilka olika områden ungdomar anser är mest angelägna att lära sig mer om (0 = inte rankat
alls, 1 = minst prioriterad, 5 = mest prioriterat). Presenteras som andel svar (%) av totalt 333 svar.

Vad skulle du vilja lära dig mer om när det gäller läkemedel/mediciner?
Svarsalternativ

0

1

2

3

4

5

Avsedda (=bra) effekter och biverkningar av
läkemedel
Om läkemedelsreklam
Forskning och utveckling av läkemedel
Lagar om läkemedel
Hur miljön påverkas av läkemedel
Hur läkemedel tillverkas
Skillnaden på olika former av läkemedel, till
exempel tabletter, spray, flytande, krämer,
etc
Vilken information som står i bipacksedeln
(informationsbladet som finns i alla
läkemedelsförpackningar)
Var man kan köpa läkemedel
När och hur ska man använda läkemedel
Vad ett läkemedel är

5

6

11

27

26

25

7
4
6
5
5
5

43
11
12
14
24
10

21
24
17
21
27
18

17
29
29
23
23
25

6
19
18
19
11
26

6
13
18
17
10
17

5

10

21

26

23

16

5
4
4

14
6
12

20
11
15

26
17
35

19
30
20

16
33
15

Flera ungdomar (enkät 2) gav exempel på ett arbete inom naturorienterande ämnen som handlade om
läkemedel i miljön (34).
Representanter som deltog i samrådsmötet oktober 2020 lyfte egenvård och ungdomars behov att
ibland ta egna beslut om användning av läkemedel som angeläget för ökad kunskap om läkemedel.
Aktuella områden/situationer som togs upp där en ungdom kan ges möjlighet till kortfattad
information för aktuell situation men även erbjudas möjlighet till mer detaljerad generell kunskap om
läkemedel var bland annat behandling av smärta, antikonception (preventivmedel) och idrott och
läkemedel.
Vid samrådsmötet oktober 2020 prioriterades det som mest lämpligt att börja med exemplet där en
ungdom har ont och står inför ett val att använda läkemedel eller inte som egenvårdsbehandling av
smärta. Både möjlighet att ta del av kortfattad information för aktuell situation och mer fördjupad
kunskap om läkemedel generellt bedömdes viktigt.

6.3.2.

Olika sätt för kunskapsinhämtning

På frågan Hur skulle du vilja lära dig mer om läkemedel? (enkät 2) svarade 68 % av barn och
ungdomar svarade att de ville lära sig i skolan, medan 32 % svarade på egen hand.
På vilket sätt information om läkemedel lämpligen bör ges till ungdomar svarade en majoritet (90%)
av de vuxna (Figur 2) och knappt hälften (46%) av ungdomarna (Figur 3) muntlig genomgång i
skolan följt av föräldrar (69 % enkät 1 och 30 % enkät 2) och filmer (39 % enkät 1 och 66 % enkät 2)
som viktiga kanaler för information.
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Figur 2. Enkät 1: Lämpligaste sätt för att nå ut med denna typ av information till barn och ungdomar,
enligt vuxna. Presenteras som andel svar (%), flera svarsalternativ var möjliga, av totalt 58 svar.

Figur 3. Enkät 2: På vilket sätt vill barn och ungdomar lära sig mer om läkemedel. Presenteras som
andel svar (%), flera svarsalternativ var möjliga, av totalt 333 svar.

Några konkreta exempel från ungdomar (enkät 2) att ge information var: tidningar, Lilla Aktuellt eller
andra barnprogram, livskunskap i skolan (samtal om kropp, hälsa och pubertet), skriftliga broschyrer
och genom föräldrarna som då också behöver mer kunskap.
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Vid samråd i november 2020 konkluderades att ungdomar bör ges möjlighet att ta del av ett framtida
material både via olika format (både digitalt och text) och kanaler. Deltagande prioriterade det som
mest lämpligt att börja med:
•

•

Korta informationsbärande filmer som en form av ”digital reklam” eller smakprov för att
fånga målgruppens intresse. Dessa bör omfatta några huvudbudskap och information om var
man kan hittar mer fördjupad oberoende information om läkemedel.
Fördjupat textbaserat informationsmaterial med en kortversion och mer detaljerad version
samt möjlighet till uppläsning. Det kan även omfatta skriftlig information, till exempel affisch
för skolsjuksköterska att sätta upp eller broschyr att skriva ut.

Både direkta kanaler till barn och ungdomar och indirekta kanaler som vårdnadshavaren, lärare eller
hälso- och sjukvårdspersonal ansågs behövas. UMO, Youtube och andra sociala medier föreslogs som
för ungdomar viktiga direkta kanaler men även skolmaterial eller via Elevhälsan i skolan.
Skolsjuksköterskan skulle kunna agera som en form av "influenser" i skolan för att fånga barns och
ungdomars intresse att öka sin kunskap om läkemedel. Indirekta kanaler som föreslogs var 1177,
hälso- och sjukvård samt apotek. Om information tas fram för yngre barn som ännu inte går i skolan
kan barnhälsovården vara en bra möjlighet för vårdnadshavare att få tillgång till information.

6.4.

Förslag till möjliga insatser

Vid samrådsmötet oktober 2021 var deltagarna eniga att barn och ungdomar har nytta av att kunna
inhämta ökad kunskap om läkemedel och detta bör ses som ett långsiktigt arbete och inte en enskild
insats. Exakt vad, hur, när och vem som bör informera/lära barn och ungdomar om läkemedel finns det
inget enkelt svar på. Ett framtida informationsmaterial behöver därför finnas tillgängligt både i
kortfattat och mer fördjupat format samt omfatta både generell information om läkemedel och för
målgruppen relevanta läkemedelsområden. Informationsmaterialet behöver även vara lättillgängligt,
skrivet på klarspråk och kunna förmedlas via relevanta kanaler där sökning på internet (google) är
viktigt.
Det föreslogs att originalmaterial ska finnas tillgängligt på Läkemedelsverkets webbplats, dit andra
aktörer kan länka och använda olika delar av informationsmaterialet.
En möjlig framgångsfaktor kan vara att använda sig av en för barn och ungdomar förebild/influenser
som kan nå ut med budskap som ”här kan du lära dig mer om läkemedel” eller ”du behöver dessa
kunskaper för kloka läkemedelsval”. Det lyftes även att barn och ungdomar diskuterar mycket med
varandra, till exempel om vem som behandlas med vilket läkemedel och vad som är läkemedel samt
att ungdomar nog föredrar film med fysiska personer framför animerat.
Informationsmaterialet bör i första hand vända sig till ungdomar i åldern 12–18 år. Det är viktigt med
samverkan med hälso- och sjukvård, myndigheter och andra berörda aktörer i framtagandet av
material, för att nå ut med materialet, utvärdera hur väl vi når ut, och hur materialet tas emot av
målgruppen.
Utifrån samrådsmöten 2020 och 2021 bedöms Fimeas kunskapsmaterial, Läkemedelsfostran, vara en
utmärk utgångspunkt och inspiration för att ta fram ett för svenska förhållanden anpassat generellt
informationsmaterial om läkemedel för barn och ungdomar. Förutom kunskap om läkemedel kan
materialet även bidra till barns och ungdomars förmåga att kritiskt värdera digitala källor.
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Utifrån resultat från kunskapsinventering och samrådsmöte är användning av receptfria läkemedel för
smärta ett angeläget område att inkludera i ett första informationsmaterial (22). Materialet bör även
omfatta nedan generella områden:
•
•
•
•
•
•

Det är skillnad mellan godkänt läkemedel och andra produkter.
Läkemedel har effekter och bieffekter.
Läkemedel har olika beredningsformer/styrkor.
I läkemedel finns aktiva ämnen och andra ämnen.
Använd läkemedel rätt, och använd inte andras läkemedel.
Var man kan köpa läkemedel på ett säkert sätt.

Framtagna material bör finnas tillgängliga i olika format, som både kortfattad och mer fördjupad
information, materialet bör vara digitalt men även med möjlighet till att skriva ut. Materialet bör också
omfatta mer intresseväckande format som korta filmer som kan hittas på Youtube eller andra sociala
medier som ungdomar använder.

6.5.
Generellt informationsmaterial framtaget av
Läkemedelsverket
Utifrån aktuell kunskapsinventering, samlad kunskap om lämpliga format och informationskanaler
samt förslag till möjliga insatser (se avsnitt 6.2 - 6.4) togs ett första förslag på generellt
informationsmaterial fram som omfattar:
• Kortfattade informationsbärande filmer utifrån ett antal huvudbudskap, tillgängliga på
Läkemedelsverkets Youtubekanal
• Detaljerat informationsmaterial för de som är mer vill lära sig mer, tillgängligt på
Läkemedelsverkets webbplats.
”Koll på mediciner” är ett samlingsbegrepp för allt material, www.lakemedelsverket.se/medicinkoll.

6.5.1.

Informationsbärande film

Syfte: Bidra till en enkel förståelse av korta budskap med relevant information och skapa
intresse/nyfikenhet.

Läkemedelsverket har tagit fram fyra olika filmer, två korta (ca 30 sekunder) en animerad och en med
en ung vuxen och två lite längre (ca 1,5 minut) med en ungdom och en läkare. Filmerna finns samlade
i en spellista ”Koll på mediciner – för barn och ungdomar”. Alla filmer avslutas med en hänvisning
till Läkemedelsverkets mer detaljerade informationsmaterial.
De korta filmerna har delvis tema egenvård med huvudvärk som exempel.
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Koll på mediciner - Det finns många olika - YouTube – 39 sekunder

Koll på mediciner: viktigt att tänka på när du använder mediciner - YouTube – 33 sekunder

De lite längre filmerna har olika huvudbudskap som alla återfinns i det mer detaljerade
informationsmaterialet på Läkemedelsverkets webbplats.
Koll på mediciner - Använd på rätt sätt - YouTube – 1 min 48 sekunder
Huvudbudskap
• Ta del av infon om ditt läkemedel
• Ditt recept – ditt läkemedel
• Rätt dos vid rätt tidpunkt

Koll på mediciner - Säkra läkemedel - YouTube – 1 minut 31 sekunder
Huvudbudskap
• Ta bara receptfria läkemedel när du behöver dem
• Var källkritisk på nätet
• Piratkopierade läkemedel = farliga
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6.5.2.

Fördjupat informationsmaterial på webben

Syftet: Ge en generell kunskapsbas/möjlighet till fördjupning med för gruppen relevant
information/exempel.

Läkemedelsverket har tagit fram ett fördjupat digitalt informationsmaterial tillgängligt via
Läkemedelsverkets webbplats som omfattar angelägna generella områden som framkommit i
kunskapsinvesteringen. På startsidan (www.lakemedelsverket.se/medicinkoll) finns länk till
tillgängliga filmer på Youtube och länk för vidare läsning uppdelat på 5 olika avsnitt:
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Varje avsnitt omfattar möjlighet till att få mer detaljer och exempel relevanta för målgruppen
ungdomar, se avsnitt ”Använd medicin på rätt sätt”.

6.5.3.

Utvärdering

Framtagna informationsmaterial har utvärderats av vuxna med hjälp av enkät 3 (se bilaga 4) och
fortsatt diskussion vid ett samrådsmöte oktober 2021 samt av ungdomar vid ett fokusgruppsmöte
februari 2022.
I enkät 3 (vuxna) svarade en majoritet (91 %) att framtagna filmer kan väcka målgruppens intresse där
fysisk person (55 %) bedömdes bäst kunna nå barn och ungdomar följt av fysisk person/animerat
fungerar lika bra (28 %) och enbart animerat (17 %). Enligt enkätsvaren ansågs animerad film kunna
nå en bredare målgrupp och vara mer tidlös medan film med fysisk person kan ge ett större intryck och
engagemang. Allmänna synpunkter om filmerna var att:
• Kanske fångas främst de ungdomar som redan har vissa kunskaper om läkemedel.
• Intrycket de första sekunderna avgör om ungdomarna fortsätter titta.
• Humor är ett bra sätt att nå fram, men balansgången mellan humor – töntigt och seriöst –
oseriöst kan vara svår.
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För det fördjupade webbmaterialet så bedömde 90 % som svarat på enkät 3 språket lagom lätt (90%)
och helhetsintrycket ansågs av 62 % bra, följt av 29 % mycket bra och 9 % mindre bra.
Tabell 5. Enkät 3: Vilka avsnitt i fördjupade webbmaterialet ansåg vuxna mest angeläget att
ungdomar lär sig mer om. Total antal svarade 55 av 59 personer.
Område
Detta är medicin
Så fungerar medicin
Var köper jag medicin?
Använd medicin på rätt
sätt
Pålitlig information
Från molekyl till säker
medicin

Behöver
utvecklas/ändras (%)
14
14
10
12

Lätt att förstå och
informativt (%)
45
38
45
43

OK (%)

10
10

43
41

38
40

34
40
36
36

En majoritet av samrådsparterna som svarat på enkät 3 (52 av 59 personer) gav förslag på följande
kanaler för att nå ut med information:
• Direkta kanaler – Sociala medier / Tiktok / Snapshat / Youtube / Instagram / Vårdplattformar
för barn / UMO / SVT / Patientföreningar för sjuka barn
• Indirekt – Skolsjuksköterska/skola/skolmaterial/Barnvård/mottagningar/BUP
• Annat – App/Tidskrift/Barnombudsman/SKR/FASS
Vid samrådsmötet oktober 2021 lyftes att en framgångsfaktor för att göra det attraktivt för målgruppen
är att barn och ungdomar själva utvärderar materialet och involveras i fortsatt utveckling. Deltagare
föreslog ett antal fortsatta utvecklingsområden:
• Mer fokus på hur vi kan göra detta viralt bland unga. LVs webb är inte en naturlig kanal för
barn och ungdomar att hitta materialet på. Bättre anpassning av format på Läkemedelsverkets
webbplats för målgruppen med attraktivare layout, mer illustrationer, koppling mellan film i
relation till fördjupat textmaterial, uppläsning behövs. Eventuellt separat webbplattform?
• Förslag på kompletterande material som frågesport/quiz/fråge- och svarsdel, olika teman, barn
som berättar för barn om sina erfarenheter om läkemedel för att bidra till nyfikenhet/intresse
och interaktivitet.

Barn
Vid fokusgruppsmötet februari 2022 framkom att ungdomarna tyckte att generell kunskap om
läkemedel behövs men att de främst skulle leta efter information utifrån en specifik fråga eller
situation aktuell där och då. Några slutsatser utifrån fokusgruppsmötet var att:
• Skriven text har svårare att nå ungdomar.
• Korta kärnfulla, snabba filmer med budskap fungerar.
• Poddar kan fyllas med mer information och kunskap.
• Sökmotoroptimering för att komma högt i Google-sökningar är viktigt.
• Läkemedelsverkets webbplats är nog inte rätt ställe för information till ungdomar.
• Humor bra men kan behöva anpassas utifrån ålder.
• Ungdomar som berättar egna erfarenhet i ett ämne eller att ”proffset” berättar når ut.
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Läkemedelsverket fick utifrån fokusgruppsmötet förslag på ett 50-tal frågor som ungdomar kan tänkas
ställa, och som kan utgöra underlag för att ta fram vanliga frågor och svar. Några exempel på frågor
var:
• Kan mediciner sluta fungera efter lång användning?
• Om man har svårt att sova och tar en tablett för det, vad händer i kroppen?
• Vad händer om man kombinerar alkohol med medicin?
• Vad kan hända när man äter vanliga mediciner som adhd-medicin?
• Finns det farliga mediciner som man måste ”akta” sig för?
• Vad händer när man blandar mediciner som till exempel alvedon och alkohol?

7. Diskussion/Slutsats
Kunskapsinventeringen visar att ungdomar behöver och vill få ökad kunskap om hur läkemedel
fungerar, hur de bör användas, deras effekter och biverkningar. Genom att redan i skolåldern få vissa
baskunskaper om läkemedel ökar förutsättningarna för att läkemedel används på ett korrekt och
ändamålsenligt sätt, och felanvändning och missbruk motverkas. Utan grundläggande kunskap om
läkemedel är det svårt att värdera informationen i en bipacksedel eller på en webbsida.
För att bygga kunskap hos ungdomar behöver olika kanaler och tillvägagångssätt användas, framför
allt digitala kanaler av betydelse för målgruppen, och formatet film är angeläget. Initialt kommer
informationsmaterialen finnas digitalt på Läkemedelsverkets webbplats och Youtube men behöver
hittas vid sökningar på webben, till exempel Google, och kunna förmedlas vidare av hälso- och
sjukvård, skolhälsovård och vårdnadshavare.
I en alltmer digitaliserad värld är det viktigt att förstå barn och ungdomars relation till medier och
digitalisering, hur de konsumerar media på olika plattformar, deras digitala aktiviteter, tidsåtgång för
mediekonsumtion, sociala medier med mera. Barn i åldrarna 11-19 år använder både mobil, surfplatta
och dator för mediekonsumtion, spel och socialt umgänge. I dessa åldrar bygger barnen sin digitala
identitet, och kommunicerar på plattformar som Instagram, Snapchat, Facebook, Twitch och Tiktok
(35, 36). Valet av kanal styrs till viss del av ålder och kön. Med ökad förståelse och kunskap kan man
försöka anpassa hur och var man behöver presentera för att framgångsrikt förmedla ut information om
läkemedel (37). Om vi ska nå målgruppen direkt behöver Läkemedelsverkets informationsmaterial
finnas tillgängligt där målgruppen är, exempelvis i de sociala medier som målgruppen använder.
Erfarenheter från Finland med deras informationsmaterial till barn och ungdomar,
Läkemedelsfostran, visar på att det finns utmaningar med att nå ut i skolan, framför allt om ämnet
inte har en tydlig plats i skolans läroplan (12). Nyligen initierade därför Fimea samverkan med ett
pågående nationellt initiativ för bättre hälsa hos barn och ungdomar i skolan, Frisk skolelev.
Samverkan ses som en möjlighet att än bättre nå ut till ungdomar med kunskap om läkemedel som en
del i hälsobefrämjande arbetet som redan omfattas i initiativet ”Frisk skolelev”.
Under coronapandemin har myndigheter inom folkhälsoområdet i Sverige och inom Norden tagit fram
målgruppsanpassad information inom hälsoområdet för att nå ut med information till barn och
ungdomar. Norska respektive danska läkemedelsmyndigheten utnyttjar Instagram respektive TikTok
för att kommunicera mot yngre målgrupper.

Läkemedelsverket

25

7.1.

Fortsatta insatser

Om man ser på hälsa ur ett helhetsperspektiv bör kunskap om läkemedel ingå. Det framtagna
informationsmaterialet är ett första steg på vägen, där fortsatt utveckling, anpassning och förvaltning
är avgörande för att göra materialet så aktuellt och intresseväckande som möjligt.
Att ta fram en för ungdomar relevanta frågor och svar-lista som en del av informationsmaterialet från
Läkemedelsverket är ett exempel på fortsatt utveckling. Listan ska omfatta svar på barns och
ungdomars frågor om läkemedel och läkemedelsområden som berör dem. Frågorna kan röra allt ifrån
val av receptfria läkemedel mot smärta eller feber, preventivmedel, behandling av sömnproblem eller
andra psykiatriska tillstånd, till förståelse för miljöaspekter och risker med olagliga läkemedel. Men
även vikten av att ifrågasätta om behandling med läkemedel alltid är det rätta alternativet för att
komma till rätta med olika hälsoproblem.
Nästa steg handlar om att nå ut med informationsmaterialet till målgruppen. Om vi ska nå målgruppen
direkt behöver Läkemedelsverkets informationsmaterial finnas tillgängligt där barn och ungdomar är,
exempelvis i de sociala medier som de använder.
Ett annat mer framkomligt steg att göra denna kunskap tillgänglig för barn och ungdomar är att
identifiera indirekta kanaler och informationsspridare inom vården och olika hälsoportaler, exempelvis
umo.se, 1177 Vårdguiden och narkoswebben.
Skolan är också en viktig väg för att nå barn och unga i alla åldrar. För att ge alla barn och ungdomar
en jämlik möjlighet att ta del av generell information om läkemedel föreslår Läkemedelsverket även
att nästa steg ska omfatta ett samverkansprojekt med skola och skolhälsovård för att utarbeta material
som är anpassat och användbart i skolmiljön.
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Bilaga 1. Förberedande NLS-uppdrag
https://www.regeringen.se/49dde7/globalassets/regeringen/dokument/socialdepartementet/fokhalsaoch-sjukvard/handlingsplan-2018-inom-nationella-lakemedelsstrategin_ta2.pdf
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Bilaga 2. Enkät 1 – Enkätfrågor till representanter för
vuxna
1. I vilken typ av verksamhet arbetar du huvudsakligen?
o Skolhälsovården
o Hälso- och sjukvården
o Myndighet
o Annan_____________________________
2. I vilken del av landet arbetar du?
o Sydsverige
o Västsverige
o Östra Sverige
o Nedre Norrland
o Övre Norrland
o Annat__________________________
3. Känner du till något kunskapsmaterial om läkemedel, eller användning av
läkemedel anpassat till barn/ungdomar.
o Nej
o Ja
o Vet ej
o

Om ja, berätta gärna mer nedan om detta material.
Ange gärna en länk till materialet
_________________________

4. Vilka områden anser du vara mest angelägna att barn och ungdomar lär sig mer
om? (där 1 är minst prioriterat, 5 mest prioriterat)
o Vad ett läkemedel är
o När ska man använda läkemedel
o Var man kan köpa läkemedel
o Vilken information som står i bipacksedeln
(informationsbladet som finns i alla läkemedelsförpackningar)
o
o
o
o
o
o
o

Skillnaden på olika former av läkemedel? Till exempel tabletter, spray,
flytande, krämer etc.
Hur läkemedel tillverkas
Hur miljön påverkas av läkemedel?
Lagar om läkemedel?
Forskning och utveckling av läkemedel
Om läkemedelsreklam
Bra och dåliga effekter (biverkningar) av läkemedel

Något annat om läkemedel som är angeläget (fritextruta)

_________________________
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5. Vid vilken ålder behöver barn och ungdomar lära sig de basala grunderna om
läkemedel och hur de bör användas?
□ Lågstadiet (ca 7-9 år)
□ Mellanstadiet (ca 10-12 år)
□ Högstadiet (ca 12-14 år)
□ Gymnasiet (ca 15-18 år)
□ Ingen synpunkt
6. Vilka kanaler är mest lämpade för att nå ut med denna typ av information till barn
och/eller ungdomar? (markera alla som du håller med om)
□ Genom föräldrarna
□ Muntlig genomgång i skolan
□ Lärobok
□ Webbsida
□ Lärande spel
□ Filmer t.ex. Youtube
□ Sociala medier, till exempel Facebook eller Instagram
□ På något annat sätt:
______________
7. Har du ytterligare förslag eller tankar kring kunskap om läkemedel bland barn och
ungdomar?
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Bilaga 3. Enkät 2 – Enkätfrågor till barn och ungdomar i
mellan- och högstadiet
1. Jag går i årskurs
o 4
o 5
o 6
o 7
o 8
o 9
2. Har du haft någon undervisning om läkemedel (mediciner) och behandling av
sjukdomar i skolan?
o Ja
o Nej
Om ja, berätta gärna lite mer om vad du lärt dig i skolan om läkemedel

______________________________
(Bild: kvinna som snyter sig)
3. Tänk att du har fått en ordentlig förkylning med ont i kroppen och feber. Skulle du då
ta ett läkemedel, exempelvis värktabletter?
o Ja
o Nej
Berätta gärna varför här
____________________

4. Vad betyder det att få biverkningar av ett läkemedel?
__________________
5. Om du vill veta eller söka information om läkemedel, var skulle du leta efter
information, och/eller vem skulle du prata med?
__________________
(Bild: skolbarn)
6. Vad skulle du vilja lära dig mer om när det gäller läkemedel/mediciner? (1 är minst
prioriterat, 5 mest prioriterat d.v.s. du vill lära dig mest om)
□ Vad ett läkemedel är
□ När och hur man ska använda läkemedel
□ Var man kan köpa läkemedel
□ Vilken information som står i bipacksedeln (informationsbladet som finns i alla
läkemedelsförpackningar)
□ Skillnaden på olika former av läkemedel, till exempel tabletter, spray, flytande,
krämer, etc.
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□
□
□
□
□
□

Hur läkemedel tillverkas
Hur miljön påverkas av läkemedel
Lagar om läkemedel
Forskning och utveckling av läkemedel
Om läkemedelsreklam
Avsedda (=bra) effekter och biverkningar av läkemedel
Något annat om läkemedel (fritext)
_________________________

7. Hur skulle du vilja lära dig mer om läkemedel?
□ I skolan
□ På egen hand
8.

På vilket sätt skulle du vilja lära dig mer om läkemedel?
□ Genom föräldrar
□ Muntlig genomgång i skolan
□ Faktabok/lärobok
□ Webbsida
□ Lärande spel
□ Filmer (t.ex. på YouTube)
□ Annat (beskriv nedan)
__________________________

9. Har du fler förslag eller tankar kring kunskap om läkemedel?
________________
Tack för din medverkan. Dina svar kommer att påverka hur vi jobbar vidare kring kunskap
om läkemedel hos barn och ungdomar.
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Bilaga 4. Enkät 3 – Enkätfrågor till samrådsparter
1. I vilken typ av verksamhet arbetar du huvudsakligen?
o Skolhälsovård
o Hälso- och sjukvård
o Myndighet
o Skola
Annat _____________________________
2. I vilken region arbetar du?
o Region Stockholm
o Region Upsala
o Region Sörmland
o Region Östergötland
o Region Jönköpings län
o Region Kronoberg
o Region Kalmar län
o Region Gotland
o Region Blekinge
o Region Skåne
o Region Halland
o Västra Götalandsregionen
o Region Värmland
o Region Örebro län
o Region Västmanland
o Region Dalarna
o Region Gävleborg
o Region Västernorrland
o Region Jämtland Härjedalen
o Region Norrbotten
Om kortfilmerna
Observera att dessa filmer är endast smakprov på korta filmer om mediciner - färdiga filmer
kommer att innehålla mer information.
Filmerna är tänkta att finnas på Läkemedelsverkets Youtubekanal och delas till relevanta
webbplatser därifrån.
Länk Film 1 - Animerad film: https://vimeo.com/489452939/3cf7dbd4cb
Länk Film 2 - Animerad film med riktig person: https://vimeo.com/489774809/61f2ca3613
3. Vad tror du fungerar bäst för att informera om medicin till målgruppen?
o Animerad film
o Animerad film med riktig person
o Båda fungerar lika bra
o Annat:

4. Tror du filmerna skulle väcka målgruppens intresse att vilja veta mer om medicin?
o Ja
o Nej
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5. Kommentera gärna dina val:

Om informationsmaterial på Läkemedelsverket webbplats ”Har du koll på medicin”
Informationsmaterialet på vår webbplats är indelad i olika avsnitt för att berätta om mediciner
för barn och ungdomar.
Här finns webbmaterialet: Detta är medicin I Läkemedelsverket

6. Vad är ditt helhetsintryck av materialet?
o Mycket bra
o Bra
o Mindre bra
o Inte bra
Kommentera gärna:

7.

Är språket för svårt, lagom eller för lätt för målgruppen?
o Svårt
o Lagom
o För lätt
Kommentera gärna:

8. Om de olika avsnitten i webbmaterialet
Lätt att förstå och
informativt

OK

Behöver utvecklas/ändras

Detta är medicin

O

O

O

Så fungerar
medicin

O

O

O

Var köper jag
medicin?

O

O

O

Använd medicin på
rätt sätt

O

O

O

Pålitlig information

O

O

O

Från molekyl till
säker medicin

O

O

O
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Om du har förslag som kan göra avsnittet mer relevant och/eller lättare att förstå,
skriv gärna nedan:
____________________________________________________________

Om informationsmaterialen i sin helhet, filmer och webbmaterial

9. Har du ytterligare förslag eller tankar kring filmerna och om informationsmaterialen
på webbplatsen till målgruppen?
_____________________________________________________________

10. Har du förslag på andra kanaler än Läkemedelsverkets webbplats och Youtube för
att nå ut med dessa informationsmaterial om medicin till målgruppen?

11. Har du fler förslag eller synpunkter om att ge barn och ungdomar information om
medicin?

Tack för din medverkan!
Dina svar kommer att påverka hur vi utvecklar dessa informationsmaterial riktat till skolbarn
och ungdomar.
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Bilaga 5 – Mest relevanta nationella
informationsmaterial
Inget heltäckande informationsmaterial för barn och ungdomar i Sverige med generell information om
läkemedel till barn och ungdomar identifierades vid sökning på webben (projektmål 1). Det fanns
dock informationsmaterial riktat direkt till målgruppen barn och ungdomar för enstaka områden inom
läkemedel och inom specifika terapiområden, till exempel behandling av barn på sjukhus, behandling
av akne, adhd, smärta. Några exempel på generell information om läkemedel som vänder sig till
allmänhet/vårdnadshavare identifierades. Nedan listas mest relevant identifierat material.

UMO (Ungdomsmottagning på nätet)
Webbplats för alla mellan 13 och 25 år med oberoende information om sex, hälsa, relationer, alkohol,
tobak, psykisk ohälsa och att handla läkemedel på nätet. Ansvarig utgivare är SKR (Sveriges
kommuner och regioner).
Vid sökning identifierades en generell information om att köpa medicin på nätet men i övrigt ingen
annan generell information om läkemedel. Dock omnämns läkemedel under flera områden exempelvis
användning av vissa receptfria läkemedel för gynekologiska infektioner, preventivmedel, läkemedel
för psykisk ohälsa, behandling av akne och menssmärta.
Länk till ”köpa medicin på nätet”: https://www.umo.se/att-ta-hjalp/kopa-medicin-pa-natett/

1177 Vårdguiden
Sveriges digitala samlingsplats för information och tjänster inom hälsa och vård. En oberoende källa
som finansieras av Sveriges alla regioner.
Vid sökning identifierades information om användning av läkemedel för specifika tillstånd/sjukdomar
men även generell information om läkemedel som är skriven för allmänheten. Inget
informationsmaterial riktar sig direkt till barn och ungdomar.
Exempel på områden med generell kunskap om läkemedel riktat till vuxna/allmänhet som skulle
kunna användas till barn och ungdomar:
Länk till ”Om läkemedel”: https://www.1177.se/Stockholm/behandling--hjalpmedel/behandling-medlakemedel/om-lakemedel/
Länk till ”När du tar läkemedel”: https://www.1177.se/Stockholm/behandling-hjalpmedel/behandling-med-lakemedel/om-lakemedel/vad-ar-lakemedel/
Länk till ”Barn kan behöva andra doser än vuxna och vad ska du tänka på när och hur du ger
barn läkemedel”: https://www.1177.se/stockholm/behandling--hjalpmedel/behandling-medlakemedel/rad-om-lakemedel/att-ge-lakemedel-till-barn/
Länk till ” Beskriver elevhälsa och barns möjligheter och rättigheter”:
https://www.1177.se/stockholm/barn--gravid/vard-och-stod-for-barn/elevhalsan/
Länk till ” Receptfria läkemedel vid tillfällig smärta - vad ska jag välja?”:
https://www.1177.se/Stockholm/behandling--hjalpmedel/behandling-med-lakemedel/lakemedel-utifrandiagnos/receptfria-lakemedel-vid-tillfallig-smarta---vad-ska-jag-valja/
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Barncancerfonden
Webbplats med blogg, filmer och olika typer informationsmaterial om barn med cancer. Det finns
material riktat till en mängd olika målgrupper, allt från barn och deras vårdnadshavare till företag och
forskare. Ansvarig för innehållet är Barncancerfonden. Vid sökning identifierades bland annat
informationsmaterial om behandling.
Länk: https://www.barncancerfonden.se/for-drabbade/cancerbehandlingar/cytostatika/

Fass
Webbplats med källa som omfattar produktinformation för godkända läkemedel i Sverige som ges ut
av Läkemedelsindustriföreningen (LIF), en branschorganisation för forskande läkemedelsföretag som
är verksamma i Sverige. Vid sökning identifierades flera avsnitt som handlar om generell information
om läkemedel och deras användning, bland annat ”läkemedel och hälsa”. Dock inget riktat direkt till
barn och ungdomar.
Länk: https://www.fass.se/LIF/menydokument?userType=2&menyrubrikId=154

Uppsala Universitet
Lärosäte med ansvar för bland annat farmaceutiska och medicinska universitetsutbildningar. Vid
sökning identifierades en informationsfilm om hur paracetamol-ibuprofen fungerar i kroppen och hur
det ska användas på rätt sätt. Filmen hade tagits fram som en form av reklam för
farmaceututbildningar på Uppsala Universitet.
Länk: https://www.youtube.com/watch?v=vSmMwF9zoyg

Läkemedelsverket
Vår egen webbplats med oberoende information, både sammanfattad och mer detaljerad, om
läkemedel. Vid sökning identifierades oberoende informationsmaterial, dock inget material anpassat
till barn och ungdomar.
Länk till ” Barn och läkemedel”: https://www.lakemedelsverket.se/sv/behandling-ochforskrivning/barn-och-lakemedel
Länk till ” Behandla ditt barn med läkemedel” som vänder sig till vårdnadshavare:
https://www.lakemedelsverket.se/sv/behandling-och-forskrivning/barn-och-lakemedel/ditt-barn-ochlakemedel
Länk till ” Köpa medicin på nätet”: https://www.lakemedelsverket.se/sv/behandling-ochforskrivning/kopa-anvanda-och-hantera/kopa-medicin/kopa-medicin-pa-natet

Läkemedelsverket har publicerat en film på om Handel av olagliga läkemedel som skulle kunna
fungera både äldre barn och ungdomar.
Länk: https://www.youtube.com/watch?v=rI1NhISiXsY#action=share

En av Läkemedelsverkets vaccinexperter har deltagit i en intervju om HPV-vaccin för barn och
ungdomar i Barnkanalen.
Länk: https://www.svt.se/barnkanalen/barnplay/lilla-aktuellt/19922802
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Strama
Webbplats som drivs av Programråd Strama som arbetar på uppdrag av regionerna med oberoende
kunskapsstyrning på lokal, regional och nationell nivå. Strama samverkar med Folkhälsomyndigheten.
Vid sökning identifierades flera informationsmaterial med inriktning på infektion, både till allmänhet
och några riktade till barn och ungdomar.
Länk till ”Broschyr med information om förkylning/virus och hur det ska behandlas som
vänder sig till barn 5-8 år”: https://vardgivare.skane.se/siteassets/2.patientadministration/patientinformation/forkylt/forkylt.pdf
https://www.janusinfo.se/download/18.71a45c27166aa469a5fec7ae/1542031115605/Forkylt.pdf
Länk till ”Undervisningsmaterial för grundskola och gymnasium från Strama Västernorrland
om antibiotikaresistens”: https://strama.se/lokalt-framtaget-material/

Folkhälsomyndigheten
Webbplats med oberoende information för bättre folkhälsa, där vaccin, antibiotika och psykisk ohälsa
är de områden som berör läkemedel mest. Vid sökning identifierades olika informationsmaterial men
inget som vänder sig till barn och ungdomar om läkemedel.
Länk till ” Tecknad film som informerar vårdnadshavare om infektioner,
barnvaccinationsprogram och resevaccin”: https://www.youtube.com/watch?v=2F-GF-5-I2Q
Länk till ” Informationsmaterial om vaccinationer och barn till vårdnadshavare,
hälsovårdspersonal och gravida kvinnor”: https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskyddberedskap/vaccinationer/informationsmaterial-om-vaccinationer/

Bilaga 6 – Mest relevanta internationella
informationsmaterial
Fimea, Finland
Den finska läkemedelsmyndigheten som har ett tydligt uppdrag att verka för en rationell
läkemedelsanvändning, bland annat genom att ge information till allmänheten inklusive barn. Utifrån
detta har de tagit fram en webbportal med utbildningsmaterial, Läkemedelsfostran, för att använda i
skolan till barn i låg-, mellan- och högstadiet. Materialet är tillgängligt på finska, engelska och svenska
och har både text, lärospel och fall att diskutera kring.
Länk: https://www.laakekasvatus.fi/web/sv

UMC (Uppsala Monitoring Center), Världen
Uppsala Monitoring Center (UMC) är en oberoende, ideell stiftelse som strävar efter att främja säkrare
användning av läkemedel för patienter överallt. De har olika typer av material om framför allt
läkemedelssäkerhet, biverkningar, olagliga läkemedel. Ett exempel är en serietidning riktad till barn
om säkerhet/biverkningar av läkemedel.
Länk till ”Serietidning om säkerhet/ biverkningar av läkemedel”: https://www.whoumc.org/media/164310/draft2_anniemac2_low_3-final.pd; fhttps://www.who-umc.org/safer-use-ofmedicines/annie-macs-adventures/; https://www.youtube.com/watch?v=ImYsVoVAi_U
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Länk till ”Läkemedelsbiverkningar hos barn”: https://www.youtube.com/watch?v=tQOxi36Ukkk

EMA (European Medicines Agency), Europa
Europeiska läkemedelsorganet under EU har tagit fram ett principdokument för hur man ska involvera
barn och ungdomar i EMA:s arbete men det är inte skriven för målgruppen.
Länk: https://www.ema.europa.eu/documents/regulatory-procedural-guideline/principles-involvementyoung-patients/consumers-within-ema-activities_en.pdf

Infarmed, Portugal
Portugals läkemedelsmyndighet genomförde en kampanj för att främja hälsokunskap och
medborgarnas förtroende för de produkter som regleras av denna nationella myndighet (läkemedel,
medicinsk utrustning och kosmetika). Vissa är riktade till barn, särskilt ungdomar i gymnasieåldern.
Video/animering med information om myndighetens ansvar för godkännande och tillsyn av läkemedel.
Länk: http://www.infarmed.pt/web/infarmed/institucional/documentacao_e_informacao/campanhas//journal_content/56/15786/2736256?tagName=outras-campanhas

Kurzgesagt - In a nutshell, Tyskland
Youtube-kanal med animerade informationsvideor kring olika ämnesområden, exempelvis medicin
och biologi. Syftet med kanalen är att förklara vetenskap på ett lättbeskrivet sätt. De animerade
filmerna är oftast 5–10 minuter långa, exempelvis med information om vacciner, hur de fungerar och
risker med och utan vaccinering.
Länk till “The Side Effects of Vaccines - How High is the Risk?”:
https://www.youtube.com/watch?v=zBkVCpbNnkU

Helsesista, Norge
Sjuksköterska med kompetens inom barnhälsovård som i privat regi tagit initiativ till att ge barn och
ungdomar information om hälsa och till viss del läkemedel via sociala medier och andra digitala
kanaler.
Länk: https://helsesista.no/om/
Länk till snapchat grupp: https://www.kk.no/jobb/tale-38-sa-opp-jobben-for-a-leve-av-snapchat--veldig-skummelt/69900376
Länk till TV-program: https://www.tv2.no/a/10396061/

Läkemedelsverket

40

Bilaga 7 – Allmänna synpunkter från
enkätundersökningar
De mest frekventa och ämnesrelevanta fritextsvar med tankar och förslag kring möjliga fortsatta
insatser finns listade nedan under enkät 1 respektive enkät 2.
Enkät 1 (Profession och myndigheter)

•

Skolan ska prata om smärta och hur barnet/eleven har det innan man "bara" delar ut en tablett!

•

Info om ex. lm-beroende till barn och ungdomar

•

Föräldrarnas inställning viktig

•

Viktigt med info på flera språk

•

Många har för lite kunskap, kulturell aspekt. För lite kunskap hos nyanlända om kroppen o hur
mediciner fungerar o används i kroppen.

•

Viktigt att ”lyfta” källkritik (forskning som grund)

•

Ofta sker info på förekommen anledning, dvs. när ett barn redan medicinerar. Då kan man
som skolsköterska behöva förtydliga redan given info och även agera "bollplank". Gäller även
föräldrar.

•

Koppla info till 1177, så allt finns på samma ställe. Utbildningsmaterial för personal att hämta
där.

•

I läroplanen i samband med människokroppen/NO

•

Kunskap om Giftinformationscentralen

•

Skolmaterial behövs om antibiotika och antibiotikaresistens. Info om vaccinationer som ett
viktigt led i det preventiva arbetet mot infektioner och smittspridning.

Enkät 2 (Ungdomar)

•

Intressant

•

Varför ska man kunna det?

•

Vart går gränsen mellan medecin och droger

•

Jag tycker definitivt att vi borde lära oss mer om läkemedel, vilka sjukdomar man kan
använda de till och allt sådant. också hur och när man använder saker som kanske
allergisprutor eller annat. det är intressant!

•

Hur /varför det kan gå fel/Veta vad som är några biverkningar från olika mediciner.

•

Att föräldrarna ska diskutera läkemedel

•

Börja lära det i skolan i högstadiet/

•

Att man ska få börja lära sig om det ganska tidigt

•

Man vet inte vilka tabletter de ska ta vid olika tillfällen också viktigt att prata vad tabletterna
verkligen kan göra med en person osv.
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Bilaga 8. Vetenskaplig sökning av SBU

SBU:s upplysningstjänst svarar på avgränsade frågor. Svaret bygger inte på en systematisk
litteraturöversikt utförd av SBU. Därför kan resultaten av litteratursökningen vara ofullständiga.
Kvaliteten på ingående studier har inte bedömts. Detta svar har tagits fram av SBU:s kansli och har
inte granskats av SBU:s nämnd.
Svar från SBU:s upplysningstjänst nr Klicka eller tryck här. • Diarienummer: SBU 2019/230 • Datum: 3 maj 2019

Vetenskapligt underlag över lämpliga sätt att
ge information till barn och/eller ungdomar
om läkemedel

Fråga
Vad finns det för vetenskapligt underlag över lämpliga sätt att ge information till
barn och/eller ungdomar om läkemedel?
Frågeställare: Läkemedelsverket

Sammanfattning
Upplysningstjänstens litteratursökning identifierade nio artiklar som bedömts vara
relevanta och ingår i referenslistan.
SBU har inte tagit ställning i sakfrågan eftersom vi inte har bedömt de enskilda
studiernas kvalitet eller vägt samman resultaten. Här redovisar vi därför endast de
enskilda författarnas slutsatser.

SBU – STATENS BEREDNING FÖR MEDICINSK OCH SOCIAL UTVÄRDERING

SBU:s upplysningstjänst svarar på avgränsade frågor. Svaret bygger inte på en systematisk
litteraturöversikt utförd av SBU. Därför kan resultaten av litteratursökningen vara ofullständiga.
Kvaliteten på ingående studier har inte bedömts. Detta svar har tagits fram av SBU:s kansli och har
inte granskats av SBU:s nämnd.
Svar från SBU:s upplysningstjänst nr Klicka eller tryck här. • Diarienummer: SBU 2019/230 • Datum: 3 maj 2019

Vetenskapligt underlag över lämpliga sätt att
ge information till barn och/eller ungdomar
om läkemedel

Fråga
Vad finns det för vetenskapligt underlag över lämpliga sätt att ge information till
barn och/eller ungdomar om läkemedel?
Frågeställare: Läkemedelsverket

Sammanfattning
Upplysningstjänstens litteratursökning identifierade nio artiklar som bedömts vara
relevanta och ingår i referenslistan.
SBU har inte tagit ställning i sakfrågan eftersom vi inte har bedömt de enskilda
studiernas kvalitet eller vägt samman resultaten. Här redovisar vi därför endast de
enskilda författarnas slutsatser.

SBU – STATENS BEREDNING FÖR MEDICINSK OCH SOCIAL UTVÄRDERING

SBU:s upplysningstjänst svarar på avgränsade frågor. Svaret bygger inte på en systematisk
litteraturöversikt utförd av SBU. Därför kan resultaten av litteratursökningen vara ofullständiga.
Kvaliteten på ingående studier har inte bedömts. Detta svar har tagits fram av SBU:s kansli och har
inte granskats av SBU:s nämnd.
Svar från SBU:s upplysningstjänst nr Klicka eller tryck här. • Diarienummer: SBU 2019/230 • Datum: 3 maj 2019

Vetenskapligt underlag över lämpliga sätt att
ge information till barn och/eller ungdomar
om läkemedel

Fråga
Vad finns det för vetenskapligt underlag över lämpliga sätt att ge information till
barn och/eller ungdomar om läkemedel?
Frågeställare: Läkemedelsverket

Sammanfattning
Upplysningstjänstens litteratursökning identifierade nio artiklar som bedömts vara
relevanta och ingår i referenslistan.
SBU har inte tagit ställning i sakfrågan eftersom vi inte har bedömt de enskilda
studiernas kvalitet eller vägt samman resultaten. Här redovisar vi därför endast de
enskilda författarnas slutsatser.

SBU – STATENS BEREDNING FÖR MEDICINSK OCH SOCIAL UTVÄRDERING

SVAR FRÅN SBU:S UPPLYSNINGSTJÄNST NR Klicka eller tryck här för att ange NUMMER
Vetenskapligt underlag över lämpliga sätt att ge information till barn och/eller ungdomar om läkemedel
3 maj 2019

Avgränsningar
Vi har gjort sökningar (se avsnittet Litteratursökning) i databaserna Pubmed,
Cochrane Library och Embase. Artiklar om utbildning av barn med kroniska
sjukdomar inkluderades inte. Även artiklar om information eller utbildning till
vårdnadshavare eller sjukvårdspersonal exkluderades.

Resultat från sökningen
Upplysningstjänstens litteratursökning genererade totalt 1461
artikelsammanfattningar (abstrakt). En utredare på SBU läste alla
artikelsammanfattningar. Av dessa har nio artiklar [1-9] bedömts vara relevanta
på fulltextnivå och ingår i referenslistan. Upplysningstjänsten identifierade
ytterligare 16 artiklar [10-25] som bedömts vara relevanta, men då dessa var ickesystematiska översikter samt konferensabstrakt ingår de endast som lästips i
referenslistan.
Observera att kvaliteten på studierna i referenslistan inte bedömts. Det är därför
möjligt att flera av studierna kan ha haft lägre kvalitet än vad SBU inkluderar i
sina ordinarie utvärderingar.

Projektgrupp
Detta svar är sammanställt av Sally Saad (utredare), Sara Fundell
(projektadministratör) och Miriam Entesarian Matsson (produktsamordnare) vid
SBU.

Litteratursökning
PubMed via NLM 190409
Information or education to children or adolescents on pharmaceutical drugs
Search terms

Items found

Population:
Child[tiab] OR children[tiab] OR kid[tiab] OR kids[tiab] OR teen[tiab] OR teens[tiab]
OR teenager[tiab] OR teenagers[tiab] OR Adolescent[tiab] OR Adolescents[tiab] OR
Adolescence[tiab] OR youth[tiab] OR youths[tiab] OR schoolchildren[tiab] OR school‐
aged[tiab] OR "Adolescent"[Mesh] OR "Child"[Mesh]

3251947

Intervention:
Communicate[tiab] OR communication[tiab] OR communicated[tiab] OR
educate[tiab] OR education[tiab] OR educational[tiab] OR awareness[tiab] OR
teach[tiab] OR teaching[tiab] OR learn[tiab] OR learning[tiab] OR “rational use”[tiab]
OR “Health literacy”[tiab] OR "Teaching"[Mesh] OR "education" [Subheading] OR
"Health Education"[Mesh] OR "Health Literacy"[Mesh]

1469158

medicine[tiab] OR “pharmaceutical drug”[tiab] OR medicines[tiab] OR
“pharmaceutical drugs”[tiab] OR pharmaceutical[tiab] OR "Prescription Drug"[tiab]
OR "Prescription Drugs"[tiab] OR Acetaminophen[tiab] OR Analgesic[tiab] OR

1885801
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Antacid[tiab] OR Anti‐Infective Agent[tiab] OR Anthelmintic[tiab] OR Antiacne[tiab]
OR Antibacterial[tiab] OR Antidiarrheal[tiab] OR Antiemetic[tiab] OR
Antiflatulent[tiab] OR Antihistamine[tiab] OR Antimalarial[tiab] OR antitussive[tiab]
OR Cough Agent[tiab] OR Laxative[tiab] OR Mineral Supplement[tiab] OR
Moisturizer[tiab] OR Musculoskeletal Agent[tiab] OR Nasal Agent[tiab] OR NSAID[tiab]
OR Ophthalmologic Agent[tiab] OR Opiod[tiab] OR Penicillin[tiab] OR Skeletal Muscle
Relaxant[tiab] OR Throat Agent[tiab] OR antibiotic[tiab] OR antibiotics[tiab] OR ear‐
drops[tiab] OR eyedrops[tiab] OR cream[tiab] OR ointment[tiab] OR antiviral[tiab] OR
antifungal[tiab] OR constipation[tiab] OR "Pharmaceutical Preparations"[Mesh]
“social media”[tiab] OR comics[tiab] OR video[tiab] OR pamphlet[tiab] OR book[tiab]
OR brochure[tiab] OR youtube[tiab] OR game[tiab] OR games[tiab] OR gaming[tiab]
OR phone[tiab] OR smartphone[tiab] OR cellphone[tiab] OR “mobile phone”[tiab] OR
“science shows”[tiab] OR e‐bug[tiab] OR website[tiab] OR web[tiab] OR "Social
Media"[Mesh] OR "Graphic Novels as Topic"[Mesh] OR "Video Games"[Mesh] OR
"Smartphone"[Mesh] OR "Cell Phone"[Mesh] OR edugames4all[tiab] OR
microbequest[tiab]

270748

Combined sets:

Final

1 AND 2 AND 3 AND 4

709

5

709

The search result, usually found at the end of the documentation, forms the list of abstracts
[MeSH] = Term from the Medline controlled vocabulary, including terms found below this term in the MeSH
hierarchy
[MeSH:NoExp] = Does not include terms found below this term in the MeSH hierarchy
[MAJR] = MeSH Major Topic
[TIAB] = Title or abstract
[TI] = Title
[AU] = Author
[TW] = Text Word
Systematic[SB] = Filter for retrieving systematic reviews
* = Truncation
“ “ = Citation Marks; searches for an exact phrase

Cochrane Library via Wiley 190409
Information or education to children or adolescents on pharmaceutical drugs
Search terms

Items found

Population:
Child:ti,ab,kw OR children:ti,ab,kw OR kid:ti,ab,kw OR kids:ti,ab,kw OR teen:ti,ab,kw OR
teens:ti,ab,kw OR teenager:ti,ab,kw OR teenagers:ti,ab,kw OR Adolescent:ti,ab,kw OR
Adolescents:ti,ab,kw OR Adolescence:ti,ab,kw OR youth:ti,ab,kw OR youths:ti,ab,kw OR
schoolchildren:ti,ab,kw OR school‐aged:ti,ab,kw OR [mh "Adolescent"] OR [mh "Child"]

217509

Intervention:
Communicate:ti,ab,kw OR communication:ti,ab,kw OR communicated:ti,ab,kw OR
educate:ti,ab,kw OR education:ti,ab,kw OR educational:ti,ab,kw OR awareness:ti,ab,kw
OR teach:ti,ab,kw OR teaching:ti,ab,kw OR learn:ti,ab,kw OR learning:ti,ab,kw OR
“rational use”:ti,ab,kw OR “Health literacy”:ti,ab,kw OR [mh "Teaching"] OR [mh
"education"] OR [mh "Health Education"] OR [mh "Health Literacy"]

115319

medicine:ti,ab,kw OR “pharmaceutical drug”:ti,ab,kw OR medicines:ti,ab,kw OR
“pharmaceutical drugs”:ti,ab,kw OR pharmaceutical:ti,ab,kw OR "Prescription
Drug":ti,ab,kw OR "Prescription Drugs":ti,ab,kw OR Acetaminophen:ti,ab,kw OR
Analgesic:ti,ab,kw OR Antacid:ti,ab,kw OR Anti‐Infective Agent:ti,ab,kw OR
Anthelmintic:ti,ab,kw OR Antiacne:ti,ab,kw OR Antibacterial:ti,ab,kw OR
Antidiarrheal:ti,ab,kw OR Antiemetic:ti,ab,kw OR Antiflatulent:ti,ab,kw OR
Antihistamine:ti,ab,kw OR Antimalarial:ti,ab,kw OR antitussive:ti,ab,kw OR Cough
Agent:ti,ab,kw OR Laxative:ti,ab,kw OR Mineral Supplement:ti,ab,kw OR

237116
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Moisturizer:ti,ab,kw OR Musculoskeletal Agent:ti,ab,kw OR Nasal Agent:ti,ab,kw OR
NSAID:ti,ab,kw OR Ophthalmologic Agent:ti,ab,kw OR Opiod:ti,ab,kw OR
Penicillin:ti,ab,kw OR Skeletal Muscle Relaxant:ti,ab,kw OR Throat Agent:ti,ab,kw OR
antibiotic:ti,ab,kw OR antibiotics:ti,ab,kw OR ear‐drops:ti,ab,kw OR eyedrops:ti,ab,kw
OR cream:ti,ab,kw OR ointment:ti,ab,kw OR antiviral:ti,ab,kw OR antifungal:ti,ab,kw OR
constipation:ti,ab,kw OR [mh "Pharmaceutical Preparations"]
“social media”:ti,ab,kw OR comics:ti,ab,kw OR video:ti,ab,kw OR pamphlet:ti,ab,kw OR
book:ti,ab,kw OR brochure:ti,ab,kw OR youtube:ti,ab,kw OR game:ti,ab,kw OR
games:ti,ab,kw OR gaming:ti,ab,kw OR phone:ti,ab,kw OR smartphone:ti,ab,kw OR
cellphone:ti,ab,kw OR “mobile phone”:ti,ab,kw OR “science shows”:ti,ab,kw OR e‐
bug:ti,ab,kw OR website:ti,ab,kw OR web:ti,ab,kw OR [mh "Social Media"] OR [mh
"Graphic Novels as Topic"] OR [mh "Video Games"] OR [mh "Smartphone"] OR [mh
"Cell Phone"] OR edugames4all:ti,ab,kw OR microbequest:ti,ab,kw

39579

Combined sets:
Final

1 AND 2 AND 3 AND 4

305

5

305

The search result, usually found at the end of the documentation, forms the list of abstracts
au = Author
MeSH = Term from the Medline controlled vocabulary, including terms found below this term in the MeSH
hierarchy
this term only = Does not include terms found below this term in the MeSH hierarchy
:ti = Title
:ab = Abstract
:kw = Keyword
* = Truncation
“ “ = Citation Marks; searches for an exact phrase
CDSR = Cochrane Database of Systematic Review
CENTRAL = Cochrane Central Register of Controlled Trials, “trials”
CRM = Method Studies
DARE = Database Abstracts of Reviews of Effects, “other reviews”
EED = Economic Evaluations
HTA = Health Technology Assessments

Embase via embase.com 190409
Information or education to children or adolescents on pharmaceutical drugs
Search terms

Items found

Population:
Child:ti,ab OR children:ti,ab OR kid:ti,ab OR kids:ti,ab OR teen:ti,ab OR teens:ti,ab OR
teenager:ti,ab OR teenagers:ti,ab OR Adolescent:ti,ab OR Adolescents:ti,ab OR
Adolescence:ti,ab OR youth:ti,ab OR youths:ti,ab OR schoolchildren:ti,ab OR school‐
aged:ti,ab OR 'adolescent'/mj OR 'child'/mj OR 'school child'/de

1971345

Intervention:
Communicate:ti,ab OR communication:ti,ab OR communicated:ti,ab OR educate:ti,ab
OR education:ti,ab OR educational:ti,ab OR awareness:ti,ab OR teach:ti,ab OR
teaching:ti,ab OR learn:ti,ab OR learning:ti,ab OR “rational use”:ti,ab OR “Health
literacy”:ti,ab OR 'health literacy'/exp

1498394

medicine:ti,ab OR “pharmaceutical drug”:ti,ab OR medicines:ti,ab OR “pharmaceutical
drugs”:ti,ab OR pharmaceutical:ti,ab OR "Prescription Drug":ti,ab OR "Prescription
Drugs":ti,ab OR Acetaminophen:ti,ab OR Analgesic:ti,ab OR Antacid:ti,ab OR “Anti‐
Infective Agent”:ti,ab OR Anthelmintic:ti,ab OR Antiacne:ti,ab OR Antibacterial:ti,ab OR
Antidiarrheal:ti,ab OR Antiemetic:ti,ab OR Antiflatulent:ti,ab OR Antihistamine:ti,ab OR
Antimalarial:ti,ab OR antitussive:ti,ab OR “Cough Agent”:ti,ab OR Laxative:ti,ab OR
”Mineral Supplement”:ti,ab OR Moisturizer:ti,ab OR “Musculoskeletal Agent”:ti,ab OR

1727473
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“Nasal Agent”:ti,ab OR NSAID:ti,ab OR “Ophthalmologic Agent”:ti,ab OR Opiod:ti,ab OR
Penicillin:ti,ab OR “Skeletal Muscle Relaxant”:ti,ab OR “Throat Agent”:ti,ab OR
antibiotic:ti,ab OR antibiotics:ti,ab OR “ear‐drops”:ti,ab OR eyedrops:ti,ab OR
cream:ti,ab OR ointment:ti,ab OR antiviral:ti,ab OR antifungal:ti,ab OR
constipation:ti,ab OR 'prescription drug'/exp OR 'non prescription drug'/exp
“social media”:ti,ab OR comics:ti,ab OR video:ti,ab OR pamphlet:ti,ab OR book:ti,ab OR
brochure:ti,ab OR youtube:ti,ab OR game:ti,ab OR games:ti,ab OR gaming:ti,ab OR
phone:ti,ab OR smartphone:ti,ab OR cellphone:ti,ab OR “mobile phone”:ti,ab OR
“science shows”:ti,ab OR e‐bug:ti,ab OR website:ti,ab OR web:ti,ab OR 'social
media'/exp OR 'video game'/exp OR 'mobile phone'/exp OR edugames4all:ti,ab OR
microbequest:ti,ab

363186

Combined sets:
Final

1 AND 2 AND 3 AND 4

892

5

892

/de= Term from the EMTREE controlled vocabulary
/exp= Includes terms found below this term in the EMTREE hierarchy
/mj = Major Topic
:ab = Abstract
:au = Author
:ti = Article Title
:ti,ab = Title or abstract
* = Truncation
’ ’ = Citation Marks; searches for an exact phrase
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