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Sammanfattning  
Inledning Läkemedelsbiverkningar drabbar både vuxna och barn. Barn drabbas av 
biverkningar då det ibland saknas information om läkemedlen som används vid 
behandling av olika sjukdomar. Under 2015 hämtades det ut 2 639 260 läkemedel på 
recept i Sverige som var förskrivna till barn där astma-och KOL-läkemedel och 
antibiotika var de två största läkemedelsgrupperna. Ett vanligt begrepp som förekommer 
vid läkemedelsbehandling hos barn är off-label användning av läkemedel dvs. läkemedel 
som inte är godkända för användning hos barn eller som saknar viss information om 
användning hos barn för t.ex. en specifik åldersgrupp. Detta tillsammans med andra 
riskfaktorer som bland annat ålder och kön anses öka risken för läkemedelsbiverkningar 
hos barn.  
  
Syfte Syftet med den här studien var att undersöka hur vanligt det är med biverkningar 
hos barn, att identifiera de vanligaste riskfaktorerna kopplade till biverkningar och vilka 
läkemedel som orsakar flest biverkningar samt vilka biverkningar barn vanligen drabbas 
av.  
  
Metod Det här är en litteraturstudie som grundas på 10 stycken vetenskapliga artiklar. 
Dessa artiklar identifierades via sökningar i PubMed. Sökningarna i PubMed utfördes i 
januari och februari 2017. De studier som ingår studerar barn i åldrarna 0-18 år och kan 
svara på minst en av frågeställningarna i den här studien.  
  
Resultat Efter genomgång av samtliga artiklar, alla om barn inom slutenvården, erhölls 
resultatet att biverkningsincidensen hos barn inom slutenvården varierade mellan 5,0 % 
- 18,5 %. De vanligaste faktorerna som ansågs öka risken för att få biverkningar var 
användandet av flera läkemedel, ålder och läkemedel som används off-label. De 
läkemedel som sågs orsaka flest biverkningar var antibiotika, CNS-läkemedel och 
läkemedel för obstruktiv luftvägssjukdom. Biverkningarna som var vanligast var mag- 
och tarmbiverkningar samt hudbiverkningar.  
  
Diskussion Den varierande biverkningsincidensen kan bero på hur stort deltagarantal 
de olika studierna hade och hur populationen såg ut generellt, detta gäller även resultaten 
som erhölls för de övriga frågeställningarna. De vanligaste riskfaktorerna var 
användandet av flera läkemedel, ålder och användning av läkemedel off-label. En 
oväntad observation från två studier var att pojkar hade en högre risk för att få 
biverkningar jämfört med flickor. Detta kan bero på att det är fler pojkar som använder 
läkemedel och att det hämtas ut fler läkemedel på recept för pojkar jämfört med flickor. 
De läkemedel som orsakade flest biverkningar var läkemedel som används för att 
behandla många barnsjukdomar, t.ex. infektioner. Att det var mag- och tarmbiverkningar 
samt hudbiverkningar som var vanligast i den här studien är föga förvånande eftersom 
de läkemedelsgrupper som förskrivs mest också är kända för att kunna orsaka sådana 
biverkningar enligt FASS. 
  
Slutsats Sammanfattningsvis drabbas en relativt stor andel av barn inom slutenvården 
av biverkningar men hur många är svårt att säga då de ingående studiernas resultat var 
varierande, 5,0 % - 18,5 %. För att minska risken för uppkomst av biverkningar hos barn 
är det viktigt att ta hänsyn till riskfaktorer som polyfarmaci, ålder och off-label 
användning av läkemedel. Det behövs även göras studier på barn i samband med kliniska 
läkemedelsprövningar då de resultat som framkommer i studier gjorda på vuxna inte 
alltid är överföringsbara till barn. Förutom fler studier är det även viktigt att läkarna 
dokumenterar hur de väljer att dosera bl.a. läkemedel som används off-label då även det, 
förutom fler kliniska prövningar, kan vara till hjälp för framtida behandlingar.  
 
Nyckelord Biverkningar, barn, riskfaktorer, incidens, läkemedel 



 

  
 
Förkortningar och förklaringar  
  
ADHD = Attention deficit hyperactivity disorder  
  
ADE = Adverse drug event  
  
ADR = Adverse drug reaction  
  
ATC = Anatomic Therapeutic Chemical classification system  
  
CNS = centrala nervsystemet  
  
CV = cardiovascular  
  
CYP3A4 = Cytokrom P450 3A4  
 
DRP = Drug related problem 
  
EU = Europeiska Unionen  
  
FASS = Farmaceutiska Specialiteter i Sverige  
 
Inbyggd fall-kontroll studie = de som ingår i en prospektiv (kohort) studie alstrar 
både fall och kontroller 
  
KOL = Kronisk obstruktiv lungsjukdom  
  
NICU = Neonatal intensive care unit  
 
PCNE = Pharmaceutical Care Network Europe 
  
PDCO = Paediatric committee  
  
PICU = Pediatric intensive care unit  
  
PIP = Peadiatric investigation plan  
  
PRISM = Pediatric Risk of Mortality Score 
  
TPN = Total parenteral nutrition  
 
Typ A-biverkningar = Dosberoende biverkningar som är kopplade till 
läkemedelssubstansens farmakologiska, kemiska eller fysikaliska effekter. 
 
Typ B-biverkningar = Dosoberoende biverkningar som inte är kopplade till 
farmakologiska egenskaper hos läkemedlet, t.ex. allergier. 
  
WHO = World Health Organization  
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Introduktion  
Läkemedelsbiverkningar, ett problem för både individer och sjukvården  
Läkemedelsbiverkningar är ett relativt vanligt problem inom hälso-och sjukvården och 
det kostar samhället pengar. I en svensk studie som pågick mellan år 1997 och 1998 där 
man studerade vuxna kom man fram till att ca 12 %, vilket motsvarade ungefär var 10:e 
patient, blev inlagda på grund av läkemedelsbiverkningar. Den kostnad som uppstod för 
behandling av dessa patienter då var i snitt 2200 Euro per patient(1). Jämför man det 
här resultatet med andra studier som också undersökt hur många som blir inlagda på 
sjukhus på grund av biverkningar visar även dem att ungefär var 10:e person som blir 
inskriven blir det på grund av biverkningar. Studierna gjordes främst på vuxna och en av 
studierna inkluderade de som var 15 år och äldre(2,3,4).  
  
I en europeisk översiktsartikel undersöktes biverkningsincidensen bland barn och vuxna 
som var inlagda på sjukhus. Resultatet var att 10,1 % drabbades av minst 1 biverkning(5). 
Detta resultat kan jämföras med en studie gjord i Uganda där biverkningsincidensen var 
25 % för möjliga biverkningar och 11 % för sannolika biverkningar(6).   
  
Även om flertalet av biverkningar som regel är lindriga kan dödsfall förekomma. I en 
annan svensk studie som utfördes mellan 1 januari till den 31 december år 2001 i 
Östergötlands län, Jönköpings län och Kalmars län såg man att hos ca 3 % av alla som 
avled kunde ett möjligt samband med läkemedelsbiverkningar konstateras och av alla 
som avled på sjukhus var det 6,4 % som tros ha avlidit på grund av 
läkemedelsbiverkningar(7).  
  
Många biverkningar tycks kunna undvikas. I en systematisk översiktsartikel bedömdes 
att 3 948 av 95 278 inläggningar på grund av biverkningar hade kunnat förhindras(8).  
  
Läkemedel och biverkningar i Sverige  
Läkemedelsanvändningen i Sverige, både bland barn och vuxna, är omfattande. Med 
hjälp av läkemedelsregistret kan man bland annat ta reda på hur många recept som totalt 
hämtades ut under ett specifikt år. Under 2015 var det 6 429 288 patienter, män och 
kvinnor likväl som barn, som hämtade minst ett läkemedel på recept och totalt hämtades 
det ut 105 750 252 läkemedel på recept. Detta ger ett snitt på 16,4 läkemedel per person 
av de som hämtade ut minst ett receptbelagt läkemedel under 2015  
(105 750 252/6 429 288)(9). Exponering för läkemedel och därmed biverkningsrisken är 
mycket stor i delar av befolkningen. 
  
Ett sätt att få mer kunskap om biverkningar är spontanrapportering. I Sverige är de 
personer som jobbar inom hälso- och sjukvård skyldiga att rapportera in misstänkta 
biverkningar till läkemedelsverket. Detta gäller läkare, sjuksköterskor och tandläkare. 
Även farmaceuter brukar räknas in men de som jobbar på till exempel öppenvårdsapotek 
är inte skyldiga att rapportera in biverkningar, men det uppskattas. Utöver detta kan 
numera även privatpersoner rapportera in till läkemedelsverket ifall de tror att ett 
läkemedel ligger bakom att en biverkan har uppstått (10).  
  
  
Definitioner och indelning av biverkningar  
Vid användandet av läkemedel ska man vara uppmärksam på eventuella biverkningar 
som kan uppkomma. Ordet biverkan definieras i Sverige och i övriga EU som: ”skadliga 
och oavsedda reaktioner till följd av godkänd användning av ett läkemedel i normala 
doser” och år 2012 fick definitionen tilläggning med: ”medicineringsfel och användning 
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som inte omfattas av de villkor som anges i godkännandet för försäljning, t.ex. felaktig 
användning och missbruk av läkemedlet”(11).  
  
Den definition som används i många studier är WHO:s definition på adverse drug 
reactions (ADR) från år 1972: ” An adverse drug reaction is a response to a medicinal 
product which is noxious and unintended and which occurs at doses normally used in 
man for the prophylaxis, diagnosis or therapy of disease or for the restoration, 
correction or modification of physiological function.”(12).  
 
Ett annat begrepp är Adverse drug events (ADE), eller adverse events (AE) som också är 
ett vanligt förekommande begrepp i samband med läkemedel och biverkningar, och som 
har följande definition: ”any untoward medical occurrence associated with the use of a 
drug in humans, whether or not considered drug related”(13). 
 
Ytterligare ett begrepp i sammanhanget med biverkningar är drug related problem 
(DRP) som definieras som: ‘an event or circumstance involving drug therapy that 
actually or potentially interferes with desired health outcomes’. Detta är en definition 
enligt Pharmaceutical Care Network Europe (PCNE) (14). 
  
Biverkningar delas in i typ A- och typ B- biverkningar. Med typ A-biverkningar menas de 
biverkningar som oftast är dosberoende och går att förutse och till viss del förhindras. 
Biverkningarna är då kopplade till läkemedelssubstansens farmakologiska, kemiska eller 
fysikaliska effekter. Det kan till exempel vara att den receptorn som läkemedlet ska binda 
till och utföra dess effekt ifrån finns på andra ställen i kroppen än just där den ska verka 
vilket eventuellt kan leda till biverkningar(15).  
  
Typ B-biverkningar skiljer sig från typ A-biverkningar då de kan uppstå utan att man 
förutsett det, till exempel allergiska reaktioner. Dessa biverkningar har ingen koppling 
till läkemedels kända farmakologiska egenskaper eller dosering och är svåra att 
förhindra(15).  
  
Biverkningar och läkemedel hos barn  
I en sammanställning från läkemedelsregistret kan man bland annat se hur många barn 
i åldrarna 0-14 som hämtade ut minst ett läkemedel på recept och hur många 
receptbelagda läkemedel som hämtades ut. De fem vanligaste läkemedelsgrupperna om 
man ser till antal uthämtade receptbelagda läkemedel under 2015 var astma- och KOL-
läkemedel, antibiotika, allergiläkemedel, ADHD-läkemedel och antiepileptika (tabell 1). 
Dessa fem grupper står för ca 52 % av den totala mängden uthämtade recept till barn. 
(9).  
  
Tabell 1. Sammanställning av de vanligaste läkemedlen som hämtades ut på recept till barn 0-14 
år under 2015. Data är taget från Socialstyrelsens hemsida.  

Läkemedelsgrupper  Antal recept  
Astma- och KOL-läkemedel  441 555  
Antibiotika  439 097  
Allergiläkemedel  241 754  
ADHD-läkemedel  196 112  
Antiepileptika  55 246  
Totalt, antal recept  2 639 260  

  
Det är inte bara receptförskrivna läkemedel som används och ger biverkningar hos barn 
utan även receptfria läkemedel. I en studie som utfördes år 2008 av Nydert m.fl. försökte 
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man ta reda på hur många receptfria läkemedel som används av barn i åldrarna 0-18. I 
studien uppskattade man att ca 10.4 miljoner förpackningar av 59 miljoner användes av 
barn där den vanligaste sålda substansen var paracetamol som stod för ca 30 % av antalet 
sålda förpackningar(16).  
  
I kliniska studier ingår vanligtvis inte barn. Det leder till att information kan saknas om 
effekt och säkerhet för denna grupp när läkemedlet får marknadsföringstillstånd. (17,18) 
Avsaknaden av information kan bli problematiskt när läkare väljer sådana läkemedel för 
att bota eller lindra barns sjukdomar eftersom det finns skillnader hos barn och vuxna 
när det kommer till farmakokinetik och farmakodynamik. (19) Det leder till att man inte 
kan extrapolera data från studier utförda på vuxna till barn, till exempel när det gäller 
terapeutiska doser(17,18).  
  
Skillnader i bland annat farmakokinetik och farmakodynamik kan bland annat leda till 
att risken för och karaktären av biverkningar som uppstår hos barn vid användning av 
ett läkemedel inte är samma som hos vuxna. Man har bland annat uppmärksammat att 
sedativa antihistaminer som till exempel hydroxizin där sedering är den vanligaste 
biverkan hos vuxna istället kan ge upphov till excitation hos barn(20,21).  
  
Det finns olika riskfaktorer som kan öka risken för att läkemedelsbiverkningar uppstår 
hos barn. En av dessa är läkemedel som används ”off-label”. Med begreppet ”off-label” 
menas att läkemedlet inte är godkänt för användning hos barn eller att viktig information 
saknas för till exempel en specifik åldersgrupp när det gäller dosering. Trots detta skrivs 
läkemedel som används off-label ut till barn i de fall där nyttan anses överstiga 
risken(22). I en studie såg man att barn som använde sig av sju läkemedel eller fler så 
var minst ett av dessa läkemedel utskrivet off-label. De som fick flest läkemedel som 
användes off-label procentuellt sett var ungdomar (23). Det finns dock studier, både 
svenska och internationella som visar att de som i störst utsträckning får läkemedel som 
används off-label är nyfödda och spädbarn (24,25). Studier har även undersökt andra 
riskfaktorer som kan öka risken för att barnet ska få en biverkan och dessa riskfaktorer 
är bland annat ålder, kön, användandet av flera läkemedel och om man är onkologisk 
patient(19).  
  

  

 
Syfte  
Syftet med denna litteraturstudie är att undersöka förekomsten av 
läkemedelsbiverkningar hos barn.  
  
De frågeställningar som ska svaras på är:  

1. Hur vanligt är det med biverkningar hos barn?  
2. Vilka är de vanligaste riskfaktorerna kopplade till biverkningar hos barn?  
3. Vilka grupper av läkemedel är det som orsakar flest biverkningar hos barn?  
4. Vilka är det vanligaste biverkningar som barn drabbas av?  
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Metod  
Den här litteraturstudien är baserad på vetenskapliga artiklar hämtade från databasen 
PubMed/MEDLINE. De artiklar som används har hittats med hjälp av sökord som risk 
factor, children, ADR, och incidence i olika kombinationer och sökningarna har 
begränsats med filter som Humans, English, Full text, child: birth-18 years och infant: 
birth-23 months. Studierna skulle vara publicerade i tidsintervallet 2000-01-01 till 2016-
12-30. Tabell 2 sammanfattar denna sökstrategi. Sökningarna utfördes i januari och 
februari år 2017.  
  
Tabell 2. Sammanställning över de sökord och begränsningar som använts samt hur 
många träffar respektive ”sökkategori” fick och hur många referenser som använts 
från den sökningen och vilka referenserna i studien är.  

Litteratursökning på PubMed     

Datum  Sökord  Begränsningar  Antal 
träffar  

Antal  valda  
referenser  

Referensnummer 
i denna studie  

170130  ((risk factor) 
AND children) 
AND  
ADR  

Humans,  
English,  
Child: birth- 
18  years,  
Infant: birth-
23 months  

60  7  19.   
26.  
27.   
28.   
29.   
30.   
34.   
  

170213  ((incidence) AND 
Children) AND  
ADR  

Humans,  
English,  
Full text, Child: 
birth- 
18  years,  
Infant: birth-
23 months  

154  3  31.   
32.   
33.   
  

  
Inklusions- och exklusionskriterier  
Inklusionskriterierna var följande: studierna skulle involvera barn i åldrarna 0-18 år som 
var öppenvårds- och/eller slutenvårdspatienter samt att de kunde bidra till att svara på 
minst en av frågeställningarna som ställts.  
  
Exkluderade blev studier som inkluderade vacciner eller enbart nämnde att de 
inkluderade hela Anatomical Therapeutic Chemical Classification (ATC)-grupp J, 
antiinfektiva medel för systemiskt bruk, där vacciner finns med i grupp J07 då denna 
studie behandlar övriga läkemedel. Även de studier som utredde ADE (adverse drug 
events) istället för ADR (adverse drug reactions) exkluderades.  
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Resultat  
Incidence, characteristics and risk factors of adverse drug reactions 
in hospitalized children – a prospective observational cohort study of 
6,601 admissions. Thiesen S, et al. BMC Med. 2013 Nov 7;11:237. (19)  
En prospektiv observationell kohortstudie utfördes i Storbritannien mellan oktober 
2009 och september 2010. Det man ville ta reda på i den här studien var hur hög 
incidensen var för biverkningar hos barn inlagda på sjukhus, vilka läkemedel som 
orsakade de flesta biverkningarna, hur biverkningarna skulle definieras i bland annat 
svårighetsgrad och om det fanns några riskfaktorer. Man valde att inkludera de barn som 
var mellan 0 år till 16 år där man hade tillgång till all nödvändig data, till exempel de 
läkemedel som barnet använde och i vilka doser, samt de som hade varit inlagda i mer 
än 48 timmar på grund av att man inte hade resurser till att kontrollera alla barn som 
uppsökte sjukhuset. Biverkningar som exkluderades var de man trodde berodde på total 
parenteral nutrition (TPN), vissa blodprodukter och intravenösa vätskeersättningsmedel 
och man valde att enbart inkludera de biverkningar som uppstod under patientens första 
inskrivning när riskfaktoranalysen gjordes.  
  
Totalt inkluderades 6 6o1 inläggningar på 17 avdelningar (barn inlagda på 
barnintensivvårdsavdelningen (PICU), operation, uppvakningsavdelningen och röntgen 
blev inte inkluderade) vilket motsvarade 5 118 patienter, 2 297 var flickor och 4 284 blev 
inlagda en gång. Biverkningar identifierades genom att patienterna följdes genom hela 
studietiden. Uppföljningen utfördes utav en i bedömningsgruppen och när det 
uppmärksammades nya symtom eller dåliga provsvar studerades sambandet mellan 
reaktionen och läkemedelsexponeringen. De biverkningar som studerades var de där 
sambandsbedömningen konkluderade med att det var säkert eller sannolikt att 
respektive läkemedel orsakade biverkan vilket resulterade i 1 446 stycken (213 och 1 233 
respektive) av 2 934 och totalt var det mindre än 1 % som ansågs som allvarliga.   
  
Incidensen för biverkningar uppskattades på två sätt, utifrån antal inläggningar och 
utifrån antal patienter vilket gav en incidens på 15,9 % och 17,7 % respektive. Man tittade 
även på incidensen för de som bara blev inlagda en gång jämfört med de som blev inlagda 
flera gånger under studiens gång. Resultatet som erhölls var att incidensen för att få en 
biverkan om man var inlagd en gång var 14,7 % medan om man blev inlagd mer än en 
gång var incidensen 18,0% per inläggning och 32,7 % per patient.   
  
De vanligaste biverkningarna som upptäcktes var illamående och/eller kräkningar, klåda 
och förstoppning. Opioider och anestetiska medel sågs orsaka flest biverkningar (54 % 
av alla biverkningar totalt).   
  
De riskfaktorer som visades vara statistiskt signifikanta utifrån den här studien var 
användandet av fler än ett läkemedel, om barnet genomgått narkos, äldre barn och 
onkologisk behandling.  
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Tabell 3. Sammanställning över resultatet i studie (19)  

Studieperiod  Antal studerade 
och antal 
observerade 
biverkningar 

Incidens  
utifrån antal 
inläggningar 
(%)  

Incidens  
utifrån 
antal 
patienter  
(%) 

Biverkningar  Läkemedel  Riskfaktorer  

1 oktober 
2009- 30 
september  
2010  

Totalpopulation
=5 118 
Observerade 
biverkningar=  
1 446  

15,9 17,7 Illamående 
och/eller 
kräkning, 
klåda, 
förstoppning  

Opioider, 
anestetisk
a medel  

> 1 
läkemedel, 
narkos, 
äldre barn, 
onkologisk 
behandling  
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Adverse drug reactions and off-label and unlicensed medicines in 
children: a prospective cohort study of unplanned admissions to a 
paediatric hospital. Bellis JR, et al. Br J Clin Pharmacol. 2014 
Mar;77(3):545-53. (26)  
I en prospektiv kohortstudie som utfördes på ett sjukhus i Storbritannien mellan 1 juli 
2008 och 30 juni 2009 ville man undersöka ifall användandet av läkemedel utskrivet off-
label orsakar biverkningar hos barn som är inlagda på sjukhus. De som inkluderades var 
barn mellan 0-16 år som lades in antigen efter besök på akuten, att de flyttats till 
sjukhuset från ett annat sjukhus eller de som skrevs in direkt till olika avdelningar som 
inte var planerade inskrivningar. De patienter som kom in till sjukhuset på grund av 
överdosering, missbruk eller elektiva ingrepp exkluderades. Hos de som inkluderades 
samlades data in över de läkemedel som patienten använt under de senaste två veckorna 
innan besök på sjukhus samt att man undersökte ifall barnen upplevt några biverkningar 
före dem blev inskrivna. Totalt blev det 6 020 inskrivningar som inkluderades och 
sammanlagt 19 975 läkemedelsbehandlingar. Av dessa var 17 758 stycken receptbelagda 
läkemedel och 2 217 från receptfria läkemedel varav endast två stycken receptfria 
läkemedel kunde associeras med biverkningar. 1 207 av de 17 758 receptbelagda 
läkemedlen kunde inte kategoriseras som godkända läkemedel eller läkemedel utskrivna 
off-label och kunde därför inte tas med i resultatet.   
  
Bland barn som blev inlagda för första gången (3 869 patienter) såg man att off-label 
användning av läkemedel hade en större risk att orsaka biverkningar jämfört med 
godkända läkemedel. Förutom off-label användning av läkemedel såg man även att 
onkologiska patienter, användandet av flera än ett läkemedel och att äldre barn hade en 
större risk att drabbas av biverkningar. Man valde även att utöver hela 
studiepopulationen bara studera de som inte var onkologiska patienter som blev 
inskrivna för första gången vilket var 3 769 stycken. Totalt registrerades 127 biverkningar 
som orsakades av 198 läkemedel av vilka 48 stycken var av off-label använda läkemedel. 
De läkemedel som orsakade flest biverkningar var dexametason, diklofenak och 
ibuprofen. Jämförs resultatet med det som erhölls för onkologiska patienter kunde man 
i den gruppen fastställa att det uppträdde 120 biverkningar som orsakades av 283 
läkemedel varav 93 stycken var off-label använda läkemedel. Doxorubicin, etoposid och 
merkaptopurin var de läkemedel som orsakade flest biverkningar.  
 
Risken för att få en biverkan ökade med 23 % för varje tillagt läkemedel som användes 
off-label och med 25 % för varje godkänt läkemedel när man studerade hela 
studiepopulationen.  
  
Tabell 4. Sammanställning över resultatet i studie (26).  

Studieperiod  Antal studerade 
och antal 
observerade 
biverkningar 

Off-label-använda 
läkemedel  som  
orsakade 
biverkningar 
(onkologiska 
patienter)  

Off-label-använda 
läkemedel som 
orsakade 
biverkningar (icke 
onkologiska 
patienter)  

Riskfaktorer (för hela 
studien)  

1 juli 2008-  
30 juni 2009  

Totalpopulation=  
6 020 
Observerade 
biverkningar = 247 

Doxorubicin, 
etoposid, 
merkaptopurin  

Dexametason, 
diklofenak, 
ibuprofen  

Off-label användning 
av läkemedel, 
onkologpatienter, >1 
läkemedel, äldre barn  
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Risk factors associated with adverse drug reactions in hospitalised 
children: international multicentre study. Rashed A.N, et al. Eur J 
Clin Pharmacol. 2012 May;68(5):801-10. (27)  
I en prospektiv kohortstudie samlades data in från fem olika länder, Australien, 
Tyskland, Kina (Hong Kong), Malaysia och Storbritannien med hjälp av en enkät under 
en period av tre månader, dock endast en månad i Australien. Syftet med studien var att 
undersöka incidensen och karaktären av biverkningar hos barn inlagda på sjukhus samt 
analysera potentiella riskfaktorer i dessa fem länder. Barn som inkluderades hade varit 
inlagda i mer än 24 timmar. När biverkningsincidensen och riskfaktorer skulle 
bestämmas inkluderades de som blev inlagda en gång och fick minst ett läkemedel. 
Dessutom var det bara de som uppvisade minst en biverkan under tiden på sjukhus som 
inkluderades vid utvärderingen av potentiella riskfaktorer. P-värden på <0.05 ansågs 
som statistisk signifikanta. Man samlade in nödvändig information angående 
biverkningar hos patienterna och bedömningsgruppen som undersökte detta innehöll 
minst en klinisk farmaceut och en barnläkare. I studien valde man att dela upp alla 
läkemedel i två grupper, högriskläkemedel och lågriskläkemedel. De läkemedel som 
inkluderades till högriskläkemedlen var analgetika (N02), antiepileptika (N03), 
antibakteriella och antimykotiska läkemedel för systemiskt användning (J01,J02), 
kortikosteroider för systemiskt bruk (H02) och immunosuppressiva läkemedel (L04). 
Resterande räknades som lågriskläkemedel.   
  
Totalt inkluderades 1 253 barn varav 560 var flickor. Av dessa fick 1 115 
läkemedelsbehandling, totalt 5 013 läkemedel, och hos de som använde läkemedel 
uppmärksammades 328 biverkningar vilket gav en incidens på 16.7 % för hela studien. 
De land som skrev ut flest läkemedel var Storbritannien.  
  
De mest frekventa biverkningarna i den här studien härstammade från mag- och 
tarmsystemet, huden och hjärtrytrubbningar och de läkemedel som var associerade flest 
gånger med biverkningar var antibakteriella läkemedel, analgetika och läkemedel för 
obstruktiv luftvägssjukdom.   
  
Den riskfaktor som var signifikant för hela studien var användandet av ≥ 5 stycken 
läkemedel. Användningen av högriskläkemedel var en signifikant riskfaktor i alla länder 
förutom i Australien och Hong Kong. Ålder visades vara en riskfaktor i alla länder 
förutom i Kina (Hong Kong) och det var framförallt äldre barn som hade en högre risk 
att få biverkningar. Man uppmärksammade även att somliga diagnoser var mer 
associerade med biverkningar och det var främst vissa av de diagnoser som involverade 
nervsystemet, blodbildande organ, immunsystemet och de som härstammade från den 
perinatala perioden (tiden som är nära förlossningen).  
  
Tabell 5. Sammanställning över resultatet i studie (27)  

Studieperiod  Antal studerade 
och antal 
observerade 
biverkningar 

Incidens 
(%) 

Biverkningar  Läkemedel  Riskfaktorer 
(för hela 
studien)  

1 oktober 
2008- 31 
december  
2009  

Totalpopulation=  
1 253 
Observerade 
biverkningar = 
328 

16,7  Mag-  och  
tarmbiverkningar, 
hud och hjärtrytm 
och hjärtfrekvens  

Antibakteriella 
läkemedel, 
analgetika och 
läkemedel vid  
obstruktiv 
luftvägssjukdom  

 ≥ 5 
läkemedel, 
äldre barn och 
vissa 
diagnoser  
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Is off-label use a risk factor for adverse drug reactions in pediatric 
patients? A prospective study in an Indian tertiary care hospital.  
Saiyed MM, et al. Int J Risk Saf Med. 2015;27(1):45-53. (28)  
I en prospektiv studie som utfördes i Indien under sex månader och publicerades 2015 
ville man undersöka ifall användningen av läkemedel som skrivits ut off-label hos barn 
är en riskfaktor för att uppvisa biverkningar och undersöka biverkningsincidensen. De 
barn som inkluderades i studien var mellan 0-12 år gamla, fick minst ett läkemedel och 
var inskrivna på barnavdelningen. Barn som skulle opereras exkluderades. Data som 
behövdes erhölls genom läkemedelslistor. I studiens analyser ansågs ett p-värde mindre 
än 0.05 som ett statistiskt signifikant resultat.   
  
Totalt inkluderades 320 barn; 138 spädbarn (1 månad-1 år), 63 småbarn (1-3 år), 74 och 
45 stycken förskolebarn (3-6 år) respektive barn i skolåldern (6-12 år). 206 av de 320 
barnen var pojkar. Antalet läkemedel som användes var 1 152 stycken läkemedel som 
användes off-label och 493 stycken godkända läkemedel.   
  
Totalt var det 47 stycken av 320 barn som uppvisade 51 biverkningar sammanlagt vilket 
gav en incidens på 10,9 %. Av biverkningarna var det 28 stycken där det uppskattades att 
sambandsbedömningen konkluderade med att de var sannolika och 13 var möjliga att 
respektive läkemedel orsakat biverkan. Av biverkningarna var 34 stycken orsakade av 
läkemedel som var utskriva off-label och 17 stycken var orsakade av godkända läkemedel.  
De vanligaste biverkningarna som observerades var makulopapulösa utslag, frossa, ataxi 
och feber. De tre läkemedlen som orsakade flest biverkningar var vankomycin 
(antibiotika), fenytoin (antiepileptikum) och ceftriaxon (antibiotika).   
  
De riskfaktorer som var statistiskt signifikanta i den här studien var användandet av flera 
läkemedel samtidigt vilket ökade risken för biverkningar med 17 % och användning av 
läkemedel som skrevs ut off-label som ökade risken med 30 %.  
  
Tabell 6. Sammanställning över resultatet i studie (28)  

Publicerad  Antal studerade 
och antal 
observerade 
biverkningar 

Incidens  
(%) 

Biverkningar  Läkemedel  Riskfaktorer  

Januari 2015  Totalpopulation= 
320 
Observerade 
biverkningar= 51 

10,9  Makulopapulösa 
utslag, frossa,  
ataxi, feber  

Vankomycin, 
fenytoin, 
ceftriaxon  

Användandet 
av > 1 
läkemedel, off-
label 
läkemedel  
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Incidence and Costs of Adverse Drug Reactions in a Tertiary Care 
Pediatric Intensive Care Unit. Du W, et al. J Clin Pharmacol. 2013 
May;53(5):567-73. (29) 
I en prospektiv studie som utfördes på en barnintensivvårdsavdelning (PICU) i USA 
mellan 1 november 2010 och 31 maj 2011 ville man analysera incidensen, riskfaktorer 
och kostnader för biverkningar hos barn. Man delade in patienterna i tre grupper; (1) de 
som var inlagda med medicinska åtgärder, (2) de som genomgått eller skulle genomgå 
kardiovaskulär (CV)-operation och (3) de som skulle genomgå eller hade genomgått 
andra operationer. De som inkluderades var alla barn och ungdomar (0-18 år) som lades 
in vilket totalt blev 697 inläggningar. Biverkningar uppmärksammades bland annat 
genom provtagningar och visuella undersökningar, t.ex. upptäckande av utslag, och 
erhölls av två sjuksköterskor på avdelningen. Data som erhölls gick sedan studiegruppen 
igenom och utvärderade. Studiegruppen bestod av bland annat läkare och kliniska 
farmaceuter.  
  
Antalet biverkningar som uppstod var totalt 288 stycken och biverkningsincidens för de 
som uppvisade minst en biverkan var 13 %. Utöver detta var incidensen 6,0 % för de som 
uppvisade minst två biverkningar och 3,6 % för de som uppvisade minst tre biverkningar. 
De vanligaste biverkningar var elektrolytrubbningar, hyperglykemi och hjärtarytmier. 
De läkemedel som orsakade de flesta biverkningar var diuretika, kortikosteroider och 
beta-agonister.   
  
Riskfaktorerna för att få biverkningar som var statistiskt signifikanta var barn yngre än 
ett år, användandet av > 15 läkemedel, de som hade ett PRISM (Pediatric Risk of Mortality 
Score) värde över 3 och de som genomgått CV-operationer. Medelkostnaden för 
inläggningen var ca 62,616.7 ± 9,309 US dollar om barnet fick en biverkan jämfört med 
11,860 ± 14,040 US dollar för de som inte fick någon biverkan vilket är ca en 5,3 gånger 
så stor skillnad. När man tog hänsyn till bland annat ålder, PRISM-värde och anledning 
till varför barnen var inlagda var skillnaden i kostnad 3,5-gånger så stor istället för 5,3.  
  
Tabell 7. Sammanställning över resultatet i studie (29)  

Studieperiod  Antal studerade 
och antal 
observerade 
biverkningar 

Incidens 
(%)  

Biverkningar  Läkemedel  Riskfaktorer  

1  november  
2010 - 31 
maj  
2011  

Totalpopulation 
= 697 
Observerade 
biverkningar= 
288 

13,1  Elektrolytrubbningar, 
hyperglykemi, 
hjärtarytmier  

Diuretika, 
kortikosteroider, 
beta-agonister  

Lägre ålder, 
användandet  
av > 15 
läkemedel,  
PRISM 
värde över 3, 
CV- 
operation  
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Adverse drug reactions in hospitalized children in Fortaleza, Brazil. 
dos Santos DB, et al. Pharmacoepidemiol Drug Saf. 2006 
Sep;15(9):635-40. (30)  
En prospektiv kohortstudie utfördes på ett sjukhus i Brasilien mellan 1 augusti till den 31 
december 2001. Syftet var att undersöka frekvensen av biverkningar och även 
riskfaktorer för att få läkemedelsbiverkningar hos barn. De barn som inkluderades var 
mellan 0-16 år gamla och som varit inlagda under minst 24 timmar.  Patienterna följdes 
tills de blev utskrivna, förflyttade till en annan avdelning eller avled. Data samlades in av 
en klinisk farmaceut. Antihistaminer och kortikosteroider som användes för att kupera 
allergiska reaktioner togs inte med i studien. P-värden på <0,005 ansågs vara statistiskt 
signifikanta. 
  
Total inkluderades 283 sjukhusinläggningar men på grund av att vårdgivare inte gav 
samtycke till att deras barn inkluderades eller att barnen blev utskrivna tidigare än 24 
timmar efter inskrivningen var det bara 272 som inkluderades och 43,8 % var pojkar.  
  
Det uppstod 47 stycken biverkningar hos sammanlagt 33 patienter vilket gav en incidens 
på 12,5 % för hela studien. I den här studien var det läkemedel mot infektioner, läkemedel 
som påverkar CNS och hjärt- och kärlläkemedel som förskrevs i störst utsträckning till 
barn. De vanligaste biverkningar var hudutslag, Cushings syndrom och mag- och 
tarmbiverkningar. Av alla biverkningar bedömdes 11 stycken som säkra, 27 stycken som 
sannolika och 9 stycken som möjliga när sambandet studerades mellan de läkemedel 
som användes och de biverkningar som uppstod. Totalt bedömdes 55,3 % inte vara 
relaterade till läkemedelsdosen.  
  
Läkemedelsgrupperna som orsakade de flesta biverkningarna var läkemedel mot 
infektioner, systemiska hormoner och läkemedel som påverkar CNS. De läkemedel som 
var förknippade med flest biverkningar var oxacillin, dipyron, vankomycin och 
hydrokortison.  
  
De riskfaktorer som ansågs som signifikanta i den här studien var användandet av ≥ 11 
läkemedel, manligt kön och om man hade varit inlagd på sjukhus mer än 3 gånger.  
  
Tabell 8. Sammanställningar av resultatet i studie (30)  

Studieperiod  Antal studerade 
och antal 
observerade 
biverkningar 

Incidens 
(%) 

Biverkningar  Läkemedel  Riskfaktorer  

1 augusti – 31 
december  
2001  

Totalpopulation= 
272 
Observerade 
biverkningar= 47 

12,5  Hudutslag,  
Cushings syndrom, 
mag- och  
tarmbiverkningar  

Läkemedel  mot  
infektioner, 
systemiska 
hormoner, 
läkemedel som 
påverkar CNS  

Användandet 
av ≥ 11 
läkemedel,  
manligt kön, 
inlagd mer 
än 3 gånger.  
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Adverse Drug Reactions in Hospitalized Pediatric Patients: A 
Prospective Observational Study. Kurian J, et al. Indian J Pediatr. 
2016 May;83(5):414-9. (31)  
I en prospektiv observationsstudie som gjordes på barnavdelningen på ett sjukhus i 
Indien mellan oktober 2013 och mars 2014 hade man som syfte att bland annat ta reda 
på biverkningsincidensen inom slutenvården och om det fanns något mönster för 
biverkningarna. De barn som inkluderades var de som behandlades på sjukhuset och de 
barn som exkluderades var de som blev inlagda på neonatala intensivvårdsavdelningen 
(NICU), de som inte var inlagda i 24 timmar och de som inte fick något läkemedel under 
tiden de var på sjukhuset. Man undersökte barnen varje dag för att kunna upptäcka 
biverkningar.  
  
Det blev totalt 1 082 patienter som inkluderades av vilka 54 stycken uppvisade totalt 64 
biverkningar. 37 av dessa 54 barn var pojkar. Incidensen blev 5,0 % och spädbarn var 
den grupp som var mest utsatt för biverkningar.  
  
De läkemedelsgrupper som låg bakom de flesta biverkningarna var antibiotika där 
amoxicillin + klavulansyra var associerad med störst biverkningsrisk. Därefter var det 
antikonvulsiva läkemedel och antikolinergika som var de läkemedelsgrupper som 
orsakade flest biverkningar. Biverkningarna som var vanligast i den här studien var 
diarré, kräkningar, utslag och somnolens. Sambandet mellan läkemedelsanvändning och 
observerade biverkningarna bedömdes som sannolik i de flesta fall, 87,5 %.  
  
Riskfaktorer som ansågs som statistiskt signifikanta var användandet av flera läkemedel 
(minst 4 stycken), yngre barn och manligt kön.  
  
Tabell 9. Sammanställning över resultatet i studie (31)  

Studieperiod  Antal studerade 
och antal 
observerade 
biverkningar 

Incidens 
(%) 

Biverkningar  Läkemedel  Riskfaktorer  

Oktober 2013- 
mars 2014  

Totalpopulation= 
1 082 
Observerade 
biverkningar= 64 

5,0 Diarré, 
kräkningar, 
utslag,  
somnolens  

Antibiotika, 
antikonvulsiva 
läkemedel, 
antikolinergika   

Användandet 
av ≥ 4 
läkemedel, 
lägre ålder och 
manligt kön 
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Adverse Drug Reactions in Children--International Surveillance and 
Evaluation (ADVISE): a multicentre cohort study. Rashed A.N, et al. 
Drug Saf. 2012 Jun 1;35(6):481-94.(32)  
I en prospektiv observationell kohortstudie som utfördes på sjukhus i Australien, 
Tyskland, Kina (Hong Kong), Malaysia och Storbritannien mellan 1 oktober 2008 och 31 
december 2009 undersöktes biverkningsincidensen och biverkningarnas 
allvarlighetsgrad. Man ville också jämföra incidensen mellan länderna. Data som 
användes samlades in med hjälp av ett webbaserat datainrapporteringsverktyg under tre 
månader i varje land förutom i Australien där data insamlades under en månad på grund 
av otillräckliga resurser. Biverkningar identifierades genom att en person i varje 
studiegrupp gick igenom data för alla patienter i dess land för att kunna urskilja troliga 
biverkningar. Därefter gick varje studiegrupp var för sig igenom dessa fall och 
analyserade dem för att konstatera om det var en biverkan. P-värden <0,05 ansågs 
statistiskt signifikanta. Då incidensen skulle räknas ut för studien var det enbart de som 
var inlagda för första gången som inkluderades. De barn som inkluderades i studien var 
mellan 0-18 år gamla och var inlagda på sjukhus under minst 24 timmar. Totalt 
inkluderades 1 278 patienter varav 55 % var pojkar. Antalet läkemedel som användes 
under studieperioden var 5 367 stycken och 89,2 % av alla barn som inkluderades i 
studien fick minst ett läkemedel.  
  
I hela populationen på 1 278 barn fick 211 stycken tillsammans 380 biverkningar vilket 
resulterade i en incidens på 18,5 % hos de som fick minst ett läkemedel för hela studien. 
Den högsta incidensen såg man i Storbritannien med 35 %, därefter var det Malaysia, 
Hong Kong, Tyskland och Australien med 19,1 %, 10,3 %, 9,2 % och 7,9 % respektive. 
Anledningen till att Storbritannien hade en väldigt hög incidens kan ha berott på att de 
skrev ut mycket morfin och morfin i sin tur stod för många biverkningar. Man valde 
också att räkna ut hur stor del av alla inläggningar som berodde på en biverkning. Totalt 
var det 26 biverkningar av 380 som var orsaken till att ett barn blev inlagt på sjukhus. I 
hela studiematerialet bedömdes att 1,8 % (1,0–2,6 %) av inläggningarna var på grund av 
läkemedelsbiverkningar. Detta innebär att biverkningar stod bakom nästan var 60:e 
inläggning på sjukhus.   
  
Flest biverkningar var relaterade till mag- tarmsystemet, huden och det metabola och 
nutritionssystemet. För majoriteten av biverkningarna bedömdes orsakssambandet som 
sannolikt, 65,3 %, och de flesta ansågs som milda i svårighetsgrad, 63,4 %. En biverkan 
ledde till att patienten avled. Läkemedelsgrupperna som gav upphov till flest 
biverkningar var antibakteriella medel, analgetika och läkemedel för obstruktiv 
luftvägssjukdom. Studien undersökte också hur stor andel av vissa läkemedel som 
orsakade biverkningar och då såg man att immunsuppressiva läkemedel var störst med 
33,3 % och sedan kom antivirala läkemedel med 20,4 %.   
  
Jämförelser mellan länderna visade att barn inom slutenvården i Storbritannien fick flest 
läkemedel och landet hade även den högsta biverkningsincidensen. De som utförde 
studien trodde att detta kunde vara ett samband, dvs vid användning av många 
läkemedel ökar biverkningsrisken. 
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Tabell 10. Sammanställning av resultatet från studie (32)  

Studie-
period  

Antal studerade 
och antal 
observerade 
biverkningar 

Incidens 
(%) 

Antal 
inläggningar 
som 
orsakades av 
biverkningar 

Antal 
patienter 
som lades in 
p.g.a. 
biverkningar 

Incidens 
(%) för att 
en 
biverkan 
orsakat 
inläggning 

Biverkningar  Läkemedel  

1 oktober 
2008 – 31 
december  
2009  

Totalpopulation
= 1 278 
Observerade 
biverkningar= 
380 

18,5  26 20 1,8 Mag-
tarmsystemet, 
huden, 
metabola och 
nutritions-
systemet  

Antibakteriella, 
analgetika,  
Läkemedel för 
obstruktiv 
luftvägs-
sjukdom  
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Adverse drug reactions in neonates: a prospective study. Rivas A.B, et 
al. Arch Dis Child. 2016 Apr;101(4):371-6. (33)  
I en prospektiv kohortstudie som utfördes på en neonatal avdelning på ett sjukhus i 
Spanien ville man undersöka förekomsten och karaktären av biverkningar. Studien 
utfördes mellan maj 2012 och juni 2013. Alla barn som blev inlagda inkluderades. Man 
hade bara ett exklusionskriterium och det var ifall det saknades information om de 
läkemedel barnet hade fått innan den blev inlagd på sjukhus. Information om 
patienterna samlades in varje dag för att kunna upptäcka nytillkomna biverkningar. När 
man trodde att det var en biverkan som uppkommit gjordes en mer utförlig analys för att 
bland annat kunna se om det fanns samband mellan läkemedel och den eventuell 
biverkan och vilka åtgärder som skulle behövas sättas in i sådana fall. P-värden <0,05 
vara statistiskt signifikanta för resultatet.  
  
I den här studien inkluderades 313 patienter, 173 pojkar och 140 flickor, och av dessa fick 
69 stycken inget läkemedel. Totalt gavs 2 166 läkemedel och samtliga analyserades.  
  
Antalet biverkningar som registrerades var 116 stycken vilka uppträdde hos 54 patienter 
vilket gav en biverkningsincidens på 17 %. Av alla som använde minst ett läkemedel fick 
22 % en biverkan. Av samtliga biverkningar ansågs 75 % vara typ A-biverkningar, 57 % 
som sannolika när man studerar orsakssamband och 42 % som måttligt svåra. De 
vanligaste biverkningarna var födoämnesintolerans, flebit och takykardier och 
majoriteten var måttligt svåra. De läkemedelsgrupper som uppvisade högst 
biverkningsrisk var läkemedel mot infektioner för systemiskt bruk, läkemedel för 
nervsystemet och läkemedel för det kardiovaskulära systemet.  
  
Man uppmärksammade att biverkningsincidensen var högre hos de barn som fick ≥ 5 
läkemedel.  
  
Tabell 11. Sammanställning av resultatet i studie (33)  

Studieperiod  Antal studerade 
och antal 
observerade 
biverkningar 

Incidens 
(%) 

Biverkningar  Läkemedel  ökad risk för 
biverkningar  

Maj  2012- 
Juni 2013  

Totalpopulation= 
313 
Observerade 
biverkningar= 
116 

17,0  Födoämnes-
intolerans, flebit, 
takykardier  

Läkemedel  mot 
infektioner  för 
systemiskt bruk, 
CNS-läkemedel, 
kardiovaskulära 
läkemedel 

Användandet 
av ≥ 5 
läkemedel  
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Adverse drug reactions and off-label and unlicensed medicines in 
children: a nested case-control study of inpatients in a pediatric 
hospital. Bellis J.R, et al. BMC Med. 2013 Nov 7;11:238. (34)  
I en prospektiv inbyggd fall-kontrollstudie (nested case-control study) som utfördes på 
ett sjukhus i Storbritannien mellan 1 oktober 2009 och 30 september 2010 studerade 
man om läkemedel som används off-label var en riskfaktor för biverkningar. De som 
inkluderades var barn mellan 0-16 år som varit inlagda en gång och fått en biverkan för 
att kunna jämföra med de som inte fått någon biverkan, vilket gav en inbyggd 
fallkontrollstudie. Barn som låg på operation, uppvakningsavdelningen, röntgen eller på 
barnintensivvårdsavdelningen (PICU) under hela studietiden exkluderades. När man 
analyserade biverkningar var de biverkningar som ansågs som sannolika eller säkra 
registrerade och det läkemedlet som sågs användas samtidigt som biverkningen uppkom 
klassades som ”orsak” till biverkningen.  
   
Totalt var det 1 388 patienter (694 barn som fick biverkningar och 694 barn som inte fick 
biverkningar) som kunde inkluderades i studien, 45,6 % var flickor och 27,7 % var mellan 
5-11 år gamla. Vid den första inläggningen noterades 785 biverkningar vilka bedömdes 
vara säkra eller sannolika när man studerade orsakssambandet hos 694 barn. Av totalt 
10 699 läkemedelsförskrivningar var det 6 980 som var godkända för barn, 2 407 stycken 
var off-label använda läkemedel och 554 stycken kunde man inte placera i någon av 
grupperna. Av dessa läkemedel var 6,2 % av de godkända läkemedlen troligtvis orsaken 
till en läkemedelsbiverkan och 12,4 % av de off-label använda läkemedlen. Oddskvoten 
var 2.25 (95 % KI 1.95–2.59) för att en biverkan uppstått av ett läkemedel som används 
off-label jämfört med ett godkänt läkemedel.  
  
De riskfaktorer som var signifikanta var äldre barn, om man genomgått narkos, off-label 
användandet av läkemedel som ökade risken för biverkan med nästan 30 % för varje 
tillagt läkemedel och användandet av fler än ett läkemedel. Användandet av fler än ett 
läkemedel ökade risken för att få biverkningar med 20  %.  
  
Tabell 12. Sammanställning över resultatet i studie (34).  

Studieperiod  Antal studerade och antal 
observerade biverkningar 

Riskfaktorer  

1 oktober 2009 – 30 september 
2010  

Totaltpopulation = 1 388 
Observerade biverkningar = 785 

Äldre ålder, narkos, off-label 
användning av läkemedel och 
användandet av > 1 läkemedel  
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Sammanställning över resultaten i de olika studierna  
  
Tabell 13a. Sammanställning över den totala incidensen för att barn drabbas av 
biverkningar medan de är inlagda på sjukhus i de olika studierna.  

Antal patienter eller 
inläggningar som 
fått läkemedel/ 
inkluderats  

Antal patienter 
som uppvisar 
biverkningar  

Antal 
biverkningar  

Incidens, 
utifrån antal 
patienter(%)  

Incidens, 
utifrån antal 
inläggningar  
(%)  

Enbart förstagångs-
inläggning 

Referens  

5 118     1 446  17,7   15,9   Thiesen 
et al (19)  

1 115   186   328  16,7     Ja Rashed  
et al (27)  

320   47  51  10,9      Saiyed 
et al (28)  

697     228    13,1   Du et al 
(29)  

265  33  47  12,5     dos 
Santos 
et al 
(30)  

1 082   54  64  5,0     Kuraian  
et al (31)   

1 278   211  380  18,5    Ja Rashed  
et al 
(32)  

224  54  116  17,0     Rivas et 
al (33)  

  
  
Tabell 13b. Sammanställning över den totala incidensen för att en biverkan har lett till 
sjukhusinläggning hos barn.  

Antal 
patienter  

Antal 
patienter 
som blev 
inlagda p.g.a. 
biverkningar   

Antal 
biverkningar  

Incidens för 
att biverkan 
var orsaken  
till inläggning 
(%)  

Referens  

1 278   20   26   1,8   Rashed et al 
(32)  
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Tabell 14. Översiktstabell över de riskfaktorer som var statistiskt signifikanta i de olika 
studierna.  

Riskfaktorer  Studiepopulation  Utfört i  Referens  
Fler än ett läkemedel, 
narkos, äldre barn, 
onkologiska patienter  

0-16 år, n= 5 118, 
Patienter inlagda  
på sjukhus > 48  
timmar  

Storbritannien  Thiesen et al (19)  

Fler än ett läkemedel, 
äldre barn, off-label 
användning av 
läkemedel, onkologiska 
patienter  

0-16 år, n=6 020, 
Patienter inlagda  
på sjukhus  

Storbritannien  Bellis et al (26)  

≥ 5 läkemedel,  
äldre barn,   
diagnos  

0-18 år, n= 1 253, 
Patienter inlagda  
på sjukhus   

Australien,  
Tyskland,  
Storbritannien,  
Hong Kong (Kina),  
Malaysia  

Rashed et al (27)  

Fler än ett läkemedel,  
off-label användning av 
läkemedel  

0-12 år, n= 320, 
Patienter inlagda  
på sjukhus  

Indien  Saiyed et al (28)  

> 15 läkemedel, yngre 
barn, 
PRISM värde över 3, 
CV-operation  

0-18 år, n= 697, 
Patienter inlagda  
på sjukhus  

USA  Du et al (29)  

≥ 11 läkemedel, 
pojkar, inlagd mer än 3 
gånger  

0-16 år, n= 272, 
Patienter inlagda  
på sjukhus  

Brasilien  dos Santos et al 
(30)  

≥ 4 läkemedel, 
 yngre barn, pojkar  

0-18 år, n= 1 082, 
Patienter inlagda  
på sjukhus < 24  
timmar  

Indien  Kuraian et al (31)  

> 1 läkemedel, 
 narkos,   
off-label användning, 
äldre barn 

0-16 år, n= 1 388, 
Patienter inlagda  
på sjukhus  

Storbritannien  Bellis et al (34)  
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Tabell 15. Sammanställning över de vanligaste läkemedlen eller läkemedelsgrupperna 
som var associerade med ökad biverkningsrisk hos barn i de olika studierna.  

Läkemedel  Referens  
Opioider,  
Anestesimedel  

Thiesen et al (19)  

Doxorubicin,  
Etoposid, 
Merkaptopurin (hos onkologpatienter)  

Bellis et al (26)  

Dexametason 
Diklofenak, 
Ibuprofen (övriga patienter)  

Bellis et al (26)  

Antibakteriella läkemedel, 
Analgetika, 
Läkemedel för obstruktiv luftvägssjukdom  

Rashed et al (27)  

Vankomycin, 
Fenytoin, 
Ceftriaxon  

Saiyed et al (28)  

Diuretika, 
Kortikosteroider, 
Betaagonister  

Du et al (29)  

Läkemedel mot infektioner, 
Systemiska hormoner,  
Läkemedel som påverkar CNS  

dos Santos et al (30)  

Antibiotika,   
Antikonvulsiva läkemedel,  
Antikolinergika  

Kurian et al (31)  

Antibakteriella läkemedel, 
Analgetika, 
Läkemedel för obstruktiv luftvägssjukdom  

Rashed et al (32)  

Läkemedel mot infektioner för systemiskt 
bruk,  
CNS-läkemedel,  
Kardiovaskulära läkemedel  

Rivas et al (33)  

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



20  
  

Tabell 16 Sammanställning över de vanligaste biverkningar hos barn i de olika 
studierna.  

Biverkningar  Referens  
Illamående och/eller kräkningar, klåda, 
förstoppning  

Thiesen et al (19)  

Mag-tarmsystemet, hud, hjärta och rytm  Rashed et al (27)  
Utslag, frossa, ataxi, feber  Saiyed et al (28)  
Elektrolytrubbningar,  hyperglykemi, 
arytmier  

Du et al (29)  

Hudutslag, Cushings syndrom, mag- och 
tarmbiverkningar  

dos Santos et al (30)  

Diarré, kräkningar, utslag, somnolens  Kurian et al (31)  

Mag-tarmbiverkningar, hudbiverkningar, 
metabola- och nutritionsbiverkningar  

Rashed et al (32)  

Födoämnesintolerans, flebit, takykardi  Rivas et al (33)  

  
 
Figur 1. Cirkeldiagram som visar den procentuella fördelningen av de organsystem som 
drabbas av flest biverkningar med data från tabell 16. 
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Diskussion  
Metoddiskussion  
För att hitta svaren på frågeställningarna i den här studien: hur vanligt eller sällsynt det 
är med läkemedelsbiverkningar hos barn, vilka de vanligaste riskfaktorerna är, vilka 
grupper av läkemedel som orsakar flest biverkningar hos barn och vilka som är de 
vanligaste biverkningarna som barn drabbas av, gjordes en litteraturstudie. Studier 
publicerade mellan 2000 och 2016 inkluderades. Fördelen med att göra en 
litteraturstudie är man på ett enkelt sätt får tillgång till mycket information från olika 
länder vilket gör att man kan få ett resultat som speglar en större population.  
   
Utmaningen med att göra en litteraturstudie om barn och läkemedel är att det inte finns 
lika mycket material att utgå ifrån jämfört med om man gör studier som involverar 
vuxna. Detta eftersom många väljer att antingen inte inkludera barn i deras studier eller 
för att vissa studier där barn ska inkluderas inte blir godkända av till exempel en etisk 
kommitté. Litteraturen i den här studien hittades via PubMed. Endast artiklar 
tillgängliga online inkluderades.  
  
Studierna som inkluderades i den här litteraturstudien har alla varit prospektiva studier 
i olika former som t.ex. kohortstudier eller inbyggd fall-kontrollstudie. Fördelen med att 
alla studier är prospektiva är att man får en uppfattning om hur det ser ut i dagsläget 
samt att risken för minnesbias (recall bias) är mycket lägre jämfört med om man skulle 
göra en retrospektiv studie.  
  
Majoriteten av studierna var kohortstudier (19,26,27,30,32,33). Fördelen med 
kohortstudier är att de ger en bra möjlighet till att studera orsakssamband vilket är 
lämpligt i studier om biverkningar. Detta då man börjar med att studera patienter som i 
fallet med den här studien inte upplever biverkningar i samband med 
läkemedelsanvändning i början för att sedan studera över en tid. Därefter sammanställs 
resultaten och man försöker hitta samband och skillnader mellan de som får en biverkan 
och de som inte får en biverkan under läkemedelsbehandlingar.  
  
I en av studierna valde man att istället för en ”vanlig” kohortstudie göra en inbyggd 
fallkontrollstudie vilket är en annan typ av kohortstudie(34). Detta innebär att de som 
inkluderades i studien både var fall och kontroller. Det fördelaktiga med en inbyggd 
fallkontrollstudie är att risken för confounders är relativt låg då de som ingår i studien är 
i stor utsträckning karakteriseras och är noga utvärderade.   
  
Tre av studierna nämnde inte specifikt ifall de utförde en kohortstudie eller någon annan 
studie design, i två stycken omnämndes att de utfört en prospektiv studie (28,29). Den 
tredje var en prospektiv observationsstudie(31). Man kan anta att även dessa studier 
gjorde kohortstudier för att studera sambandet mellan läkemedelsanvändning och 
uppkomst av biverkningar då det är en bra studieform samt att kohortstudier är en form 
av observationsstudier.  
  
Storleken på studierna varierade mellan 272 och 5 118 inkluderade barn (19,30). 
Eftersom det finns ett begränsat antal av studier gjorda på barn valdes det att inte 
användas någon gräns för hur stor respektive liten en studie fick vara.  
  
  
Resultatdiskussion  
Av de studier som inkluderades var det endast de som studerade barn inom slutenvården 
som uppfyllde inklusionskriterierna vilket ledde till att studier gjorda i öppenvården 
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uteblev. Det här leder till att denna studie och dess resultat är begränsad till en specifik 
grupp, barn inom slutenvården, och att det inte går att överföra dessa resultat till barn 
inom öppenvården. Detta då man inte vet om resultaten som erhållits i studier på barn 
inlagda på sjukhus är jämförbara med de som är gjorda på barn som inte är inlagda på 
sjukhus. Men om man tittar på en studie gjord på barn inom öppenvården kan man se 
att den har liknande resultat. Man såg att det var främst läkemedel som påverkar 
nervsystemet (N00), antiinfektiva läkemedel för systemiskt bruk (J00), läkemedel som 
påverkar andningsorganen (R00) samt läkemedel som påverkar urin- och könsorgan 
samt könshormoner (G00) som var orsaken till flest rapporterade biverkningar. Detta 
resultat liknar resultatet som erhölls i denna studie. De biverkningar som var vanligast i 
studien gjord på barn inom öppenvården är samma som för den här studien, mag- och 
tarmbiverkningar samt hudbiverkningar. Utöver detta erhölls det även ett liknande 
resultat angående vanliga riskfaktorer vilket var äldre barn, polyfarmaci, ≥ 2 läkemedel, 
och att ett sämre hälsotillstånd medförde ökad risk för att få biverkningar(35). Utifrån 
den här studien kan man se många likheter i resultaten men att det krävs en större 
genomgång för att kunna fastställa att detta gäller. Tyvärr var det inte möjligt att göra 
detta inom detta projekt 
 
Två av studierna har troligtvis utgått från samma studiepopulation. Trots detta skiljer sig 
studiernas resultat med avseende på antal inkluderade patienter, incidensen för hur 
många som uppvisar biverkningar och vilka de vanligaste biverkningar som uppkom var. 
Den skillnad som kunde hittas var att i den ena studien valde man att även inkludera de 
barn som blev inlagda på grund av en biverkan(32). I den andra studien exkluderade 
man dessa barn ifall de inte uppvisade en biverkan medan de var inlagda(27). 
 
Ytterligare två studier tros bygga på samma studiepopulation. Detta på grund av att 
majoriteten av författarna är samma, de utfördes under samma period och överlag 
samma inklusions och exklusionskriterier samt att de bygger på lika många inläggningar 
(6 601 stycken). Det som skiljer studierna åt är de har olika studieformer. Den ena 
studien är en kohortstudie (19). Den andra är en inbyggd fall-kontroll studie (nested 
case-control study) (34). I den inbyggda fall-kontrollstudien tog man enbart med de som 
lades in för första gången medan det inte nämndes något om detta i kohortstudien. 
 
Biverkningsincidensen hos barn  
Totalt var det åtta studier som undersökte incidensen och samtliga visade på olika 
resultat vilket leder till att det är svårt att uppskatta biverkningsincidensen hos barn 
inom slutenvården. Detta leder till att det är svårt att uppskatta incidensen av 
läkemedelsbiverkningar hos barn. Alla studierna uppskattade incidensen en biverkan 
hos inneliggande barn. En studie, (32), studerade även incidensen för att en biverkan 
orsakat sjukhusinläggningen. Incidensen varierade mellan 5,0 % och 18,5 % för hela 
studiepopulationen i de studier som undersökte hur stor incidensen var för att få en 
biverkan under tiden man låg inne på sjukhus(19,27-33). Stora skillnader i 
biverkningsincidens har även uppmärksammats i studier gjorda på både vuxna och barn 
vilket leder till att ett entydigt resultat för en specifik åldersgrupp eller för en hel 
population är svårt att uppnå(5,6). Tittar man istället bara på den studie som utredde 
incidensen för att en biverkan låg bakom sjukhusinläggningen var den mellan 1,0–2,6 % 
och motsvarade ungefär var 60:e inläggning(32). Jämför man detta med vad som har 
erhållits i studier gjorda på vuxna, att var 10:e inläggning är orsakad av 
läkemedelsbiverkningar, är det svårt att säga en anledning till varför resultatet skiljer sig 
så mycket då det endast inkluderades en studie som undersökte detta hos barn.  
  
Den stora variabiliteten i den observerade biverkningsincidensen mellan studierna kan 
ha olika orsaker, bland annat kan den bero på olika stora studiepopulationer. I den studie 
som hade det största deltagarantalet på 5 118 stycken och där det uppstod 1 446 
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biverkningar noterades en incidens på 15,9 % eller 17,7 % beroende på vilket sätt man 
valde att räkna ut incidensen(19). I den studie som hade det lägsta antalet inkluderade 
patienter var det 33 av 265 barn som gav upphov till minst en biverkan och man fick en 
incidens på 12,5 %(30). Med detta kan man se att i små studier där man har få 
observationen kan man få en lika stor incidens som i en stor studie men att det krävs 
färre fall jämfört med i en stor studie vilket leder till en större osäkerhet i 
incidensestimatet. 
 
En annan faktor som kan ha föranlett de olika resultatet är att alla studier inte valde att 
räkna ut incidensen på samma sätt. Vissa valde att räkna med antal patienter medan 
andra räknade med antal inläggningar och en gjorde på båda sätten. Att man räknade 
ut incidensen på olika sätt kan leda till att resultaten inte blir jämförbara (19,27-33). 
Dock var det endast en studie som enbart räknade ut incidensen utifrån antalet 
inläggningar(29). Den uppskattade incidensen i den studien var 13,1 % vilket är inom 
intervallet 5,0 – 18,5 % som var incidensen för de övriga studierna(19,27,28,30–33).  
  
Detta resultat speglar enbart hur vanligt det är att biverkningar uppstår hos barn på 
sjukhus men säger ingenting om den totala incidensen för biverkningar för ett helt 
samhälle, inräknat både de som tar läkemedel på sjukhus och utanför. Det skulle därför 
behövas göra studier på detta för att sätta biverkningar i ett större perspektiv och se hur 
vanligt det är både i Sverige och i andra länder.   
  
Vanliga riskfaktorer  
De tre vanligaste faktorerna som associerades med biverkningar var användandet av 
flera läkemedel samtidigt, vilket var en riskfaktor som återkom i samtliga studier som 
studerade riskfaktorer. Därefter var det åldern och till sist användning av läkemedel som 
används off-label som var de vanligaste riskfaktorerna(19,26-31,34).  
  
Anledningen till att användningen av flera läkemedel ökar risken för biverkningar kan 
bero på problem med läkemedelsinteraktioner. För att minska risken för interaktioner 
måste läkarna kontrollera vilka läkemedel barnen använder och i vilka mängder för att 
kunna minimera riskerna för biverkningar. Det kan också vara så att de som använder 
många läkemedel är sjukare än de som använder färre läkemedel. Detta kan då leda till 
att läkemedlen och sjukdomar interagerar med varandra vilket också kan leda till att 
barnen uppvisar fler biverkningar. I en av studierna såg man att patienter som hade vissa 
diagnoser hade en ökad risk för biverkningar och detta skulle kunna ha ett samband då 
man även uppmärksammade att de som använde fler läkemedel hade en större risk för 
att få biverkningar i samma studie(27). Två av studierna hade inte som syfte att utreda 
riskfaktorer för biverkningar men i båda dessa studier såg man att risken för att få 
biverkningar ökade hos de som använde fler läkemedel. Man kan anta att det skulle ha 
klassats som en riskfaktor ifall studierna valt att göra en statistisk analys för att utreda 
detta som en statistisk signifikant riskfaktor men detta kan man tyvärr inte veta(32,33).  
  
En annan riskfaktor som många studier identifierade var att åldern påverkade risken att 
få biverkningar. Resultaten skiljer sig mellan sex studier då fyra studier kom fram till att 
äldre barn har en ökad risk jämfört med yngre medan två andra studier kom fram till 
motsatt resultat(19,26,27,29,31,34). Anledningen till olika resultat kan bero på hur 
studiernas studiepopulation såg ut när man ser till åldersfördelningen. Att de två 
studierna som fick resultatet att yngre barn hade större risk att få biverkningar kan bero 
på skillnader i de farmakokinetiska processerna mellan yngre och äldre barn, att de till 
exempel inte är fullt utvecklade. De skillnader som brukar anses som störst är skillnader 
i metabolism och exkretion. När det gäller metabolismen uttrycker inte yngre barn en 
lika stor mängd av enzymet CYP3A4 under de första levnadsåren vilken kan orsaka fler 
biverkningar då CYP3A4 är involverad i många läkemedelssubstansers metabolism i 
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kroppen. Efter ett par år kan dock det omvända ske, nämligen att barn har hög nivå av 
CYP3A4 som även det kan leda till problem och att doser kan behöva ökas(36). Dock 
hittas ingen exakt ålder när dessa fenomen sker eller när normalnivån av Cyp3A4 
uppnås. Även det att barn har en lägre njurfunktion, vilket påverkar exkretionen, i början 
av sina liv kan leda till biverkningar(37).  
  
Ser man istället på det att äldre barn har en ökad risk för biverkningar kan det vara för 
att äldre barn kan berätta mer om vad de känner och upplever om man jämför med små 
barn. Det är till exempel lättare att få veta om de känner att de har ont någonstans och i 
så fall var eller upplever psykiska symtom som enbart går att uppfatta och 
uppmärksammas genom att ha en konversation med barnet. Att äldre barn utgör en 
större risk att få läkemedelsbiverkningar kan också bero på att vissa av biverkningarna 
som uppstår till exempel diarréer och kräkningar eller att de sover mycket ibland räknas 
som vanligt förekommande hos yngre barn, främst spädbarn och därför inte alltid 
associeras med läkemedelsbiverkningar. Detta kan då leda till att det är svårt att 
identifiera biverkningar i denna grupp. 
  
Som det nämndes i introduktionen är det vanligt att läkemedel används off-label till barn 
då alla läkemedel inte har studerats på barn. Med off-label avses att ett läkemedel inte är 
godkänt för förskrivning till barn eller att viss information saknas för vissa åldersgrupper 
när det till exempel gäller dosering. Tre av studierna, (26,28,34) kunde bekräfta att 
läkemedel som används off-label är en riskfaktor för biverkningar. Att det är en 
riskfaktorer kan bero på att då man inte har studerat ett läkemedel för en viss 
patientgrupp vet man inte hur läkemedlet verkar i denna grupp, i det här fallet hos barn. 
Det kan även bero på att populationen som använder dessa läkemedel är sjukare och vi 
vet att off label användningen är större hos de yngre barnen. Att det är yngre barn ökar 
även i sin tur risken för biverkningar då man vidare inte har all kunskap om till exempel 
vilken dos man ska ge vilket kan vara ytterligare en faktor för biverkan. Vad detta innebär 
är att man bör studera både nya och befintliga läkemedels effekt och säkerhetsprofil även 
på barn. För att öka kunskapen om läkemedel som användas av barn beslutades att 
erhålla en lag med målet att förbättra barns hälsa genom att kontrollera de läkemedel 
som används vid olika behandlingar hos barn. Lagen kom att heta barnförordningen och 
infördes den 26 januari 2007. Lagens innebörd är att för varje nytt läkemedel som ska gå 
igenom en prövning måste läkemedelsföretaget utforma ett pediatriskt 
prövningsprogram (peadiatric investigation plan, PIP) där man tar hänsyn till barn 
under läkemedlets utveckling. När företaget lämnat in ett PIP är det den Pediatriska 
kommittén (PDCO) som ansvarar för att kontrollera denna(38).  
  
Läkare bör även dokumentera mer om de läkemedel som de ger off-label till barn och 
vilka doser och effekter det ger. Med hjälp av mycket dokumentation kan man erhålla ett 
bra underlag till andra läkare när de ska bestämma behandlingen för barn och det kan 
på så vis leda till en säkrare behandling och förhoppningsvis färre biverkningar.  
  
Utöver de tre vanligaste riskfaktorerna indikerade två studier att pojkar hade en ökad 
risk för att få biverkningar vilket inte var ett väntat resultat (30,31). Tittar man i 
läkemedelsregistret från år 2015 ser man att det hämtades ut 1 478 912 receptbelagda 
läkemedel till 372 440 stycken pojkar jämfört med 1 160 348 receptbelagda läkemedel 
till 336 942  flickor. Även under 2016 hämtades det ut fler läkemedel till pojkar jämfört 
med för flickor då 1 712 831 recept hämtades ut till 396 062 pojkar jämfört med 1 350 
921 recept som hämtades ut till 356 369 flickor (9). Utifrån vilka läkemedel som oftast 
ses användas hos patienter som uppvisar biverkningar har man i en studie definierat 
vissa grupper av läkemedel som högriskläkemedel, dvs. de läkemedel som har en större 
risk att ge biverkningar. Dessa grupper var analgetika (N02), antiepileptika (N03), 
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antibakteriella och antimykotiska läkemedel för systemiskt bruk (J01, J02), 
kortikosteroider för systemiskt bruk (H02) och immunosuppressiva läkemedel (L04) 
(27). Registerdata tyder på att pojkar jämfört med flickor i större utsträckning använder 
sig av högriskläkemedel, främst antibiotika och antiepileptika(9). Att pojkar anses som 
en riskgrupp för biverkningar ändras sedan när man har studerat vuxna och man har då 
fått motsatt resultat, att kvinnor har en högre risk att drabbas av biverkningar(39). 
Anledningen till att det blir motsatt resultat kan vara för att det är fler kvinnor som 
använder läkemedel och att de även hämtar ut fler läkemedel på recept jämfört med 
män(9).  
  
Läkemedelsgrupper och biverkningar  
De två vanligaste läkemedelsgrupperna som man såg gav upphov till biverkningar var 
antibiotika och CNS-läkemedel(19,27,28,30–33). Den tredje gruppen som orsakade flest 
biverkningar var de läkemedel som används vid obstruktiv luftvägssjukdom(27,32). Att 
det var just dessa grupper kan bero på att de är vanliga läkemedel som brukar ges till 
barn då bland annat infektioner, epilepsi och astma, som dessa läkemedel kan användas 
mot, är vanliga barnsjukdomar. Även om detta resultat inte grundas på svenska studier 
kan man utifrån tabell 1 se att dessa grupper som orsakar flest biverkningar är vanliga 
läkemedel som hämtas ut till barn och unga i Sverige.  Antagligen finns det ett samband 
mellan biverkningsincidens och förskrivningsfrekvens av de aktuella läkemedlen. Detta 
gör att incidenstal för biverkningar borde justeras för förskrivningsfrekvensen för 
respektive läkemedel(-sgrupp) för att få ett bättre intryck av den verkliga 
biverkningsrisken i samband med läkemedelsanvändandet. 
  
Resultatet från de artiklar den här studien grundas på antyder att mag- och 
tarmbiverkningar och olika hudbiverkningar var de vanligast förekommande 
biverkningarna(19,27,28,30–33). Detta är föga förvånande eftersom de 
läkemedelsgrupper som förskrivs mest också är kända för att kunna orsaka sådana 
biverkningar enligt FASS till exempel kan man se att många antibiotika har dessa två 
biverkningsgrupper som vanligt förekommande biverkningar i samband med dess 
användning(40). Det finns troligen ett indirekt samband med förskrivningsfrekvensen. 
  
En studies resultat (29) angående biverkningsorsakande läkemedel skiljde sig ifrån de 
övriga studiernas. Anledningen till detta kan ha berott på att den enbart utfördes på 
barnintensivvårdsavdelningen där användandet av andra läkemedel kan vara större(29). 
Det görs även intensivare övervakning av patienterna vilket kan resultera i att flera 
”ovanliga” biverkningar upptäcks. Detta är troligtvis huvudorsaken till varför resultaten 
från denna skiljer sig när man ser till vanliga biverkningar. 
 
Slutsats  
Sammanfattningsvis kan man konstatera att barn som ligger inne på sjukhus ofta 
drabbas av biverkningar. I dagsläget finns det inga publikationer som visar på resultatet 
för en hel population, både de som behandlas i slutenvård och öppenvård. Dessutom är 
det svåra att få en exakt siffra på hur vanligt det är med biverkningar hos sjukhusinlagda 
barn då de ingående studiernas resultat skiljer sig från 4,99 % - 18,5 %.  
  
De vanligaste riskfaktorerna för biverkningar som hälsopersonal men även anhöriga bör 
vara uppmärksamma på vid läkemedelsbehandling hos barn är om barnet använder 
flertalet läkemedel samtidigt, användandet av läkemedel som förskrivs off-label och 
vilken ålder barnet har. Om risken för biverkningar ökar med barnets ålder behövs 
verifieras i fler studier. 
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De läkemedel som var associerade med störst biverkningsrisk var enligt denna studie 
antibakteriella läkemedel för systemiskt bruk, främst antibiotika, samt CNS-läkemedel. 
Därefter kom läkemedel för obstruktiva luftvägssjukdomar. De vanligast förekommande 
biverkningarna hos barn var mag- och tarmbiverkningar som till exempel diarré, 
förstoppning och illamående samt olika former av hudbiverkningar som bland annat 
klåda och utslag.  
 
Läkemedelsbehandling är alltid en avvägning mellan risk och nytta och biverkningar går 
inte alltid att undvika. Desto viktigare är det därför att informera patienten eller dess 
vårdnadshavare om möjliga biverkningar som kan uppkomma hos patienten vid 
läkemedelsanvändningen och för att kunna hantera eventuella biverkningar på ett 
adekvat sätt samt göra preventiva åtgärder. 
  
För att minimera risken för att biverkningar uppstår hos barn måste läkare vara 
noggranna med att först och främst välja läkemedel där det finns beprövad erfarenhet 
och dokumentation samt att läkemedlet doseras korrekt. Det är även av stor vikt att 
dokumentera off-label användning av läkemedel. Detta bidrar till ökad kunskap och 
beprövad erfarenhet som kan komma till nytta för framtida behandlingar. Även om det 
kan uppkomma etiska frågeställningar som måste avvägas noggrant så finns det ändå ett 
stort behov för fler kliniska studier på barn då resultat från studier gjorda enbart på 
vuxna inte alltid är överförbara till barn och genom att involvera barn i kliniska studier 
kan man öka kunskaperna gällande barn och läkemedel.  
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