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Sammanfattning 

Inledning: Idag råder det en brist på evidensbaserad dokumentation om läkemedel 
till barn. En bristande dokumentation kan leda till ökade risker för feldoseringar och 
annan felanvändning. Minitabletter, som är en relativt ny form av 
läkemedelsberedning, studeras just nu för användning inom det pediatriska området.  
 
Syfte: Syftet med studien var att undersöka formuleringen hos beredningsformen 
minitabletter samt att studera acceptansen hos barn med fokus på oral administrering.  
 
Metod: Informationssökningen till detta arbete har gjorts via databasen PubMed. 
Artiklarna, som alla är originalartiklar, skulle beskriva formulering och/eller 
acceptansen av minitabletter till barn. Fakta från andra källor som litteratur och 
hemsidor har också samlats in för att ingå i introduktionen.  
 
Resultat: Forskningen tyder på att minitabletter visar lovande egenskaper för 
användning som beredningsform till barn. Acceptansen och viljan att svälja 
minitabletter var hög hos den pediatriska populationen. Vidare besitter minitabletter 
alla de krav som finns för barnanpassade formuleringar, exempelvis så tillgodoser de 
flexibla doser och är säkert att använda.  
 
Diskussion: Minitabletter för peroral användning accepterades väl av barn mellan 2 
dagar - 6 år. Förstahandsalternativet vid behandling av barn har länge ansetts vara 
flytande beredningar. Resultaten från studierna tyder dock på att minitabletter har en 
lika fullgod acceptans som oral vätska, om inte något bättre. Därtill har fasta 
formuleringar en rad fördelar i jämförelse med flytande beredningar, dit hör bättre 
stabilitet, längre hållbarhet och de är även, i regel, billigare att tillverka. 
 
Slutsats: Slutsatsen som kan dras från detta arbete är att minitabletter som 
beredningsform till barn har stor möjlighet att fungera som en patientvänlig 
läkemedelsformulering. Acceptansen hos barn ansågs vara god och som formulering 
uppfyller läkemedelsformen de krav som finns för barnanpassade läkemedel. Vid 
formulering av minitabletter är några viktiga parametrar kompakteringsegenskaper 
och flytförmåga, samt sprödhet och vätningstid.  
 
Nyckelord: Minitabletter, pediatrisk, acceptans, formulering, oral formulering   
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1. Introduktion 

Minitabletter har föreslagits som en ny metod vid oral läkemedelsbehandling till barn. 
De definieras som små tabletter med en diameter mellan 2-5 mm. Tabletterna kan vara 
fyllda i en kapsel, komprimeras ytterligare till större tabletter eller användas såsom de 
är. Denna typ av fast formulering skulle kunna appliceras på ett stort antal av redan 
existerande läkemedel och erbjuda lämpliga alternativ vid till exempel doseringar till 
barn och skulle även kunna komma att passa flera åldersgrupper. Det är även möjligt 
att, vid formuleringen, tillverka olika typer av minitabletter, såsom oralt sönderfallande 
minitabletter, tabletter med omedelbar frisättning, fördröjd frisättning och 
kontrollerad frisättning.  

1.1 Barn och läkemedel 
 
Omkring en femtedel av invånarantalet i Sverige och i EU utgörs av barn, vilka 
definieras som individer mellan 0-18 år. Barn, liksom vuxna, kan erhållas läkemedel 
vid olika sjukdomstillstånd både efter ordination på sjukhus, via recept och i egenvård. 
Somliga läkemedelsbehandlingar, till exempel antibiotikabehandling, är ofta 
väldokumenterade för användning på barn medan andra många gånger kan sakna en 
fullgod dokumentation. Barn har en annan fysiologi och metabolism jämfört med 
vuxna och justeringar av dos och dosintervaller måste således göras för att läkemedel 
avsedda för vuxna skall göras lämpliga för barn. Bristen på barnanpassade 
läkemedelsformer och beredningar är märkbar och risken för felanvändning ökar då ett 
läkemedel delas eller späds i flera omgångar för att passa till ett mindre barn. Sålunda 
finns det flera olika omständigheter att ta hänsyn till vid sådan läkemedelsbehandling 
(1).  

1.2 Läkemedelsomsättning 
 
Det är vanligt att läkare och annan sjukvårdspersonal utgår från vuxendosen då de 
doserar läkemedel till ett barn. Att applicera rekommendationerna för vuxna på barn 
har dock sina svårigheter där flera aspekter, däribland läkemedelsomsättningen i 
kroppen, måste tas i beräkning (2). Levern är det organ som står för huvuddelen av all 
läkemedelsomsättning. Nyfödda och spädbarn upp till sex månaders ålder har en 
outvecklad lever vilket i regel ger en långsammare omsättning av läkemedel än hos 
äldre barn och vuxna (3). Under barnets första levnadsår ökar levern sin förmåga att 
bryta ner läkemedel samtidigt som njurens kapacitet ökar. I förskoleåldern är njurarna 
välutvecklade och läkemedelsomsättningen hög. I jämförelse med äldre barn och vuxna 
är de nedbrytande och utsöndrande organens kapacitet högre i förhållande till kilo 
kroppsvikt. Det innebär ur behandlingssynpunkt att dosen läkemedel per kilo 
kroppsvikt kan komma att behöva höjas alternativt att använda sig av tätare 
doseringsintervaller (4). Små barn har i genomsnitt en klart högre andel 
kroppsvatten/kroppsvikt än äldre. Detta innebär att vattenlösliga läkemedel får en 
större distributionsvolym och dessa läkemedel kan också få en förlängd halveringstid. 
Under de första 28 levnadsdagarna är inte blod-hjärnbarriären fullt utvecklad och 
därför också mer genomsläpplig för substanser som läkemedel. Att beakta ett barns 
ålder vid läkemedelsförskrivning är således av stor betydelse. Vikt och kroppsyta bör 
också tas i beaktande och dosjusteringar kan bli aktuella varefter barnet ökar i vikt (2).  

1.3 Peroral tillförsel av läkemedel 
 
Förmågan att använda sig av olika doseringsformer varierar stort. Flera aspekter kan 
spela in, däribland ålder, fysisk utveckling, förmågan att suga, svälja och andas 
samtidigt men också psykologisk förståelse (5). En debatterad fråga är vid vilken ålder 
ett barn anses kunna svälja konventionella tabletter och kapslar. Även om den fysiska 
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mognaden och åldern är av betydelse så finns det betydande skillnader mellan olika 
individer. En ideal formulering som passar alla i den pediatriska populationen kommer 
nog aldrig att finnas men viktiga faktorer att ta hänsyn till är textur, smak och lukt. Om 
ett barn uppfattar administreringen av läkemedel som obekvämt, smärtsamt eller 
stressande, är det osannolikt att det kommer tolerera upprepad administrering. Andra 
faktorer för en lyckad formulering är att det är bekvämt, säkert och enkelt att 
administrera, att det innehåller så få och icke-toxiska hjälpämnen som möjligt, att det 
är lätt att tillverka och att det är kostnadseffektivt (6). 

1.3.1 Fasta perorala beredningar 

 
Den i särklass vanligaste läkemedelsformen är tabletter (4). Tabletter är förhållandevis 
enkla att administrera, ger en säker dosering och är relativt billiga att tillverka. De 
innehar även en god fysikalisk och kemisk stabilitet vilket i sig är positivt för 
produktens hållbarhet (5). Ytterligare en fördel med tabletter är att de kan användas för 
olika ändamål genom att variera dess utformning och formulering. Genom bestämda 
formuleringsåtgärder kan frisättningen av läkemedel i kroppen regleras. 
Enteroberedningar (fördröjd läkemedelsfrisättning) och depåberedningar (långsam 
läkemedelsfrisättning) är sådana exempel (7). Vissa läkemedel har en väldigt stark, ofta 
bitter, smak som kan vara ett problem inte minst vid administrering till barn. För att få 
medicinen mer tilltalande kan smakämnen tillsättas i ett försök att maskera den dåliga 
smaken, något som ofta är lättare med tabletter än med orala vätskor (4). Trots flertalet 
fördelar är inte tabletter alltid lämpliga för alla patienter eller vid alla tillfällen. 
Spädbarn upp till 4 eller 5 månaders ålder, har en extrusionsreflex där de använder 
tungan för att driva mat ur deras munnar. Reflexen gör det väldigt svårt att svälja annat 
än vätskor. Förmågan att samordna suga, svälja och andas kommer sedan påverka hur 
tidigt barnet är redo för skedmatning av halvfasta ämnen. En konventionell tablett är i 
det här skedet inte aktuellt men beredningsformer som pulver, granulat och 
minitabletter kan hos vissa individer övervägas (5). Förskolebarn och barn från 6 år och 
uppåt brukar i regel kunna svälja tabletter. En tumregel är att om barnet kan äta mat 
med bitar eller hantera ett tuggummi kan sväljförmågan vara tillräckligt utvecklad för 
att svälja tabletter (4). 

1.3.2 Flytande perorala beredningar 

 
Perorala beredningar finns också som flytande formuleringar i form av orala vätskor 
och orala droppar. Dessa har i regel sin grund i en vattenfas och kan förekomma som 
både lösningar, emulsioner och suspensioner. Pulver och granulat till oral lösning 
förekommer också och dessa skall lösas eller dispergeras i vätska innan administration 
(7). Läkemedelsföretagen stöter emellertid på en rad svårigheterna vid formuleringen 
av flytande beredningsformer. Framför allt handlar det om att hitta lämpliga 
stabilisatorer, suspensionsmedel och smakämnen. Problematiken med att uppnå 
tillfredsställande koncentrationer av läkemedelssubstans i den orala vätskan kan 
innebära att de krav som finns för dosnoggrannhet blir svårare att uppfylla. På grund 
av att lösningar ur fysikalisk och kemisk synvinkel bedöms som instabila får följaktligen 
den slutgiltiga produkten en kortare hållbarhetstid jämfört med tabletter och kapslar. 
Dessutom kostar flytande beredningar ansenligt mycket mer än deras motsvarighet i 
fast form (5). Likafullt kommer orala lösningar med vissa fördelar, inte minst för den 
pediatriska befolkningen.  Dosen läkemedel är lätt att inta och det finns bra 
doseringshjälpmedel i form av doseringssprutor för de yngre. Det kan många gånger 
också vara mer flexibelt att variera dosen, till exempel utefter kroppsvikt (7).  

1.4 Off-label förskrivning  
 
Målet vid läkemedelsbehandling är att erhålla rätt läkemedel till rätt person i rätt dos, 
på rätt sätt och vid rätt tillfälle. Evidensbaserad dokumentation vad gäller läkemedel 
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till barn är dock bristfällig och en stor andel av de läkemedel som förskrivs till barn är 
dåligt eller ofullständigt utprovade för den yngre målgruppen (3). Barn ingår mycket 
sällan i de läkemedelsstudier som genomförs när ett nytt läkemedel tas fram. 
Anledningen har varit att det dels är svårt (det kräver bland annat metoder för att mäta 
läkemedelskoncentrationer i mycket små mängder blod) men framför allt har det 
ansetts vara oetiskt (8). De behandlingsstrategier och de läkemedelsrekommendationer 
som finns för barn idag bygger i stället till stora delar på långvarig klinisk erfarenhet. 
Inte sällan sker förskrivningar utanför vad som anges i godkänd produktresumé, det 
kan gälla åldersgrupp, indikation eller hur läkemedlet tillförs kroppen (1). Denna så 
kallade off-label förskrivning kan medföra osäkerhet vid valet av läkemedel och 
läkemedel som ordineras off-label kan ha ej redovisade säkerhetsproblem och okända 
biverkningar. Numera har synen kring läkemedelsstudier på barn förändrats och stora 
förändringar har skett både inom EU och USA för att motivera läkemedelsbolagen att 
utföra prövningsplaner för barn (9).  

1.5 Pediatrikens utveckling  
 
Hälso- och sjukvården har länge arbetat med ett bristfälligt utbud av särskilt utformade 
läkemedel till barn. Men, förändringar är i pågående för att förbättra den nuvarande 
situationen (1). Sedan januari 2007 finns det en EU förordning som syftar till att öka 
andelen barnanpassade läkemedel, sprida information och underlätta utvecklingen av 
läkemedel för barn (10). Högra krav ställs också på läkemedelsföretagen. För att ett 
nytt läkemedel ska få lämnas in för godkännande måste det finnas en prövningsplan för 
barn som innefattar kliniska prövningar. Det är den europeiska 
läkemedelsmyndigheten EMA (European Medical Agency) som ser till att de nya 
bestämmelserna efterlevs (8). Samma myndighet har tillsammans med 
Världshälsoorganisationen WHO tagit fram initiativet ”Make Medicines Child Size” 
vars avsikt är att öka medvetenheten kring utvecklingen av läkemedel för barn och som 
även pekar på behovet av säkra, effektiva och lämpliga läkemedel för barn (5). 
Liknande reformer ses också i USA där FDA (Food and Drug Administration) är den 
myndighet som ansvarar för livsmedel och läkemedel (10). 
  

2. Syfte 

Idag råder det en brist på evidensbaserad dokumentation om läkemedel till barn. En 
bristande dokumentation kan leda till ökade risker för feldoseringar och felanvändning. 
Minitabletter, som är en relativt ny form av läkemedelsberedning, studeras just nu för 
användning inom det pediatriska området. Följande frågeställningar kommer belysas: 
 
Hur ser formuleringen ut för minitabletter? 
Hur ser acceptansen ut för minitabletter hos barn? 
Har minitabletter en framtid inom det pediatriska området? 
 
Syftet med denna litteraturstudie är att undersöka hur formuleringen ser ut för 
minitabletter samt vilka viktiga parametrar som finns i utformningen av nämnda 
beredningsform. Vidare är syftet även att studera acceptansen av minitabletter som 
peroral beredningsform till barn, med fokus på oral administrering.  
 

3. Metod 

Litteratursökningen till denna studie har genomförts under perioden mars-april 2016 
via databasen PubMed. En översikt av litteratursökningen beskrivs i tabell 1. De sökord 
som använts är: mini-tablets, paedriatic use, microtablet, acceptance, acceptability, 
formulation och children, i olika kombinationer. Urvalet gjordes genom att titel och 
abstrakt kontrollerades och därefter lästes de artiklar som ansågs relevanta för denna 
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litteraturstudie i sin helhet. Inklusionskriterierna var att studierna skulle vara 
originalartiklar och skrivna på engelska. Studierna skulle involvera barn och inte vara 
äldre än 10 år. I tillägg har information från litteraturen samt internetkällor såsom 
Läkemedelsverket och FASS hämtats för att ingå i detta arbete.   
 
Tabell 1. Sammanställning av litteratursökning utförd i PubMed.  

Datum Sökord Begränsningar Antal 
träffar 

Valda 
referenser 

2016-03-28  "minitablets" AND 
"children" 

Last 10 years 
English 

5 (12), (14) 

2016-03-30 "mini-tablets" AND 
"acceptability" 

Last 10 years 
English 

5 (11), (15) 

2016-03-30 "mini-tablets" AND 
"paedriatic use" 

Last 10 years 
English 

13 (11), (15), 
(16) 

2016-04-04 "oral formulation" 
AND "children" AND 
"acceptability"  

Last 10 years 
English 

23 (13), (15) 

2016-04-05 "mini-tablets" AND 
"formulation" 

Last 10 years 
English 

39 (11), (15), 
(17) 

 

4. Resultat 

4.1 Acceptans hos barn  

4.1.1 Favorable Acceptance of Mini-Tablets Compared with Syrup: A Randomized 

Controlled Trial in Infants and Preschool Children (11) 

 
I en studie utförd 2013 har Klingmann et al. studerat acceptansen av icke-dragerade 
och dragerade minitabletter (2 mm) i jämförelse med flytande peroralt läkemedel (3 ml 
sirap) hos barn mellan 6 månader till 6 år. Sekundära mål var att studera förmågan att 
svälja icke-dragerade minitabletter, att identifiera eventuella skillnader mellan 
sväljkapaciteten för fasta och orala beredningar samt att jämföra acceptansen för de tre 
formuleringarna baserat på ålder. Undersökningen lades upp som en öppen, 
randomiserad cross-over studie där 306 barn (n=306) från öppen- och slutenvården på 
University Children´s Hospital i Duesseldorf, Tyskland, ingick. Deltagarna fick i tur och 
ordning tre oralt formulerade läkemedel (filmdragerade samt icke-dragerade 
minitabletter och sirap) där alla formuleringar var placebo. Ett randomiseringsprogram 
(Stata v. 10) användes för att ta fram ordningen efter vilken varje formulering intogs. 
Resultaten har i studien fastställts utifrån utvärderingskriterier, se tabell 2. Det 
primära utfallet definierades utifrån de två första bedömningskriterierna medan det 
sekundära målet definierades utefter det första kriteriet enbart.  
 
Författarna drar slutsatsen att acceptansen för den icke-dragerade minitabletten (2 
mm) var signifikant högre än för den flytande orala beredningen för hela studiegruppen 
(skillnader i proportion 14,8%, 95% CI 10.2-19.4; P > .0001). I varje enskild 
åldersgrupp (n=51 deltagare per åldersgrupp) var acceptansen för icke-dragerade 
minitabletter (78,4%-100%) och för de filmdragerade minitabletterna (84,3%-100%) 
högre i jämförelse med acceptansen för oral mixtur (64,7%-90,2%). Kapaciteten att 
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svälja de två fasta formuleringarna var högre än för den flytande beredningen sett över 
hela studiepopulationen (icke-filmdragerade minitabletter: skillnad i proportion 12.3%, 
95% CI 5.4-19-3; P = .0008; filmdragerade minitabletter 11.3 %, 95% CI 4.4-18.3; P = 
.oo2). Inga märkbara skillnader kunde ses mellan icke-dragerade och dragerade 
minitabletter.  
 
Tabell 2. Utvärderingskriterier där kriterium 1 och 2 fastställer det primära målet om acceptans. 
Kriterium 1 fastställer det sekundära målet om sväljkapacitet.  

Kriterium  Minitabletter Sirap 

1 Svald 
Ingen tuggning och inga fasta rester 
hittade under oral inspektion 

Allt svalt 
Ingen vätska sipprande ur munnen före 
och under sväljning 

2 Tuggad 
Stora delar av tabletten svald men 
små rester hittade under oral 
inspektion 

Lite rester 
Lite vätska sipprande ut ur 
munnen/rester kvar i munnen eller på 
skeden 

3 Spottat ut 
Ingen sväljning, tabletten är inte 
längre kvar i barnets mun 

Spottat ut 
Ingen sväljning skedd för barnet 
spottade ut vätskan 

4 Inhalerad/hosta 
Minitabletten inhalerad eller hostades 
ut under sväljningsförsöket 

Inhalerad/hosta 
Delar av vätskan inhalerad/hosta 
framkallad under sväljningsförsöket 

5 Vägrade ta 
Tillät inte utredaren att placera tablett 
i munnen 

Vägrade ta 
Tillät inte utredaren att placera 
pipett/medicinsked i munnen 

4.1.2 Minitablets: New Modality to Deliver Medicines to Preschool-Aged Children 

(12) 

 
En annan studie från 2009 undersökte lämpligheten och acceptansen av minitabletter 
(placebo) hos barn. I studien användes icke-dragerade minitabletter med 3 mm i 
diameter, och resultatet baserades på 100 barn i åldrarna 2-6 år som rekryterats från 
den pediatriska avdelningen och från öppenvården på University College London 
Hospital. Utfallen registrerades som (1) svald, (2) tuggad, (3) spottad ut, eller (4) 
vägran att inta. Tabletten klassades som tuggad om den delats i 2 eller fler delar. 
Resultatet utgick från åldersgrupp, se figur 1.  
 

 
Figur 1. Resultat. Acceptansen av minitabletter hos barn uttryckt i procent per åldersgrupp. 

 
Ett lyckat resultat uppnåddes när barnet svalt tabletten hel, övriga förfaranden 
räknades som ”ej förtärd”. Thomson et al. fann en vilja och förmåga att svälja 
minitabletter hos 48% av 2-åriga barn, 76% 4-åringar och 87% av 5-åringar. Ingen 
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signifikant skillnad i sväljförmåga kunde observeras hos 3-åringar jämfört med hos 2-
åriga barn. Oddskvoten var 3.9 gånger större för en 4-årig att svälja tabletten jämfört 
med en tvååring. Hos en 5-årig var oddskvoten 5 gånger högre. Författarna drog 
slutsatsen att minitabletter med en diameter av 3 mm kan betraktas som är säkra att 
använda för barn 2-6 år, och att acceptansen för barn 4 år eller äldre är hög.  

4.1.3 Acceptability of different oral formulations in infants and preschool 

children (13) 

 
Mellan februari och juli 2011 ingick 183 barn, varav 148 barn evaluerades, i van Riet-
Nales et al. randomiserade cross-over studie som hade sin utgångspunkt på sex olika 
vårdcentraler i Nederländerna. Barnen som inkluderades var mellan 1-4 år och 
studiens syfte var att undersöka acceptansen men även preferensen mellan fyra olika 
orala beredningar vilka var minitabletter (4 mm), granulat, suspension och sirap. Ingen 
beredning innehöll någon aktiv substans. Studien genomfördes i en hemmiljö där 
föräldrarna instruerats om att administrera varje formulering två gånger per dag i fyra 
dagar i en fördefinierad randomiserad ordning. Utfallet baserades på en visuell analog 
skala (VAS) där föräldrarna graderade barnets acceptans för formuleringen längs en 10 
cm lång skala (från 0= väldigt obehaglig/besvärlig, till 10= inte alls 
obehaglig/besvärlig). Resultatet av intaget av formuleringar, enligt föräldrarnas 
observation, togs också i beräkning (hela dosen nedsvald, delar av dosen nedsvald, 
dosen ej nedsvald). Insamlad data visade att den genomsnittliga VAS poängen var 
signifikant högre för tabletten jämfört med suspensionen, se tabell 3. Uppskattningen 
av det genomsnittliga antalet intag helt svalda var betydligt högre för tabletten än för de 
andra formuleringarna.  
 
Tabell 3. Acceptansen av fyra olika orala formuleringar. 

 VAS score 
Den genomsnittliga acceptansen (VAS 
skala) 95% CI 

Genomsnittliga antalet 
formuleringar som helt 
svaldes, max=2.00 95% 
CI 

 Första dagen (fyra olika 
grupper) 

Alla fyra dagar Resultat av intag 
Alla fyra dagar 

Tablett 9.39 (8.85 – 9.93), n=32 9.01 (8.75 – 9.28) 1.96 (1.92 – 2.00) 

Pulver 8.84 (8.19 – 9.49), n=45 8.20 (7.84 – 8.56) 1.58 (1.44 – 1.71) 

Suspension 8.26 (7.47 – 9.04), n=34 7.90 (7.42 – 8.38) 1.70 (1.57 – 1.83) 

Sirap 8.35 (7.45 – 9.25), n=37 8.19 (7.73 - 8.64) 

 
1.67 1.54 – 1.80) 

4.1.4 Can preschool-aged children swallow several minitablets at a time? Results 

from a clinical pilot study (14) 

 
I en singelcenterstudie från 2015 fokuserade författarna (Kluk et al.) på acceptansen av 
minitabletter hos barn 2 och 3 år, då de administreras i enheter om 5 eller 10. 
Deltagarna som var 60 stycken i antal, fördelat på 32 2-åringar och 28 3- åringar, var 
alla patienter från två olika kliniker belägna i Polen. Minitabletter administrerade en 
gång dagligen i enheter om 5 eller 10, i upp till fyra dagar. Storleken på tabletterna var 
2 mm eller 3 mm. Tabletterna intogs tillsammans med en halvfast gelé och 
administrerades av en förälder eller vårdnadshavare under uppsyn av en barnläkare. 
Testet avbröts om barnet vid något tillfälle inte kunde svälja beredningen (spottade ut 
eller satte i halsen) eller vägrade inta den. Författarna klassificerade resultaten utifrån 
följande: A1 – problemfri sväljning, A2 – sväljning men med kvävningsreflex eller 
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hosta, B – bitande eller tuggande följt av sväljning, C – vägran att inta formulering, och 
D – satt i halsen utan nedsväljning. Om utfallet blev A eller B klassades det som att 
barnet accepterade minitabletter medan C och D klassades som ”icke nedsvalt”. Ett chi-
squared test med Yate´s korrektion gjordes för att undersöka om antalet tabletter, 
tablettens diameter och deltagarnas kön och ålder, hade någon påverkan på 
sväljförmågan. Förmågan att svälja minitabletter med eller utan att tugga (kriterium A 
och B) uppvisades hos 75% av 2-åringarna och hos 93% av 3-åringarna, se tabell 4. 
Kapaciteten att svälja utan att tugga uppvisades hos 57% av det totala antalet deltagare 
där fördelningen mellan åldersgrupperna var 50 respektive 64%. Inga signifikanta 
skillnader kunde hittas för förmågan att svälja tabletter mellan pojkar och flickor. Inte 
heller tablettstorlek eller antal hade någon signifikant påverkan på sväljförmågan.  
 
Tabell 4. Sväljförmågan hos barn indelat i ålder och kön (α=0.05). df (degrees of freedom)=frihetsgrader.   

 Sväljförmåga 
     Ja                               Nej 

X2 Yate´s df  p 

Ålder 
 
2-åringar 
3-åringar 

 
 
     75%                               25% 
     93%                                 7% 

 
 

2.2633 

 
 

1 

 
 

0.1324 

Kön 
 
Pojkar 
Flickor 

 
 
     90%                              10% 
     77%                               23% 

 
 

0.8542 

 
 

1 

 
 

0.3553 

4.1.5 Acceptability of Uncoated Mini-Tablets in Neonates – A Randomized 

Controlled Trial (15) 

 
Den tyska studien (Klingmann et al. 2015) undersökte nyfödda spädbarn, 2-28 dagar 
gamla (median 4 dagar), från två separata sjukhus, the Department of Obstetrics and 
Gynecology of the University Hospital och the Department of General Pediatrics, 
Neonatology and Pediatric Cardiology, University of Dusseldorf. Målet med studien var 
att, primärt, undersöka acceptansen av minitabletter (2 mm) i jämförelse med 0.5 ml 
sirap. Ett sekundärt mål var att undersöka sväljförmågan av de två nämnda 
formuleringarna. Ingen av beredningarna innehöll några aktiva substanser. Ett 
randomiseringsprogram, SAS v 9.1, användes för att bestämma ordningsföljden med 
vilken formuleringarna intogs. Bedömningskriterierna var ”allt svalt”, ”delvis svalt”, 
”satte i halsen” och ”föräldrar avslutar undersökningen”. Det primära effektmåttet 
grundades på de två första kriterierna medan det sekundära definierades enkom av det 
första bedömningskriteriet, ”allt svalt”. Acceptansen visade sig i testet ligga på 100% för 
båda av de två orala formuleringarna (95% CI 97,6%-100.0%). Förmågan att svälja låg 
för de icke-dragerade, snabbupplösande minitabletterna, på 82,2%; 95% CI 75,1%-
87.9%), och för sirap på 72,2%; 95% CI 64.3%-79.1%. Testet visade på en differens med 
10.0%; 95% CI 1.37%-19.34%; P = .0315, där minitabletter inte var undermålig sirap (P 
< .0001). Tabell 5 illustrerar de värden för acceptans som studien visade. 
 
Tabell 5. Acceptansen hos hela den studerade populationen (n=151). Sväljförmågan (kriterium 1) var 
signifikant högre för minitabletter jämfört med sirap.  

Bedömnings-
kriterier 

Minitabletter, 
N (%) 

Sirap, N (%) Noninferiority 
test  

2-sidigt 
test 

Total population 
Allt svalt 

    Delvis svalt 
  Satt i halsen 
    Avbrytande 

Totalt 

 
124 (82.1) 
27 (17.9) 

0 (0) 
0 (0) 

151 (100) 

 
109 (72.2) 
42 (27.8) 

0 (0) 
0 (0) 

151 (100) 

 
P< .0001 

 
P= .0315 
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4.2 Formulering 

4.2.1 Orally disintegrating mini-tablets (ODMTs) – A novel solid oral dosage 

form for paediatric use (16) 

 
Syftet med Stoltenberg och Breitkreutz studie från 2011 var att kombinera den 
traditionella minitabletten med tabletter som snabbt sönderfaller i munhålan, ODTs 
(orally disintegrating tablets). För ODTs är sönderfallstiden kortare än 60 sekunder, 
och denna egenskap tillsammans med minitablettens ringa storlek skulle enligt 
författarna kunna passa för användning inom det pediatriska området. Stoltenberg och 
Breitkreutz skulle således bereda oralt sönderfallande minitabletter (ODMTs) genom 
direktkomprimering (utan granulering) och utifrån redan processade hjälpämnen. Fem 
olika hjälpämnen valdes att ingå i studien, där mannitol var huvudkomponenten: 
Ludiflash (90% mannitol, 5% kollidon (krospovidon), 5% kollicoat (polyvinylacetat)), 
Parteck ODT (mannitol, kroskarmellosnatrium), Pearlitol Flash (mannitol, stärkelse), 
Pharmaburst 500 (mannitol, krospovidon, kiseldioxid, sorbitol), och Prosolv ODT 
(mikrokristallin cellulosa, kolloidal kiseldioxid, mannitol, fruktos, krospovidon). Som 
smörjmedel användes natriumstearylfumarat. Författarna undersökte lämpligheten att 
ingå i ODMTs för vart och ett av hjälpämnena och fokuserade på egenskaper som 
flytbarhet, kompressibilitet, sprödhet, hållfasthet samt vätningstid. Testet genomfördes 
på munsönderfallande minitabletter utan aktiv substans och munsönderfallande 
minitabletter innehållande 1 mg hydroklortiazid (HTC) per tablett. Hydroklortiazid är 
ett diuretikum som förskrivs som extempore till barn i Tyskland, 1 mg/tablett anses 
vara en barnanpassad dos.  
 
Före komprimering blandades varje hjälpämne med smörjmedlet (3,5% weight per 
weight (w/w)) och för tabletter innehållande aktiv substans tillsattes HCT (15,4% w/w). 
Vid direktkomprimering är flytförmågan hos pulver-blandningarna en viktig aspekt 
varför man i studien valde att mäta flytegenskaperna genom att beräkna dels Hausner 
ratio och Carr´s index men också genom att utföra ett ”ring shear cell test”. 
Mätmetoderna syftar till att ta reda på hur kohesivt ett pulver är genom att mäta dess 
densitet. Information om pulvrets flöde kan därefter erhållas. Mätningarna visade på 
skiljaktigt resultat men rangordningen mellan substanserna var i stort densamma. 
Pearlitol Flash och Pharmaburst 500 blandat med HTC gav en god flytförmåga, 
troligtvis med anledning på en någorlunda snäv partikelfördelning. Pharmaburst 500 
innehöll även kiseldioxid vilket förbättrar flytförmågan. Acceptabla flytegenskaper 
visades för Parteck ODT och Ludiflash innehållande HTC medan Prosolv med HTC 
visade på en dålig flytförmåga, trots tillsatsen av kolloidal kiseldioxid för att 
kompensera för de dåliga flytegenskaperna hos mikrokristallin cellulosa.  
 
Alla formuleringar komprimerades till minitabletter med en diameter på 2 mm och en 
massa nära 6,5 mg. Vid sammanpressningen användes en maximal kompressionskraft 
på 8 kN för alla substanser utan HTC, detta för att uppnå en hållfasthet på mer än 7 N. 
Undantaget Pearlitol Flash där en kompressionskraft på 10 kN användes vilket 
resulterade i en hållfasthet på nära 7 N. För formuleringar med HTC användes 
kompressionskrafter på 5,5 kN och 8 kN (8 kN och 10 kN för Pearlitol Flash 
blandningen) för att erhålla en tillfredsställande mekanisk stabilitet.  
 
För att mäta kompakterbarheten använde författarna sig i studien av en 
texturanalysator där en stans deformerade tabletterna över ett konstant avstånd av 1 
mm och med den använda hastigheten 0.1 mm/s. Då verktygen vid tillverkning av 
minitabletter är bräckliga krävs det goda kompakteringsegenskaper hos 
pulverblandningarna. Vilket också är positivt för senare hantering av läkemedlet vid till 
exempel paketering. En lämplig hållfasthet ligger kring 7 N. I testet utmärkte sig 
Parteck ODT som det material med den bästa kompakterbarheten genom att uppnå hög 
hållfasthet vid låga kompressionskrafter, för värden se tabell 6. Parteck ODT är ett 
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finfördelat och poröst material vilket ger en stor specifik yta, något som får stor 
inverkan på just kompakterbarheten. Ludiflash och Pharmaburst 500 uppvisade också 
bra kompakterbarhet. Ludiflash innehåller polyvinylacetat vilket fungerar som ett 
bindemedel. Pharmaburst 500 i sin tur innehåller sorbitol som påverkar 
bindningsegenskaperna positivt. Generellt visades en sämre hållbarhet för ODMTs 
innehållande HTC jämfört med hjälpämnet enskilt. För Pearlitol Flash uppnåddes inte 
önskad hållfasthet varken med eller utan HTC.  
 
I ett test för att påvisa sprödheten hos tabletterna placerades 1 g av ODMTs i en vial 
med snäpplock som sedan lades på en mekanisk skakare i 1 timme. 
Skakningsfrekvensen var 200 vibrationer/min och proverna vägdes innan och efter 
behandlingen. En låg sprödhet (mindre än 1%) uppvisades för alla formuleringar, med 
och utan HTC, vilket tyder på en fullt tillräcklig motståndskraft mot nötning. Ett 
vätningstest utfördes också som efterliknande de fysiologiska betingelserna som finns 
på en våt tunga. För formuleringarna utan aktiv substans konstaterades excellenta 
vätningstider på ≤5 s, med undantag för Parteck Flash. Med ökad kompressionskraft 
sågs i allmänhet en något förlängd vätningstid. Utifrån resultatet kunde ett möjligt 
samband ses mellan vilket sprängmedel som materialen innehöll och vätningstiden. 
Krospovidon och majsstärkelse hade en positiv inverkan på vätningstiden medan 
användandet av kroskarmellosnatrium, som ingår i Parteck Flash, inte uppnådde 
tillfredställande resultat. Tabletter med aktiv substans av HTC jämfört med tabletter 
utan HTC visade inga större skillnader i vätbarhet. Om något så kortades tiden ner 
något för Pharmaburst 500, Prosolv ODT och Parteck ODT. Överlag placerade sig 
Ludiflash och Pearlitol Flash bäst i testet.  
 
Tabell 6. Egenskaper för oralt munsönderfallande minitabletter och dess hjälpämnen, med eller utan 1 
mg hydroklortiazid (HTC). Natriumstearylfumarat 3.5% (w/w) är tillsatt i varje formulering. Medelvärde 
och standardavvikelse anges.  

  Kompressions-
kraft (kN) 

Hållfasthet 
(N) 

Vätningstid 
(s) 

Sprödhet (%) 

Pearlitol 
Flash 

8 
10 

5.1 ± 0.9 
6.5 ± 1.4 

4.1 ± 0.4 
5.0 ± 0.4 

<1 

Pearlitol 
Flash med 
HTC 

8 
10 

4.5 ± 0.8 
5.6 ± 1.1 

4.6 ± 0.6 
5.7 ± 0.7 

<1 

Parteck ODT 5.5 
8 

14.4 ± 1.8 
17.6 ± 3.7 

18.8 ± 1.7 
25.2 ± 3.5 

<1 

Parteck ODT 
med HTC 

5.5 
8 
 

7.4 ± 1.7 
11.8 ± 2.5 

14.0 ± 1.4 
21.3 ± 2.8 

<1 

Ludiflash 5.5 
8 

7.8 ± 1.2 
11.8 ± 2.5 

3.1 ± 0.3 
5.0 ± 0.6 

<1 
 

Ludiflash 
med HTC 

5.5 
8 

5.7 ± 0.5 
8.1 ± 1.4 

3.0 ± 0.2 
4.9 ± 0.4 

<1 

Pharmaburst 
500 

5.5 
8 

10.2 ± 1.2 
15.1 ± 2.5 

6.1 ± 0.3 
9.2 ± 0.8 

<1 

Pharmaburst 
500 med HTC 

5.5 
8 

5.7 ± 0.9 
8.0 ± 1.6 

4.2 ± 0.4 
6.6 ± 0.6 

<1 

Prosolv ODT 5.5 
8 

6.4 ± 0.8 
10.1 ± 1.7 

8.0 ± 2.2 
23.1 ± 10.5 

<1 

Prosilv ODT 
med HTC 

5.5 
8 

4.4 ± 0.9 
6.6 ± 0.7 

5.0 ± 1.6 
14.8 ± 5.6 

<1 

 
Låg viktvariation och hög homogenitet är viktiga egenskaper för beredningar med låga 
doser läkemedel, vilka ODMTs i det här testet tillhör. Medelvärdena för de tillverkade 
tabletterna varierade mellan 6.41 mg och 6.61 mg vilket anses vara acceptabla 
viktvariationer och indikerar god kvalitet hos tabletterna. Alla satser följde även de 
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uppsatta målen för accepterade värden på enhetlighet (acceptansvärdet för fasta och 
flytande beredningar är ≤15, se s.12) som har sats upp av den Europeiska farmakopén.  
 
Vid tillverkning av ODMTs önskas goda flytegenskaper hos hjälpämnena för att få så 
homogena tabletter som möjligt. De resultat som framkom i studien var att Pearlitol 
Flash, i förhållande till övriga hjälpämnen, uppvisade bäst resultat vad gäller 
flytförmåga. En annan aspekt är den av kompakterbarhet där det är önskvärt att med 
låg kompakteringskraft åstadkomma tabletter med hög hållfasthet och låg sprödhet. I 
detta fall var det Parteck ODT som utmärkte sig. Vidare bör hjälpämnena påvisa korta 
vätningstider, speciellt om syftet är att användas inom det pediatriska området. 
Ludiflash och Pearlitol Flash uppfyllde dessa krav bäst. Ludiflash var också det material 
som uppfyllde kraven om hög hållfasthet tillsammans med kort vätningstid allra bäst, 
varpå det blev det slutgiltiga valet av hjälpämne för ODMTs i denna studie.  

4.2.2 Development of mini-tablets with 1 mm and 2 mm diameter (17) 

 
I en annan studie från 2011 var syftet att tillverka minitabletter med en diameter på 1 
mm respektive 2 mm. Homogenitet och mekaniska egenskaper för de tillverkade 
tabletterna skulle utvärderas. Tissen et al. använde sig av tre olika 
läkemedelssubstanser som alla hade olika kompressionsegenskaper; kininhydroklorid, 
ibuprofen och torkat gentianaextrakt. Tabell 7 visar vilka formuleringar som 
komprimerades till 2 mm minitabletter och vilka som komprimerades till 1 mm (de 
som markerats med grått).  
 
Tabell 7. Formuleringar av minitabletter med en diameter av 1 mm (gråmarkerade) och 2 mm. Värdena 
anges i % weight per weight, w/w.  

 
Formulering 

 
Kinin-
HCI 
pulver 

 
Granuler
ad 
mixtur 

 
Granulerad 

 
Laktos 

 
Magnesium 
-stearat 

 
Kolloidal 
kiseldioxid 

 
Krospovidon 

(a)        
Kinin direkt 
70 

70.0   24.5 3.0 0.5 2.0 

Kinin direkt 
80 

80.0   14.5 3.0 0.5 2.0 

Kinin direkt 
90 

90.0   4.5 3.0 0.5 2.0 

Kinin gran 70  70.0  24.5 3.0 0.5 2.0 

Kinin gran 80  80.0  14.5 3.0 0.5 2.0 

Kinin gran 90  90.0  4.5 3.0 0.5 2.0 

Kinin gran 
mix 70 

  70.0 24.5 3.0 0.5 2.0 

Kinin gran 
mix 80 

  80.0 14.5 3.0 0.5 2.0 

 
Formulering 

 
Ibuprofe
n pulver 

 
Granuler
ad 
ibuprofe
n 

 
Granulerad 
ibuprofen 
mixtur 

 
SMCC 

 
Talk 

 
Kolloidal 
kiseldioxid 

 
Krospovidon 

(b)        
Ibu direkt 70 70.0   26.5 1.0 0.5 2.0 

Ibu gran 70  70.0  26.5 1.0 0.5 2.0 

Mix gran ibu 
70 

  70.0 28.5 1.0 0.5 - 

 
Formulering 
 

 
Gentiana 
extrakt 

 
SMCC 

 
Magnesiumstearat 

 
Kolloidal 
kiseldioxid 

 
Krospovidon 

(c)      

Gentiana 50 
 

50.0 44.5 3.0 0.5 2.0 

Gentiana 70 
 

70.0 24.5 3.0 0.5 2.0 

Gentiana 90 90.0 4.5 3.0 0.5 2.0 

 
Kininhydroklorid-beredningarna användes dels i pulverform (kinin direkt) och dels i 
granulerad form (kinin gran). Som fyllnadsmaterial tillsattes α-laktosmonohydrat, 
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magnesiumstearat nyttjades som smörjmedel, kolloidal kiseldioxid användes för att 
öka flytbarheten och för att minska sönderfallstiden för tabletterna tillsattes 
krospovidon. För beredningarna med ibuprofen användes den mottagna formen (ibu 
direkt) eller i torrgranulerad form (ibu gran). Koncentrationer om 70% aktiv substans 
blandades med kiselmodifierad mikrokristallin cellulosa (SMCC) vilket fungerade som 
bindemedel. Talk agerade som smörjmedel och även här tillsattes kolloidal kiseldioxid 
och krospovidon. Vidare tillverkades en blandning av ibuprofen (97,5%), 
magnesiumstearat (0.5%) och krospovidon (2.0%) som torrgranulerades och blandades 
med SMCC, kolloidal kiseldioxid och talk (mix gran ibu). Tabletter med gentianaextrakt 
användes med olika koncentrationer och alla var blandade med SMCC, kolloidal 
kiseldioxid, krospovidon och magnesiumstearat. 
 
Flytbarheten är en viktig parameter för att åstadkomma lyckade minitabletter. Är 
flytegenskaperna bristfälliga kan det leda till en felaktig fyllning av matriserna i 
tablettmaskinen och orsaka doseringsvariationer mellan tabletterna. För att analysera 
flytbarheten använde sig författarna i studien av en ”ring shear tester” där ett högre ffc-
värde (flowability factor) visar på bättre flytbarheten.  
 
Bikonvexa minitabletter tillverkades av alla formuleringar med hjälp av en rundlöpare. 
Olika tryck användes beroende på storleken på tabletterna (1 eller 2 mm) och på 
komprimeringsegenskaper för vart och ett av läkemedlen. Komprimeringskrafter på 
2.0, 4.0 och 6.0 kN användes för att tillverka kininhydroklorid tabletter med diametern 
2 mm. För minitabletterna på 1 mm användes 0.5, 1.0 och 1.5 kN. Ibuprofen tabletterna 
på 2 mm tillverkades med krafter på 3.0, 4.0 och 5.0 kN och för 1 mm användes 0.75, 
1.0 och 1.25 kN. Minitabletter innehållande gentianaextrakt komprimerades med 
krafter om 4.0, 6.0 och 8.0 kN för 2 mm respektive 1.0, 1.5 och 2.0 k för 1 mm tabletter. 
 
Minitabletterna förvarades i 21 0C/45% relativ luftfuktighet i minst 24 timmar varpå 
tabletternas höjd och hållfasthet analyserades. Trettio tabletter ur varje sats användes 
för att bestämma medelvärde och variationskoefficient. Höjden av minitabletterna 
bestämdes med hjälp av ett bildanalysprogram där ett stereomikroskop, en 
digitalkamera och ett mjukvaruprogram ingick. En texturanalysator användes för att 
analysera hållfastheten. Hastigheten 0.5 mm/s sattes och kraften som behövdes för att 
krossa tabletten detekterades med en känslighet av 0.05 N. Därefter beräknades 
draghållfastheten för minitabletterna. Till skillnad från bikonvexa tabletter av större 
storlek är minitabletter ofta nästan sfäriska med en centralcylindertjocklek på över 0.3, 
varpå ekvationer för platta tabletter passar bättre för beräkning av draghållfasthet. Ett 
upplösningstest utfördes också enligt Ph.Eur. monograph 2.9.3. Rotationshastigheten 
sattes till 100 rpm och minitabletterna med substansen kininhydroklorid analyserades i 
900 ml acetatbuffert. Fosfatbuffert användes som uppösningsmedium för 
ibuprofentabletterna. Andelen frisatt läkemedel påvisades med en UV-
spektrofotometer.  

4.2.2.1 Resultat för kininhydroklorid 

 
Vid analysen av flytbarheten framkom att kininhydroklorid, utan andra tillsatser, 
uppvisade dåliga flytegenskaper, se tabell 8. Trots tillsatsen av laktos, vilket i regel 
förbättrar flytegenskaperna, så var resultatet inte tillfredsställande. I ett försök att 
förbättra flytbarheten för den aktiva substansen använde författarna sig utav 
valskompaktering vilket är en typ av torrgranulering. Torrgranulerad kininhydroklorid 
gav bättre egenskaper och blandningen mellan 70% (w/w) aktivt ämne och 24.5% 
(w/w) laktos visade på friflytande egenskaper. Alla formuleringar innehållande 
kininhydroklorid med tillsatsämnen hade acceptabel flytbarhet (friflytande eller 
lättflytade) och kunde således komprimeras till tabletter.  
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Tabell 8. Flytbarhet för kininhydroklorid och kininhydroklorid mixturer, som analyserats m.h.a. ring 
shear tester. Fyra olika normalbelastningar mellan 1 kPa och 4 kPa tillämpades. För att bestämma 
mätcykeln upprepades en normalbelastning på 1 kPa. En jämförelse mellan de två värdena kan avslöja 
möjliga skillnader mellan proverna.  

Substans/formulering ffc-värde 

Kininhydroklorid 2.7; 2.5 

Kininhydroklorid gran 5.6; 5.6 

Kinin direkt 70 5.1; 5.2 

Kinin direkt 80 4.8; 4.5 

Kinin direkt 90 5.0; 5.0 

Kinin gran 70 11.2; 10.1 

Kinin gran 80 9.9; 9.5 

Kinin gran 90 8.6; 8.2 

Kinin gran mix 70 6.3; 6.5 

Kinin gran mix 80 6.1; 5.9 

 
I testet för draghållfasthet visade resultatet att ju högre kompakteringstryck som 
applicerades desto högre var hållfastheten av minitabletterna. Detta gällde både för 
tabletterna på 1 mm och 2 mm. Det har tidigare visats i litteraturen att 
draghållfastheten påverkats av vilken förbehandling läkemedlet fått. Direkt 
komprimerade tabletter uppvisar vanligen högre värden för draghållfasthet än granulat 
som komprimerats till tabletter (18). I motsats till detta ledde granulering av den aktiva 
substansen kininhydroklorid (gran 70, 80, 90) eller hela blandningen (gran mix 70, 80, 
90) till minitabletter med mer reproducerbara mekaniska egenskaper. Både för 1 mm 
och 2 mm minitabletter gällde att ju högre koncentration aktivt ämne ju högre 
draghållfasthet (70% < 80% < 90%). Emellertid visade 2 mm minitabletter gjorda av 
direktkomprimerade blandningar med läkemedelskoncentrationer på 80% och 90%, 
höga variationskoefficienter för draghållfasthet och vikt. Dessa blandningar presterade 
heller inte bra i flytbarhetstestet vilket kan orsaka felaktig matrisfyllning och ge 
minitabletter med höga vikt- och draghållfasthetvariationer. Den formulering som 
uppvisade de bästa egenskaperna och ansågs som mest lämplig för vidare studier var 
beredningen med 80% granulerat läkemedel. Anledningen var en hög koncentration av 
aktivt läkemedel och reproducerbara mekaniska egenskaper. 
 
Ett problem som uppkom vid tillverkningsprocessen av minitabletterna med en 
diameter på 1 mm var avsaknaden av anpassade verktyg. 25% av minitabletterna 
tudelades under processen varför en viss modifiering kan vara nödvändig vid 
tillverkningen av så små tabletter. Det som kunde utläsas i studien var att 1 mm 
minitabletter med 80% och 90% kininhydroklorid uppvisade signifikant lägre 
variationskoefficient jämfört med tabletterna på 2 mm. Med minskad tablettdiameter 
förbättrades de mekaniska egenskaperna och tabletterna var mer reproducerbara.  
 
Resultatet från upplösningstestet visade att kininhydroklorid tabletterna på 2 mm 
(kinin gran 80) uppfyllde kraven från Europeiska farmakopén (Ph.Eur. 2.9.40). 90% av 
läkemedlet frisattes inom 23 min och homogeniteten beräknades till ett medelvärde av 
98.3% med en standardavvikelse på 5.5% vilket gav ett slutgiltigt värde av 13.3. För att 
säkerställa att varje dosenhet är konsekvent bör varje enhet i en sats inneha en 
koncentration av aktivt ämne som ligger inom ett väldigt snävt intervall från det som 
anges på etikettmärkningen. De krav som finns gällande enhetligheten hos fasta 
doseringsformer uppfylls om acceptansvärdet är ≤15. Nivån av enhetlighet beräknades 
även för 1 mm minitabletter med 80% kinin som resulterade i ett acceptabelt värde av 
6.8.  
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4.2.2.2 Resultat för ibuprofen 

 
Den dåliga lösligheten och de utmanande kompakteringsegenskaperna hos ibuprofen 
är sedan tidigare känt. Flera studier har visat att ibuprofen bör förbehandlas innan 
komprimering och i enlighet med det tillsattes i denna studie dels smörjmedel för att 
minimera tendenserna till att fastna på stansarna i tablettmaskinen, och dels 
kiselmodifierad mikrokristallin cellulosa som är känt som ett material med bra 
flytegenskaper och icke-adhesiva egenskaper. Med avseende på den dåliga lösligheten 
tillsattes super-sprängmedel för att minska sönderfallstiden för minitabletterna.  
 
När draghållfastheten hos ibuprofentabletterna analyserades sågs, precis som för kinin-
beredningarna, att en ökad kompressionskraft leder till en ökad draghållfasthet, både 
för 1 mm och 2 mm minitabletter. Tillsatsen av olika hjälpämnen tycktes inte ha någon 
påverkan på hållfastheten. Spridningen var i stort jämförbar med de värden som 
erhölls för kinintabletterna. Däremot visade resultatet för blandningen med 
torrgranulerat läkemedel (1 mm tabletter) en betydligt mindre spridning jämfört med 
tabletterna på 2 mm. I upplösningstestet visade sig de direktkomprimerade tabletterna 
ha den snabbaste läkemedelsfrisättningen. De minitabletter som innehöll krospovidon 
extragranulärt hade den långsammaste frisättningen och tabletter med krospovidon 
intragranulärt visade en snabbare upplösning. Författarna påpekar att 
upplösningsprofilerna i denna studie inte nödvändigtvis behöver vara korrelerad till på 
vilket sätt sprängmedlet inkorporerades utan svaret kan istället vara skillnader i 
draghållfasthet hos tabletterna. Tabletter som innehöll krospovidon extragranulärt 
hade ett snabbare sönderfall men också den lägsta draghållfastheten.  

4.2.2.3 Resultat för gentiana extrakt 

 
Generellt uppvisar torkade örtextrakt dålig flytbarhet och utmanande 
komprimeringsegenskaper. En lyckad direktkomprimering av det torkade extraktet 
ansågs osannolik på grund av den varierande partikelstorleken, det hygroskopiska 
beteendet och den låga densiteten. Många försök att öka flytbarheten och förbättra 
komprimeringsegenskaperna hos gentiana har gjorts i tidigare studier. Det 
tillvägagångssätt man använde sig av i denna studie var spraytorkning. Tabletter om 1 
mm och 2 mm framställdes och det material som användes till gentianaextrakt-
blandningarna uppvisade utmärkta värden vid testet för flytbarhet, se tabell 9. 
Grunden bedömdes vara de likstora partiklarna med storleken 16-111 µm. Tillsatsen av 
SMCC som fyllnadsmedel bidrog också till den ökade flytbarheten samtidigt som 
komprimeringsegenskaperna förbättrades. 
 
Tabell 9. Flytbarhet för gentianaextrakt och gentianaextrakt-blandningar, som analyserats m.h.a. ring 
shear tester. Fyra olika normalbelastningar mellan 1 kPa och 4 kPa tillämpades. För att bestämma 
mätcykeln upprepades en normalbelastning på 1 kPa. En jämförelse mellan de två värdena kan avslöja 
möjliga skillnader mellan proverna. 

Substans/formulering ffc-värde 

Gentianaextrakt 8.6; 8.7 

Gentiana 50 20.0; 19.4 

Gentiana 70 19.8; 21.0 

Gentiana 90 17.5; 17.8 

 
I likhet med de övriga studerade substanserna ökade draghållfastheten för 
gentianaextrakt då kompressionskraften ökades. Däremot minskade draghållfastheten 
för den framställda 2 mm tabletten då andelen aktivt ämne höjdes. Det direkt motsatta 
skedde när man ökade koncentrationen aktiv substans för tabletterna med en diameter 
av 1 mm. Motsägelsen berodde troligtvis på den metod med vilken man analyserade de 
mekaniska egenskaperna för minitabletterna. 1 mm tabletter med 70% aktiv substans 
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krossades aldrig under testet för hållfasthet, utan pressades ihop istället. Författarna 
anser att metoden för att analysera de mekaniska egenskaperna för minitabletter borde 
justeras i senare studier. Den variationskoefficient som beräknades för 
draghållfastheten hos gentianaextrakt var betydligt lägre än för både ibuprofen och 
kininhydroklorid.  
 

5. Diskussion 

Sedan den 26 januari 2007 finns det en lagstiftning inom EU som syftar till att 
förbättra barnhälsan genom att, mer aktivt än förut, styra utvecklingen av läkemedel 
som används av och förskrivs till barn (19). Barnförordningen vill fokusera på att öka 
läkemedelstillgången för barn och har därigenom medfört ändringar i lagstiftningen 
som nu säger att ett företag som tillverkar och vill marknadsföra ett nytt läkemedel 
måste ha ett pediatriskt prövningsprogram som innefattar utveckling av läkemedlet för 
barn. Som en belöning kan företaget komma att få en utökad patenttid för sitt 
läkemedel på 6 månader. Fem år efter införandet av den nya förordningen publicerades 
den första lägesrapporten som visar på vilka förändringar och framsteg som gjorts (20). 
Rapporten är tänkt som en första utvärdering och är i den meningen inte heltäckande 
men några framsteg som hittills kunnat ses är att antalet läkemedel och 
läkemedelsformer för barn har ökat, 16 forskningsprojekt har finansierats av EU och 
läkemedelsindustrin har lämnat över 18000 studierapporter till de behöriga 
myndigheterna och på så vis bidragit med information om läkemedel för bruk inom det 
pediatriska området. Förhoppningsvis innebär den nya lagstiftningen att fler 
läkemedel, specifikt utvecklade för barn, kommer ut på marknaden samtidigt som 
andelen läkemedel som är ofullständigt prövade för barn minskar. Även om 
utvecklingen går i rätt riktning kommer det vara en lång och tidskrävande process.  
 
Ett problemområde inom hälso- och sjukvården är bristen på läkemedelsberedningar 
som passar vid behandling av barn. Minitabletter har sedan en tid studerats som en ny 
typ av läkemedelsform som skulle kunna passa för just detta ändamål. Syftet med detta 
arbete var således att undersöka hur väl minitabletter tas emot av den pediatriska 
befolkningen men även hur själva formuleringen av tabletterna ser ut.  

5.1 Metoddiskussion 
 
De sju originalartiklarna i denna litteraturstudie hämtades uteslutande från databasen 
PubMed. Att endast använda sig av ett dataregister skulle kunna innebära att lämpliga 
studier förbisetts. Hade sökningar i flera databaser gjorts kan urvalet ha blivit mer 
uttömmande. För att erhålla så relevant och aktuell information som möjligt 
inkluderades studier från år 2006 och framåt. Det fanns vissa svårigheter att hitta 
användbar litteratur för detta arbete, främst vad gäller acceptansen hos barn. En rimlig 
förklaring kan vara att barn mycket sällan inkluderas i studier. Antalet deltagare i 
studierna var i regel också väldigt få och fyra utav de totalt fem studierna om 
acceptansen hos barn var utförda som singelcenterstudier (11,12,13,15). När deltagare 
inkluderas från endast en klinik blir studiepopulationen många gånger väldigt låg och 
studieresultatet blir mindre tillförlitligt då en mindre grupp, i regel, inte speglar 
populationen i tillräcklig utsträckning. En annan viktig aspekt är att tidperioderna för 
de studier som undersökte acceptansen av minitabletter var väldigt korta. Tre av dem 
pågick under endast en dag medan resterande två studier (13,14) varade i maximalt fyra 
dagar. Ytterligare en felkälla kan vara den att jag endast använt mig av benämningen 
minitabletter i min artikelsökning. Det kan således inte uteslutas att relevanta studier 
som använts sig av en annan benämning på minitabletter har förbisetts.  
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5.2 Resultatdiskussion 

5.2.1 Acceptans 

 
För de studier som använts i detta arbete har antalet studiedeltagare varierat mellan 60 
- 306 barn mellan åldrarna 2 månader - 6 år. Studielängden har för samtliga varit 
väldigt kort och olika studiedesigner har använts. De olika tillvägagångssätten ger olika 
förutsättningar och varierande möjligheter till statistisk styrka för dess resultat. 
Studierna har alla undersökt hur väl barn accepterar minitabletter som 
beredningsform. Resultaten pekade på att minitabletter kan vara ett nytt fungerande 
alternativ då det visade sig ha god acceptans hos barnen som ingick i studierna samt att 
de flesta visade på både vilja och förmåga att svälja tabletterna. 
 
Liknande exklusionskriterier återfanns i samtliga artiklar. Patienter med nedsatt 
sväljförmåga, orsakat av en kronisk sjukdom eller vid tillfälligt sjukdomstillstånd så 
som gastroenterit eller luftvägsinfektion, exkluderades. Patienter med laktosintolerans 
och de som upplevt illamående innan testet blev också uteslutna.  
 
Inte i någon av studierna användes en beredning med aktiv substans. Det motsatta vore 
inte etiskt försvarbart. Däremot finns det då vissa frågetecken huruvida tillsatsen av ett 
aktivt läkemedel kan komma att förändra det resultat som studierna visat. Det är 
allmän känt att flertalet substanser som intas oralt kan ge bitter smak. Många gånger, 
men inte alltid, kan man för tabletter maskera en ej önskvärd bismak. Det var även 
relativt vanligt att minitabletterna tuggades av barnen, något som emellertid avtog med 
åldern. Ändock kan detta innebära ett problem. Skulle den aktiva ingrediensen ha en 
bitter smak kan det påverka följsamheten till medicineringen negativt. Om läkemedlet 
skulle förses med en enterodragering eller var designat som en beredning med fördröjd 
frisättning skulle det inverka negativt på biotillgängligheten, effekten och säkerheten, 
om tabletten tuggades. Emellertid är detta ett problem som skulle kunna undvikas med 
rätt träning.  
 
Merparten av studierna tog plats i en sjukhusmiljö. Främsta orsaken var av 
säkerhetsskäl. Det är dock viktigt att ta i beaktning att valet av miljö kan påverka 
uppträdandet hos studiedeltagaren, i det här fallet barnet. Det är svårt att svara på hur, 
men ett annat resultat kan ha uppträtt om testet istället utförts i hemmiljö. van Riet-
Nales et al. studie var den enda som utfördes i hemmiljö under normala familjerutiner. 
I det här fallet använde författarna sig av självrapportering där föräldrarna fick fylla i 
en VAS-skala om barnets acceptans och om deras och barnets preferens. I mitt tycke 
finns det flera fördelar med att placera studier i hemmiljö, inte minst med tanke på att 
det är där de flesta läkemedel kommer att administreras till barn.  
 
I studien av Thomson et al. samlade författarna in synpunkter från föräldrar, både de 
som deltog och från de som avböjt deltagande, angående olika beredningsformer för 
barn. För många var oralt administrerade vätskor något som föredrogs medan andra 
uppfattade vätskor som problematiska. En nyfikenhet mot minitabletter som en ny 
pediatrisk beredningsform kunde uppdagas samtidigt med en oro för själva 
administreringen. Genom en bra produktinformation med lättillgänglig och pedagogisk 
bipacksedel, samt god muntlig information och vägledning, tror jag att sådana problem 
kan avhjälpas. Likväl visar studierna på en bra säkerhet vid administrering av 
minitabletter för alla åldersgrupper som ingick i undersökningarna. Inga barn satte i 
halsen och vid endast ett tillfälle fick nedsväljningen av tabletterna två barn att hosta 
(11), båda barnen var mellan 6 månader och 1 år. Detta bedömdes inte ha någon klinisk 
relevans.  
 
En svaghet med de studier som valts för detta arbete är begränsningen av minitabletter 
till endast administrering av en tablett åt gången, med undantag för Kluk et al. studien 
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(14). En tablett kan innehålla mellan 2-3 mg aktiv substans vilket inte alltid kommer 
räcka till som dosering, inte ens för de allra minsta. Flera enheter kan komma att 
krävas för att nå den eftersökta effekten. Fler studier på just multipel dosering behövs 
för att erhålla statistisk säkerhet. Ytterligare en aspekt som bör tas i beaktande är den 
som rör författarna till de artiklar som ingår i detta arbete. Vissa författare är 
återkommande för flera av artiklarna, om än i olika konstellationer, och det innebär att 
bias inte kan uteslutas. Författarna kan, utifrån en egen inställning, ha missbedömt 
resultaten och på så vis påverkat studierna.  
 
Något som saknas idag är mer långsiktiga studier på barns acceptans för minitabletter. 
Önskvärt är också att fler randomiserade kontrollerade studier görs på området. I 
många sammanhang anses det vara en interventionsstudie som, om rätt genomförd, 
har det starkaste evidensvärdet. Dessa skulle fungera som bra komplement till de 
studier som redan finns.  

5.2.2 Formulering 

 
Minitabletter för oralt bruk förefaller lämpliga att använda inom det pediatriska 
området då de uppfyller alla gällande krav för barnanpassade läkemedel, däribland att 
det är säkert att använda och att dosen läkemedel lätt kan individanpassas. De kan 
också produceras med konventionella tablettpressar utrustade med multipel-verktyg 
(17). Emellertid påpekades i studien av Tissen et al. att en viss modifiering kan behöva 
göra för att undvika att de allra minska tabletterna, 1 mm, skadas i 
tillverkningsprocessen.   
 
Viktiga parametrar vid formuleringen av minitabletter togs upp i de två studierna som 
ingår i detta arbete. Kompakterbarheten hos hjälpämnena inverkar stort på hur stabil 
den slutgiltiga produkten blir. Goda kompakteringegenskaper gör det möjligt att med 
hjälp av låga kompakteringskrafter tillverka ODMTs som uppvisar hög hållfasthet och 
låg sprödhet. Måste höga kompakteringkrafter användas för att uppnå acceptabel 
hållfasthet ger det ett ökat slitage på verktygen som används vid tablettillverkningen. 
Bra flytbarhet hos pulverblandningarna är även det är krav för att uppnå optimal 
matrisfyllnad och erhålla tabletter med homogent innehåll. Hur kort vätningstiden är 
simulerar hur snabbt tabletten sönderfaller på tungan och är en viktig egenskap 
speciellt vid tillverkningen av ODMTs.  
 
I studien av Stoltenberg och Breitkreutz användes hjälpämnen baserade på mannitol. 
Ludiflash var ett sådant hjälpämne som visade bra egenskaper. I framtida studier kan 
Ludiflash fungera som en bra utgångspunkt men studier på andra aktiva ämnen och 
hjälpämnen är också önskvärt för att kunna jämföra andra egenskaper med avseende 
på till exempel flytbarhet, kompakterbarhet och frisättning.  
 
Tissen et al. studie kan vara den första av sitt slag som visar på tillverkningen av 
minitabletter så små som 1 mm i diameter. Reduktionen av tablettdiametern, som i 
storlek kan jämföras med pellets och granulat, möjliggör för användning inom det 
pediatriska området, i en ännu större utsträckning än innan. Särskilt intresse finns för 
stabila, mekaniskt hållfasta tabletter med höga läkemedelskoncentrationer. Studien 
visade på lyckade resultat vid tillverkningen av minitabletter, 1 mm och 2 mm, med 
läkemedelskoncentrationer på upp till 90%. Detta skulle i framtiden kunna innebära att 
minitabletter inte bara lämpar sig för pediatriskt bruk utan även kan anpassas till 
andra sammanhang, till exempel som beredningsform för äldre med sväljsvårigheter.  
 
Minitabletter är tänkt att kunna användas som enskilda enheter eller för att fyllas i 
kapslar. Ett problem som skulle kunna uppkomma då tabletterna tas som enskild 
beredning är själva hanteringen av tabletter med en diameter på 2-5 mm. Varken 
burkar eller blisterkartor känns användarvänligt när det kommer till så små tabletter. 
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Ett alternativ skulle kunna vara någon form av tablettdispenser som hjälper en att 
fördela rätt dos vid rätt tillfälle.  
 
I dagsläget förekommer inte minitabletter i någon större utsträckning på 
läkemedelsmarknaden i Sverige. Exempel på preparat som bereds som minitabletter är 
Orfiril long (Desitin), Venlafaxin Bluefish (Bluefish Pharma) och Venlafaxine Ranbaxy 
(Ranbaxy). Minitabletterna är i alla tre fall fyllda i hårda depotkapslar som är tänkta att 
sväljas hela eller som kan dras isär och röras ner i mat eller dryck (gäller för Orfiril 
long). Emellertid, baserat på resultaten som studierna i detta arbete visat och bristen 
som råder på beredningsformer till barn, får man dock förmoda att minitabletter 
kommer bli allt vanligare i framtiden. 
 

6. Slutsats 

Slutsatsen som kan dras från denna litteraturstudie är att minitabletter som peroral 
beredningsform till barn visar stor potential som en framtida patientvänlig 
doseringsform. De erbjuder en lösning på de problem som finns bland de 
konventionella flytande och fasta beredningarna, med avseende på stabilitet och 
mindre flexibla doseringar. Acceptansen hos barn ansågs vara god och likvärdig med 
acceptansen för flytande vätskor. Det problem som uppdagades var att särskild de 
mindre barnen tuggade på tabletten, i övrigt uppfyller läkemedelsformen de krav som 
finns för barnanpassade läkemedel.  
 
Vid formuleringen av minitabletter krävs vissa specifika egenskaper hos hjälpämnena 
för att homogena och mekaniskt hållfasta tabletter ska kunna tillverkas. Dit hör bra 
kompakteringsegenskaper och flytbarhet hos formuleringen samt låg sprödhet och kort 
vätningstid för ODMTs. 
 

7. Tack 

Jag vill tacka min handledare Sofia Mattsson för dina synpunkter som varit till stor 
hjälp under denna process. Tack också till min mamma som korrekturläst och till min 
sambo Simon för att du alltid stöttar och motiverar mig.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



18 
 

8. Referenser 

1. Utvidga kunskapen om barn läkemedel och dess användning. Läkemedelsverkets 
hemsida. Hämtat från: 
https://lakemedelsverket.se/upload/nyheter/2013/Statusrapport_RU_barn-och-
lakemedel_2013-11-01.pdf, [publicerad 2013-11-01, citerad 2016-03-30]. 
 
2. Sundqvist B, Frithiof D, Stenberg Å, Markgren K. BARN. I: Läkemedelskommitén. 
Terapirekommendationer 2014 - För sjukvården och tandvården i Västerbottens län. 
Umeå: Västerbottens läns landsting; 2014. s. 23. 
 
3. Lindemalm S, Nydert P. Läkemedelsbehandling till barn. Läkemedelsboken.se. 
Läkemedelsverket. Hämtat från: 
http://www.lakemedelsboken.se/kapitel/pediatrik/lakemedelsbehandling_till_barn.ht
ml, [uppdaterad 2015-08-27, citerad 2016-03-29]. 
 
4. Lindemalm S. Läkemedel och hälsa. Fass.se. Läkemedelsindustriföreningen, LIF. 
Hämtat från: http://www.fass.se/LIF/medicineandhealth?docId=18364, [publicerad 
2015-06-22, citerad 2016-04-04]. 
 
5. Aulton ME, Taylor KMG. Aulton's Pharmaceutics – The Design and Manufacture of 
Medicines. 4th ed. Churchill Livingstone; 2013. p. 752-755, 763-764.  
 
6. Reflection paper: Formulations of choice for the paediatric population. 
ema.europa.eu. European Medicines Agency. Hämtat från: 
http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Scientific_guideline/200
9/09/WC500003782.pdf, [publicerad 2006-07-28, citerad 2016-04-04]. 
 
7. Alderborn G, Björk E, Castensson S, Johansson ME, Waltersson JO. Utformning av 
läkemedel. Stockholm: Apoteket AB; 2000. s. 22-26. 
 
8. Odlind V. Krav vid utveckling av läkemedel till barn. Läkemedelsboken.se. 
Läkemedelsverket. Hämtat från: 
http://www.lakemedelsboken.se/kapitel/pediatrik/krav_vid_utveckling_av_lakemede
l_till_barn.html, [uppdaterad 2015-07-09, citerad 2016-03-30]. 
 
9. Rekommenderade läkemedel för barn 2015-2016. ltv.se. Läkemedelskommittéerna i 
Uppsala-Örebroregionen och Byrå4. Hämtat från: 
http://www.ltv.se/imagevault/publishedmedia/jee06j1vhvjrz24qtngc/Barnreklistan_2
015-2016.pdf, [publicerad 2015, citerad 2016-04-05]. 
 
10. Paediatric medicines: Overview. ema.europa.se. European Medicines Agency. 
Hämtat från: 
http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/regulation/general/general_co
ntent_000023.jsp&murl=menus/regulations/regulations.jsp&mid=WC0b01ac058002
40cd&jsenabled=true, [citerad 2016-04-07].  
 
11. Klingmann V, Spomer N, Lerch C, Stoltenberg I, Frömke C, Bosse HM, et al. 
Favorable Acceptance of Mini-Tablets Compared with Syrup: A Randomized Controlled 
Trial in Infants and Preschool Children. J Pediatr. 2013 Dec;163(6):1728-1732. 
 
12. Thomson SA, Tuleu C, Wong ICK, Keady S, Pitt KG, Sutcliffe AG. Minitablets: New 
Modality to Deliver Medicines to Preschool-Aged Children. Pediatrics. 2009 Feb; 
123(2):e235-8.  
 

https://lakemedelsverket.se/upload/nyheter/2013/Statusrapport_RU_barn-och-lakemedel_2013-11-01.pdf
https://lakemedelsverket.se/upload/nyheter/2013/Statusrapport_RU_barn-och-lakemedel_2013-11-01.pdf
http://www.lakemedelsboken.se/kapitel/pediatrik/lakemedelsbehandling_till_barn.html
http://www.lakemedelsboken.se/kapitel/pediatrik/lakemedelsbehandling_till_barn.html
http://www.fass.se/LIF/medicineandhealth?docId=18364
http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Scientific_guideline/2009/09/WC500003782.pdf
http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Scientific_guideline/2009/09/WC500003782.pdf
http://www.lakemedelsboken.se/kapitel/pediatrik/krav_vid_utveckling_av_lakemedel_till_barn.html
http://www.lakemedelsboken.se/kapitel/pediatrik/krav_vid_utveckling_av_lakemedel_till_barn.html
http://www.ltv.se/imagevault/publishedmedia/jee06j1vhvjrz24qtngc/Barnreklistan_2015-2016.pdf
http://www.ltv.se/imagevault/publishedmedia/jee06j1vhvjrz24qtngc/Barnreklistan_2015-2016.pdf
http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/regulation/general/general_content_000023.jsp&murl=menus/regulations/regulations.jsp&mid=WC0b01ac05800240cd&jsenabled=true
http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/regulation/general/general_content_000023.jsp&murl=menus/regulations/regulations.jsp&mid=WC0b01ac05800240cd&jsenabled=true
http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/regulation/general/general_content_000023.jsp&murl=menus/regulations/regulations.jsp&mid=WC0b01ac05800240cd&jsenabled=true


19 
 

13. van Riet-Nales DA, de Neef BJ, Schobben AFAM, Ferreira JA, Egberts TCG, 
Rademaker CMA. Acceptability of different oral formulations in infants and preschool 
children. Arch Dis Child. 2013 Sep;98(9):725-31. 
 
14. Kluk A, Sznitowska M, Brandt A, Sznurkowska K, Plata-Nazar K, Mysliwiec M, et al. 
Can preschool-aged children swallow several minitablets at a time? Results from a 
clinical pilot study. Int J Pharm. 2015 May 15;485(1-2):1-6. 
 
15. Klingmann V, Seitz A, Meissner T, Breitkreutz J, Moeltner A, Bosse HM. 
Acceptability of Uncoated Mini-Tablets in Neonates – A Randomized Controlled Trial. 
J Pediatr. 2015 Oct;167(4):893-896. 
 
16. Stoltenberg I, Breitkreutz J. Orally disintegrating mini-tablets (ODMTs) – A novel 
solid oral dosage form for paediatric use. Eur J Pharm Biopharm. 2011 Aug;78(3):462-
9. 
 
17. Tissen C, Woertz K, Breitkreutz J, Kleinebudde P. Development of mini-tablets with 
1 mm and 2 mm diameter. Int J Pharm. 2011 Sep 15;416(1):164-70.  
 
18. Herting MG, Kleinebudde P. Studies on the reduction of tensile strength of tablets 
after roll compaction/dry granulation. Eur J Pharm Biopharm. 2008 Sep;70(1):372-9. 
 
19. Barnförordningen. Läkemedelsverkets hemsida. Hämtat från: 
https://lakemedelsverket.se/malgrupp/Foretag/Lakemedel/Lakemedel-for-barn, 
[uppdaterad 2013-03-11, citerad 2016-04-05]. 
 
20. Better Medicines for Children From Concept to Reality. ec.europa.eu. European 
Commission. Hämtat från: 
http://ec.europa.eu/health/files/paediatrics/2013_com443/paediatric_report-
com(2013)443_en.pdf, [publicerad 2013, citerad 2016-04-05].  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://lakemedelsverket.se/malgrupp/Foretag/Lakemedel/Lakemedel-for-barn
http://ec.europa.eu/health/files/paediatrics/2013_com443/paediatric_report-com(2013)443_en.pdf
http://ec.europa.eu/health/files/paediatrics/2013_com443/paediatric_report-com(2013)443_en.pdf


 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

Farmakologi och klinisk neurovetenskap 

901 87 Umeå, Sweden 

Telefon : 090-786 50 00 

Texttelefon 090-786 59 00 

www.umu.se 


