
Barn och läkemedel
Fredrik Cederblad, Barnläkare, Barnallergolog

Uppsala Barncentrum & Vårdcentral





Läkemedelsförskrivning till barn

Evidensnivån vid läkemedelsförskrivning till barn är förbluffande mycket sämre än 
för vuxna

Orsaken är att historiskt gjordes få studier på barn då det ansågs oetiskt p.g.a 
barnets bristande autonomi

Ny syn idag och sedan 15 år ger EMA 6 mån patentförlängning för ett 
nyregistrerat läkemedel man genomfört barnstudier på

Inte alldeles oproblematiskt. Relativt lätt få dispens att inte göra barnstudier+risk 
att förväntade “storsäljare” som inte kommer att användas på barn ändå görs 
studier i rent vinstsyfte



Läkemedelsförskrivning till barn

FASS-texten är ofta ofullständig för barn både vad gäller indikation och dos i 

förhållande till ålder och vikt men också många gånger inte så hjälpsam i hur 

behandling ska genomföras. 

Ofta står man som kliniker i valet mellan att följa FASS och inte behandla barnet 

adekvat eller att ge en korrekt behandling men förskriva “off label” och då själv ta 

hela ansvaret.

För mig som barnspecialist i öppen vård är drygt 25% av mina förskrivningar off 

label och i sluten vård kan det vara upp emot 50%





Men…

Även om tung evidens saknas i många fall för läkemedelsbehandling av barn finns 

det mycket “dold” kunskap i form av mindre studier och inte minst klinisk kunskap 

och erfarenhet.

Att samla den och presentera på ett handfast och användbart sätt med främsta 

målgrupp primärvård och BVC har varit målet med listan “Rekommenderade 

läkemedel för barn” alltsedan starten 2006 på initiativ av dåvarande 

barnsjukhuschefen Björn Wettergren





Rekommenderade läkemedel för barn

Ny reviderad lista vartannat år.

Första årgångarna skrev jag själv. Stor kvalitetshöjning efter Pär Hallberg klinisk 

farmakolog anslutit framförallt vad avser bakgrundsmaterialet och genomgång av 

befintliga studier

Sedan 2015-16 är listan ett gemensamt projekt för regionerna i mellansverige: 

Uppsala, Örebro, Dalarna, Västmanland, Gävleborg, Sörmland och Värmland där 

barnläkare och allmänläkare från regionerna deltar. 

Fokus är på vanliga tillstånd man kan träffa på i öppenvård   







Rekommenderade läkemedel för Barn

Fritt fram att ladda ned som PDF t.ex: 

https://www.rvn.se/contentassets/4f7670a979ec4d50b4281fc3c4085d27/rekomme

nderade-lakemedel-for-barn-2021.pdf

Kan också varmt rekommendera “bakgrundsversionen” med fördjupad information 

om de aktuella behandlingsvalen, litteraturreferenser och aktuella länkar relevant 

information till t.ex BLF och Läkemedelsverket

https://publikdocplus.regionuppsala.se/Home/GetDocument?containerName=e0c7

3411-be4b-4fee-ac09-640f9e2c5d83&reference=DocPlusSTYR-

30084&docId=DocPlusSTYR-30084&filename=L%C3%A4kemedel%20-

%20Rekommenderade%20l%C3%A4kemedel%2C%20barn.pdf

https://www.rvn.se/contentassets/4f7670a979ec4d50b4281fc3c4085d27/rekommenderade-lakemedel-for-barn-2021.pdf


“Listan”



Bakgrundsmaterial



Korrigeringar av FASS

I många fall är FASS-texten för “försiktig”. Vi redogör då för när studier och klinisk 

erfarenhet motiverar att ge läkemedlet till yngre åldrar eller i högre dos än som 

anges. 





Korrigering av FASS-text forts…

I enstaka fall är det dock tvärtom så att man utsätter barnet för potentiell fara om 

man följer FASS







Om någon är intresserad att höra mig berätta om hela den nya listan 16/2 kl 9-12 

digitalt (går också via samma länk se i efterhand). 

https://play.quickchannel.com/play/q1bw3a7

Frågor?

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fplay.quickchannel.com%2Fplay%2Fq1bw3a7%3Ffbclid%3DIwAR1ENhLzKnu1mUiORA5ZR2w64uO70XplQaP90TtRKL7bTe6y8eYNA7y-g1g&h=AT1JE_sn8WKVl4uqN8BW5GY7YCIpqkEa9O9wCV00JjUMCo3o9_FKHWePTMeJ_qYdGvbBR691rVrNDzwg-Y66e6t93XP1XjIQX7knloYCybou_A9a7-zms3nq1A9UYuseqTlprA


Tack!
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