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Medicinering av barn en utmaning för närmare varannan förälder  

Ljudsatt sagoäventyr ska få barn att vilja ta sin medicin 
 
Hela 43 procent av landets småbarnsföräldrar har upplevt problem med medicinering av sina barn. 
Det visar en ny undersökning som Apotek Hjärtat genomfört. Nu släpper Apotek Hjärtat det ljudsatta 
sagoäventyret ”Stjärnaporna i Gränslandet” som syftar till att göra det spännande för barn att ta sin 
medicin - och samtidigt underlätta för föräldrarna. I sagan är medicinen en del av berättelsen och 
barnet behöver ta sin dos för att komma vidare i äventyret. 
 
Februari känner många föräldrar till som vabruari, en tid på året då många barn är sjuka. För att 
underlätta vabbtiden brukar föräldrar titta på film med barnet (78 procent), pyssla (55 procent) eller 
läsa en saga (50 procent). Det visar en undersökning bland över 600 föräldrar som GFK Norm har 
genomfört på uppdrag av Apotek Hjärtat. 
 
Hela 43 procent av landets småbarnsföräldrar har haft problem med att få barnen att vilja ta sina 
mediciner– både när det gäller receptbelagda och receptfria läkemedel. Den vanligaste strategin 
föräldrar tar till för att lyckas med medicineringen är att pedagogiskt förklara för barnet varför hen 
måste ta sitt läkemedel. Det svarar 67 procent. Att muta barnet med belöning är också populärt (40 
procent) eller att göra medicineringsmomentet till en lek, vilket var femte förälder försöker göra. 
 
I samarbete med illustratören och barnboksförfattaren Per José Karlén har Apotek Hjärtat skapat 
”Stjärnaporna i Gränslandet” – ett ljudsatt sagoäventyr där karaktärerna i sagan ska inspirera 
barnen att ta sin medicin, sin vätskeersättning eller dricka sitt vatten. I berättelsen behöver 
stjärnaporna Dunder och Galax barnens hjälp för att hitta sin bortblåsta vän Kosmos. Sagan 
bygger på en detaljrik och fantasifull illustration och är uppdelad i tio olika avsnitt som animerats 
och ljudsatts. Sagan finns nu tillgänglig via Apotek Hjärtats hemsida och Youtube-kanal. 
 
– Att medicinera barn är inte helt enkelt, och inte minst när det kommer till flytande läkemedel. 
Många gånger får föräldrar rådet att göra något roligt av medicineringsstunden men det är inte helt 
lätt att få inspiration till det när du är stressad av att ditt barn är sjukt.  Vår förhoppning är därför att 
”Stjärnaporna i gränslandet” ska underlätta för föräldrar och barn, då medicineringen blir ett äventyr 
och en naturlig del av en spännande sagoberättelse, säger Annika Svedberg, chefsapotekare på 
Apotek Hjärtat. 
 
Apotek Hjärtats fem tips för en enklare medicinering av barn: 

1. Försök förklara varför det är viktigt att ta medicinen och belöna barnet efteråt med något 
gott att dricka eller äta. Blanda inte ut flytande medicin med barnets favoritdryck – en ökad 
mängd vätska kan istället försvåra processen. 

2. Om barnet har svårt för flytande medicinering finns det ofta andra alternativ, som droppar 
eller små tabletter. Vissa tabletter går även bra att dela och blanda med exempelvis sylt 
eller yoghurt. 

3. Använd en doseringsspruta eller dos-sked när du ger barnet flytande medicin. Om det inte 
följer med i förpackningen hittar du dem på apoteket. Vissa läkemedel har dock en egen 
spruta som ska användas för att dosen ska bli rätt. 

4. Om ditt barn är lite äldre – bestäm en belöning tillsammans som barnet får när hela dosen 
är tagen. 

5. Vill ditt barn inte dricka vätskeersättning? Gör isglass av det istället! 

https://www.apotekhjartat.se/om-oss/magiska-metoder/stjarnaporna-i-granslandet/


 

 

 

 
 
Om undersökningen: 
Undersökningen är genomförd via webbenkäter av GFK Norm under januari 2018. Undersökningen 
är statistiskt säkerställd och har 602 respondenter, samtliga är föräldrar med ett eller flera barn i 
åldern 2-9 år.  
 
Om Stjärnaporna i Gränslandet 
Tillsammans med barnboksförfattaren och illustratören Per José Karlén har Apotek Hjärtat tagit 
fram Stjärnaporna i Gränslandet – ett ljudsatt sagoäventyr i tio delar som underlättar 
medicineringen. I Gränslandets värld har medicin förvandlats till magisk trolldryck och stjärnaporna 
Dunder och Galax när de ger sig ut på en lång vandring för att leta efter sin bortblåsta vän Kosmos. 
Under resan gång kommer de stöta på olika faror och hinder, och då är det dags för barnet att 
dricka av sin trolldryck för att hjälpa dem. 
 
Så här använder du sagan: 
Förbered den medicin som ska tas, vätskeersättningen eller det ditt barn behöver få i sig, och 
placera den tillgängligt. En gång under varje avsnitt kommer Stjärnaporna att stöta på ett hinder 
och be ditt barn om hjälp – då är det dags att ta medicinen. Drick den under melodislingan som 
spelas upp, eller tryck på paus om ni behöver mer tid. Sedan fortsätter avsnittet och barnet får reda 
på vilka magiska krafter som trolldrycken har framkallat.  
 
 
 
För mer information 
ICAs presstjänst, telefon: 010 422 52 52 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Med cirka 390 apotek runt om i landet och en omsättning på cirka 12 miljarder kronor är Apotek Hjärtat 
Sveriges största privata apoteksaktör. Visionen är att ge varje kund bättre hälsa och välbefinnande genom ett 
personligt bemötande, ett brett sortiment och utökade tjänster. Apotek Hjärtat är en del av ICA Gruppen. För 
mer information se icagruppen.se och apotekhjartat.se 

 


