
 

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 

 
 

Kräkboken förklarar för barn vad som händer i kroppen när man är sjuk 
 
Det kan vara svårt att förklara för barn vad som händer i kroppen när de är sjuka och varför 
medicinen kan få dem att må bättre. För att hjälpa har Apotek Hjärtat tillsammans med illustratören 
bakom Hej hej vardag, Louise Winblad, skapat fyra böcker om kroppsvätskor - Diarréboken, 
Kräkboken, Slemboken och Snorboken - som förklarar för barn på barns språk. 
 
– En sjukdom kan vara svår för ett barn att förstå sig på. Det finns idag många pedagogiska böcker 
som handlar om att vara sjuk men däremot saknas de som förklarar vad som händer vid specifika 
sjukdomar och kroppsbesvär, därför har vi tagit fram fyra böcker som ska underlätta för föräldrar 
och hjälpa barn att förstå vad som händer i kroppen och vad som kan få en att må bättre, säger 
Annika Svedberg, chefsapotekare på Apotek Hjärtat 
 
Diarréboken, Kräkboken, Slemboken och Snorboken beskriver på ett underhållande och enkelt sätt 
kroppens reaktioner vid vanligt förekommande åkommor hos barn. Illustrationerna är framtagna av 
illustratören Louise Winblad, mer känd som Hej hej vardag. 
 
– En utmaning när det kommer till att behandla sjuka barn kan vara att barnet inte förstår varför 
medicinen hjälper dem att må bättre. Vår förhoppning är att böckerna ska bli ett underhållande 
verktyg för vuxna och barn. Syftet är att på ett enkelt sätt hjälpa till att förklara svåra saker, som 
smitta och sjukdomsförlopp och även underlätta medicineringen, säger Annika Svedberg.  
 
Böckerna handlar om kroppsvätskornas förtrollade värld där vi får följa med Pella som får 
vinterkräksjukan när Caliciviruset Calle flyttar in i hennes mage, förkylningsviruset Rhino som lurar  
i godisskålen, magsjukeviruset Maggan som ställer till med bråk i Fatimas mage och 
influensaviruset Ines som kroppen bekämpar med hjälp av segt slem. 
 
Böckerna finns att beställa på apotekhjartat.se 
 
Apotek Hjärtats fem tips för en enklare medicinering av barn: 
 
1. Låt barnet vara med och bestämma på vilket sätt hen ska ta läkemedlet. På sked eller blandat med sylt – 

vissa barn blir mer medgörliga om de får välja hur det ska gå till. 
2. Om barnet har svårt för flytande medicinering finns det ofta andra alternativ, som droppar eller små 

tabletter. Många tabletter går även bra att dela och blanda med exempelvis sylt, yoghurt eller glass. 
3. Blanda inte ut flytande medicin med dryck – en ökad mängd vätska kan istället försvåra processen. 
4. Om tabletter smakar illa eller är svåra att svälja finns det tablettöverdrag på apoteket som gör tablettens 

yta hal och döljer smaken.  
5. Frys in vätskeersättningen och erbjud den som isglass istället.  
 
 
För mer information: 
Petra Wilson, Apotek Hjärtat, 072-452 01 80, petra.wilson@apotekhjartat.se 
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