
❙ ❙ Förgiftningstillbud är vanliga bland barn, främst i ålders-
gruppen 1–3 år. Allvarliga förgiftningar är däremot ovanliga.
Detta har flera orsaker, och den viktigaste är att de flesta »för-
giftningsmedel« som barn kommer i kontakt med har låg gif-
tighet. Begränsad exponering och möjlighet till snabbt ingri-
pande är också av betydelse – de flesta barntillbud är ett ögon-
blicks verk.

Giftinformationscentralen (GIC) har fortlöpande belyst
förgiftningsmönstret i Sverige, både avseende den totala bil-
den och när det gäller speciella förgiftningar [1-3]. En ge-
nomgång av förgiftningssituationen i landet gjordes år 1990
[4], och en liknande undersökning har nu genomförts avse-
ende år 2000. Det aktuella mönstret har kartlagts, och det som
skett under mellanliggande period har analyserats. 

❙ ❙ Metod
GIC har studerat förgiftningar bland barn under 10 års ålder.
En bearbetning har gjorts av de epikriser som sjukhusen
skickat till GIC år 2000. Förgiftningsmedel samt barnens ål-
der och kön har registrerats. Fallens svårighetsgrad har be-
dömts enligt Poisoning Severity Score (PSS) och klassifice-
rats som lindrig, måttlig eller allvarlig förgiftning [5]. Denna
gradering grundar sig på observerade symtom och tar inte
hänsyn till anamnestiska uppgifter om intagen dos eller upp-
mätta halter i serum eller urin. Resultaten har jämförts med
motsvarande data från en studie år 1990 [4].

Som ett komplement har data hämtats från sjukvårdssta-
tistiken (Patientregistret, Socialstyrelsen) och dödsorsakssta-
tistiken (Dödsorsaker, Socialstyrelsen). Uppgifter från GICs
statistik över förfrågningar har också medtagits.

❙ ❙ Resultat
GIC erhöll 305 epikriser som gällde barnförgiftningar år
2000. Barn i åldern 1–3 år dominerade med en frekvenstopp
bland 2-åringar (Figur 1). Liksom i tidigare redovisade studi-
er var det en viss övervikt för pojkar. Vanligast var intag av
läkemedel (46 procent), följt av kemikalier (37 procent) och
biologiska toxiner som växter, svamp och huggormsbett (17
procent). Majoriteten av barnen fick inga eller lindriga sym-
tom medan 29 barn fick måttliga och 6 allvarliga symtom

(Figur 2). År 1990 fick GIC in 755 epikriser. Fördelningen
avseende förgiftningsmedel i de båda materialen visas i
Tabell I.

Läkemedel
Knappt hälften av epikriserna (n=141) gällde tillbud med lä-
kemedel. Vanligast var medel vid luftvägssjukdomar – fram-
för allt de som innehåller etylmorfin och efedrin – psykofar-
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Förgiftningstillbud bland barn 
är vanliga men oftast inte allvarliga

Sammanfattat

Giftinformationscentralen får årligen knappt 30 000
förfrågningar som gäller olyckstillbud bland barn un-
der 10 år. 

Endast ett mindre antal barn behöver vård på sjuk-
hus.

Antalet och fördelningen på olika förgiftningsmedel
har varit relativt konstant under senare år. Ofarliga
tillbud med hushållskemikalier dominerar.

År 2000 inkom 305 epikriser och för tio år sedan 755.
Mönstret är detsamma när det gäller förgiftnings-
medlen, men det totala antalet barn som vårdats har
mer än halverats. 

Bland läkemedlen är det olyckstillbud med terbutalin
och paracetamol som svarat för den största minsk-
ningen och bland kemikalier maskindiskmedel. An-
delen allvarliga förgiftningsfall var liten, cirka 2 pro-
cent i båda materialen.

Nedgången i antalet förgiftningar är likformig i epi-
krismaterialet och i patientstatistiken. 
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maka samt analgetika. Feldosering var orsak i 11 procent av
fallen. Flertalet barn hade inga eller lindriga symtom. Tio
barn fick måttliga symtom efter förtäring av järn, paracet-
amol, karbamazepin, proklorperazin, haloperidol, mianserin,
terbutalin, salbutamol och amfetamin. Som exempel på mått-
lig förgiftning kan nämnas behandlingskrävande excitation
(amfetamin), uttalad takykardi och hypokalemi (terbutalin)
samt extrapyramidala symtom (haloperidol, proklorperazin).
Tre barn fick allvarliga symtom (Fakta 1), och i två av dessa
fall berodde förgiftningen på feldosering. 

Antalet epikriser har mer än halverats sedan år 1990
(Tabell I). Det är framför allt tillbud med paracetamol och ter-
butalin som i mindre omfattning föranlett sjukvård.

Kemikalier
Drygt en tredjedel av epikriserna (n=111) gällde exponering
för en kemisk produkt. Vanligast var petroleumprodukter
som tändvätskor, lampoljor, lacknafta och olika rengörings-
medel. Majoriteten av barnen hade inga eller lindriga sym-
tom. Tretton barn fick måttliga symtom: elva utvecklade en
bild typisk för aspiration av petroleumdestillat, medan de två
övriga ådrog sig frätskada efter förtäring av propplösare re-
spektive maskindiskmedel. Ingen av förgiftningarna detta år
klassificerades som allvarlig. 

Antalet epikriser har minskat kraftigt sedan år 1990
(Tabell I). Förändringen är mest tydlig vad gäller rengö-

ringsmedlen, och det är främst tillbud med maskindiskmedel
som föranlett sjukvård i betydligt mindre omfattning. 

Biologiska toxiner
En mindre andel av epikriserna (n=53) gällde biologiska tox-
iner. Tjugo barn hade förtärt växtdelar. Tre fick måttliga sym-
tom efter att ha svalt prickblad, rabarberblad eller ligusterbär.
Av sex barn som ätit svamp fick en pojke måttliga symtom ef-
ter att ha smakat på en hallucinogen svamp. Bland de elva
barn som blivit bitna av huggorm fick två måttliga och tre all-
varliga symtom (Fakta 1). Resterande epikriser gällde främst
insektsstick. Även när det gäller biologiska toxiner sågs en
minskning mellan åren 1990 och 2000 (Tabell I). Variationer
i vädret spelar in när det gäller frekvensen av växt- och
svampförgiftningar och huggormsbett. Förtäring av tobak
föranleder numera sällan sjukvård. 

Giftinformationscentralens förfrågningsstatistik
GIC fick under år 2000 drygt 28 000 förfrågningar gällande
barn. Bland olyckstillbuden dominerade kemikalier, medan
växter och svamp kom på andra plats och läkemedel först på
tredje (Figur 3).Vanligast bland kemikalierna var rengörings-
medel (t ex maskindiskmedel, allrengöringsmedel, tvättme-
del), hygienprodukter samt bränslen av petroleumtyp. Van-
ligaste läkemedlen var analgetika, vitaminer, naturmedel,
hostmedel samt p-piller. GIC rekommenderade sjukvård i 7
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❙ ❙ Barnförgiftningar år 2000

• Förgiftningstillbud är vanliga.
• Behovet av sjukhusvård är relativt litet och har minskat över

en tioårsperiod.
• Allvarliga förgiftningar är ovanliga.
• Många läkemedel utgör en potentiell risk för förgiftning.
• Hushållskemikalier är oftast ofarliga – petroleumprodukter

och frätande medel är de vanligaste undantagen.
• Huggormsbett kan ge allvarliga symtom, medan svamp och

växter sällan innebär någon fara.

Figur 1. Åldersfördelning bland barn under 10 år som sjuk-
husvårdats på grund av förgiftning (n=305). Epikrismaterial 
tillställt GIC år 2000.

Figur 2. Förgiftningarnas svårighetsgrad bland barn under 
10 år som sjukhusvårdats (n=305). Epikrismaterial tillställt 
GIC år 2000.

Tabell I. Förgiftningsmedel bland barn under 10 år som sjukhusvårdats på
grund av förgiftning. Epikrismaterial tillställt GIC år 2000 respektive år 1990.

Förgiftningsmedel 2000 1990

Läkemedel 141 360
– medel för andningsorganen 43 128
– psykofarmaka 32 70
– analgetika, NSAID 23 55
– övriga läkemedel 43 107
Kemikalier 111 303
– petroleumprodukter 42 88
– rengöringsmedel 25 104
– övriga produkter 44 111
Biologiska toxiner 53 92
– växter, svamp 26 47
– huggorm 11 14
– tobak 1 13
– övriga 15 18
Totalt 305 755
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procent av tillbuden. Antalet förfrågningar år 1990 var i sam-
ma storleksordning, ca 30 000. I GICs statistik har bilden va-
rit relativt konstant under senare år (Figur 3). 

Enligt slutenvårdsregistret vårdades 650 barn under 10 års
ålder på sjukhus till följd av förgiftning år 2000, medan anta-
let år 1990 var 1 571 (Tabell II). Antalet sjukhusvårdade fall
har mer än halverats i den aktuella åldersgruppen.

I dödsorsaksregistret återfanns tre dödsfall till följd av för-
giftning år 2000 i åldersgruppen 0–9 år. I två fall var förgift-
ningsmedlet kolmonoxid och i det tredje ett läkemedel (kal-
ciumflödeshämmare). Under hela 1990-talet  registrerades
totalt 46 dödsfall bland barn. Dessa orsakades av kolmonox-
id i 38 fall och av läkemedel i åtta fall.

❙ ❙ Diskussion
Av slutenvårdsregistret framgår att antalet barn som vårdats
på sjukhus till följd av förgiftning mer än halverats mellan
åren 1990 och 2000. Samma iakttagelse görs i epikrismateri-
alet. GIC får in epikriser motsvarande knappt hälften av de

fall som lett till sjukhusvård. Trots detta är epikrismaterialet
så pass stort att det medger en kvalitativ analys. Man får en
god uppfattning om symtombilden och förgiftningarnas svå-
righetsgrad. Man får även fram information om förgiftnings-
medlen som är mer exakt än den man kan utläsa av patient-
statistikens ICD-koder. Epikrismaterialen visar att det endast
är ett fåtal barn som blir allvarligt förgiftade. Det bortfall som
föreligger när det gäller inflödet av epikriser bedöms vara
mindre i de allvarliga fallen, eftersom centralen i högre grad
blir konsulterad om dessa. Dödsfall till följd av förgiftning är
ovanligt bland barn.

Medan antalet sjukhusvårdade barn sjunkit är antalet för-
frågningar till GIC i stort sett oförändrat. Den stora skillna-
den i numerär illustrerar att centralen i sin rådgivning hante-
rar många tillbud som bedöms innebära liten eller ingen risk.

Förgiftningstillbuden med läkemedel är fortfarande
många, men färre än tidigare medför vård på sjukhus. Ned-
gången beror delvis på att vissa vanliga flytande beredningar
försetts med barnskyddande förslutningar, en åtgärd som ti-
digare visat sig ha preventivt värde [6]. Hostmixturer bör nu
stå i tur för införande av mindre förpackningar och barnskyd-
dande förslutningar. Feldosering och förväxling av läkeme-
del förekommer både hemma och inom sjukvården och kan,
som visats här, leda till allvarlig förgiftning. Tydlig märkning
och doseringsanvisning är viktigt, särskilt för läkemedel som
finns i olika styrkor. 

I GICs statistik är förgiftningstillbuden med kemiska pro-
dukter i majoritet, men det är förhållandevis få barn som be-
höver åka till sjukhus. Vanligaste orsak till att GIC rekom-
menderar sjukhusvård är tillbud med petroleumprodukter
och frätande rengöringsmedel. Vård på sjukhus är betydligt
ovanligare nu än för tio år sedan. Under mellanliggande peri-
od har den kemiska sammansättningen ändrats för flertalet
maskindiskmedel, som därigenom blivit mindre frätande.
Barnskyddande förslutningar finns sedan länge för frätande
kemikalier och petroleumprodukter. Många tillbud sker då
produkterna används och förpackningen är öppnad. Profylax
är särskilt viktig när det gäller dessa produkter, eftersom ska-
deverkan är i det närmaste momentan. Fortfarande är tillbu-
den med petroleumprodukter många, och här krävs ytterliga-
re preventiva åtgärder.

Vad beträffar biologiska toxiner är det endast huggorms-
bett som i detta material givit allvarlig förgiftning. Svamp in-
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Tabell II. Vårdtillfällen orsakade av förgiftning bland barn under 10 år och
klassifikation. Slutenvårdsregistret år 2000 respektive år 1990.

Yttre orsak 
till förgiftningen År 2000 (ICD-10) År 1990 (ICD-9)

Olyckshändelse 450 (X 40–49) 1 335 (E859, 866)
Kontakt med 
giftiga djur 
och växter 154 (X 20–29) 210 (E905)
Avsiktligt/ 46 (X 60–69)/ 26 (E950–952)/
oklar avsikt (Y 10-19) (E980–982)
Totalt 650 1 571

❙ ❙ Fakta 1

Sex barn som utvecklade allvarlig förgiftning 

Förgiftnings-
medel Fallbeskrivning
Levotyroxin 3,5-årig pojke hittades med en burk Levaxin-

tabletter à 0,1 mg. Cirka 100 stycken sakna-
des. Efter 12 timmar motorisk oro, feber, 
takykardi. Långdraget förlopp. Behandlades
med propranolol. Skrevs ut efter 12 dagar. 

Lidokain, 7 veckors pojke blev okontaktbar, krampade
prilokain och fick förhöjt methemoglobinvärde efter
(feldosering) lokalbedövning med Xylocain-lösning och 

EMLA-kräm. 
Paracetamol 2-årig flicka med feber medicinerades med 
(feldosering) paracetamol-suppositorier i för hög styrka 

under en veckas tid. Hon utvecklade grav 
leverpåverkan. Leversviktsbehandling samt 
acetylcystein gavs. Flickan tillfrisknade.

Huggorm 3,5-årig flicka biten i vaden. Angioödem, 
kräkningar, progredierande svullnad upp 
över ljumsken, trombocytopeni. Upprepade 
doser serum.

Huggorm 4-årig pojke biten i foten. Tilltagande miss-
färgning och svullnad upp mot höften. 
Leukocytos, trombocytopeni. Serumbe-
handling.

Huggorm 5-årig flicka biten i foten. Prechock, utbredd
svullnad, hemoglobinuri. Serumbehandling.

Figur 3. Förgiftningsmedel bland barn under 10 år. Giftinfor-
mationscentralens förfrågningsstatistik 1995–2000.
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nebär med enstaka undantag sällan risk vid barntillbud.
Däremot kan barn liksom vuxna bli allvarligt förgiftade om
giftsvamp intas som måltid. Växter är den till antalet näst
största gruppen i GICs statistik, men här finns också den
största diskrepansen mellan antalet tillbud och behov av sjuk-
husvård.

❙ ❙ Slutsatser
Förgiftningstillbud bland barn under 10 års ålder inträffar
med oförminskad frekvens. Däremot har det skett en minsk-
ning med ca 60 procent av antalet sjukhusvårdade förgift-
ningsfall inom denna åldersgrupp. De allvarliga, livshotande
förgiftningarna är få och dödsfall ovanliga. Det finns flera
faktorer som bidar till att förklara detta mönster. Riskbilden
har ändrats på så sätt att vissa kemiska produkter har fått en
mindre farlig sammansättning. Vissa läkemedel och kemika-
lier har försvunnit från marknaden eller fått begränsad an-
vändning. Införande av mindre förpackningar och barnskyd-
dande förslutningar är andra åtgärder som verkat i positiv
riktning. Vidare har större erfarenhet och ökad kunskap bi-
dragit till att bedömningen av inträffade tillbud blivit mer
adekvat. Det innebär bl a att rådgivningen kunnat bli mer li-
beral vad gäller att föreslå observation i hemmet i stället för
vård på sjukhus. En tendens finns också att barn som kommer
in till sjukhus övervakas några timmar och sedan får gå hem,
medan man tidigare på vidare indikation lade in barnen.

Utvecklingen har varit gynnsam. Men det är viktigt att de
problem som fortfarande finns reduceras och att man även
fortsättningsvis är observant på de nya risker som förr eller
senare kan dyka upp.

*
Potentiella bindningar eller jävsförhållanden: Inga uppgivna.
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