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Mer sovemedisin til barn 

av foreldre som selv bruker hypnotika2137

Hvis foreldrene selv bruker hypnotika, får barna deres i større grad enn 

andre barn utskrevet antihistaminet alimemazin for søvnvansker.

Norske barn får relativt hyppig utskrevet
antihistaminet alimemazin (Vallergan) mot
søvnvansker. Det er uklart om midlet virke-
lig har effekt på søvnproblemer hos barn og
om det er sikkert å gi til småbarn (1).

Forskere fra Senter for rus- og avhengig-
hetsforskning har gjennomført en farmako-
epidemiologisk studie av forskrivning av
alimemazin til barn under tre år (2). Studien,
som er basert på kobling av data fra Resept-
registeret og Medisinsk fødselsregister,
omfattet alle barn født i Norge i 2008
(nesten 60 000) og deres foreldre.

3 % av barna fikk forskrevet alimemazin
før de fylte tre år, hyppigst når de var rundt
1,5 år. Flere gutter enn jenter fikk midlet.
De fleste fikk bare én resept, men det var
en tendens til at guttene fikk flere resepter
enn jentene. De som fikk forskrevet alime-
mazin, fikk også hyppigere antibiotika,
antiastmatika og dermatologiske steroidpre-
parater. Hvis foreldrene selv hadde fått for-
skrevet hypnotika året før barnet ble født,
var det større sannsynlighet for at barnet
fikk alimemazin – med oddsratio på hen-
holdsvis 1,7 og 2,9 der mor eller begge
foreldrene hadde fått forskrevet slike lege-
midler.

Det var også en sammenheng mellom
forskrivning av alimemazin til barna og for-
skrivning av antidepressiver til foreldrene.

– Det er viktig å være klar over at for-
skrivning av alimemazin henger sammen
med andre faktorer enn barnets helse, sier
studiens førsteforfatter Ingvild Holdø, som
er forskerlinjestudent ved Senter for rus-
og avhengighetsforskning og Universitetet
i Oslo.

– Studien viser i tillegg hvordan barns
og foreldres helsetilstand henger sammen
og må forstås i sammenheng, sier Holdø.
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Ordforklaringer2137

Alimemazin: Fenotiazin og antihistamin. Midlet 
ble utviklet i 1950-årene. Kjemisk likner det på 
antipsykotikumet klorpromazin og antihista-
minet prometazin.

Medisinsk fødselsregister: Et landsomfattende 
helseregister over alle fødsler i Norge. Alle 
fødeinstitusjoner i Norge skal melde fødsler 
til registeret på et meldeskjema som inne-
holder navn og fødselsnummer til barnet og 
foreldrene, opplysninger om morens helse før 
og under svangerskapet og eventuelle kompli-
kasjoner i svangerskapet eller ved fødselen.

Reseptregisteret: Alle som henter legemidler 
på resept i Norge registreres i Reseptregisteret. 
Kjøp av reseptfrie legemidler på apotek eller 
i dagligvarehandel kommer ikke i registeret.

Artikkelen ble e-publisert i tidsskriftet 
Archives of Disease in Childhood i juli 2013
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