
FARGELEGG SELV!

OG DE SLEMME 
BAKTERIENE





Kroppen din er full av bakterier. 
De aller fleste bakteriene er snille 
og hjelper kroppen med å fungere 

som den skal.





Noen bakterier er rampete, bøllete og 
slemme. Men ta det med ro! Kroppen har 

et eget politi som passer på og stopper 
de slemme bakteriene.



Noen ganger kommer det så mange 
slemme bakterier i kroppen at politiet ikke 

klarer å ta de bort alene. 

Da blir vi syke og føler oss dårlig.





Da trenger kroppen hjelp fra





 Inne i kroppen kan supermedisin bruke 
superkreftene sine til å ta bort de slemme 

bakteriene. Så du kan bli frisk.





Noen ganger gjemmer noen av de slemme bakteriene 
seg så det blir vanskelig for supermedisin og finne 

dem. Planen deres er å gjemme seg til supermedisin 
har dratt sin vei og så starte å bølle igjen.



 Derfor er det superviktig å ta supermedisin-
miksturen så lenge legen har sagt, så supermedisin 

får tid til å finne alle de slemme bakteriene.

Haha, fant deg din 
lurebakterie!



Når alle de slemme bakteriene er tatt 
bort blir kroppen frisk igjen. Alle de 
snille bakteriene er kjempeglade og 

takker supermedisin for hjelpen. Så drar 
supermedisin på nye eventyr.





Slik vil jeg ta 
medisinen min

HVOrdan Vil du ta 

din medisin?

KJÆRE FORELDRE OG ANDRE VOKSNE

Det er ikke alltid like lett å være liten og syk. Noen ganger må barn 
ta medisin som smaker vondt, selv om de ikke forstår hvorfor. 
Dette heftet er laget for å fortelle barn om hva som skjer inne i 
kroppen når man er syk og trenger antibiotika.  Vi håper det blir 
lettere for barna å ta medisinen når de forstår hvorfor det er viktig 
og har supermedisin med på laget. 

Tusen takk til barn ved Dragvoll barnehage og Bærland SFO som 
har tegnet flotte bakterier til dette heftet.

I tillegg til dette heftet finnes et hefte som heter 
“Slik vil jeg ta medisinen min”. Der finnes det råd 
fra barn og farmasøyter om forskjellige måter å ta 
medisin på. Bak i heftet kan barna tegne sin egen 
måte å ta medisin på, og lime inn klistremerker 
i medisinkalenderen når de har tatt medisinen. 
På den måten kan man gi barn mer kontroll over 
situasjonen og gjøre medisinopplevelsen litt 
bedre for både barn og voksne.

Heftet er er laget av Andrea 
M. Stangeland og Maria K. E. 
Bækkelie i sammarbeid med:

Blopp!

Barns legemiddelopplevelser

VAR BROSJYREN NYTTIG? 
VI TRENGER DIN MENING!
Skann QR-koden eller bruk linken under 
for å gi oss tilbakemelding på brosjyren.

bit.ly/1LVad5L




