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Disposisjon

• Parenterale legemidler

• Infusjonsvæsken 

• Blandbarhet - tilsetning av legemidler til 

infusjonsvæsken

• Administrasjon av intravenøse legemidler –
sentralt eller perifert

• Forlikelighet

• Parenteral ernæring



Hvorfor gi legemidler intravenøst?

• Trenger rask effekt

• Viktig å raskt kunne justere dosen etter 
respons

• Pasienten kan ikke ta imot på annen måte / 
mest praktisk

• Kan ikke gis på annen måte



Rask effekt

• Rask og plutselig konsentrasjonsendring

• 100 % biotilgjengelighet

– biotilgjengelighet = andelen av  
administrert legemiddel som når det 
systemiske kretsløpet

• Hvor rask effekten blir avhenger av 
virkningsmekanismen



Omsetting av legemidler
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Viktig å raskt kunne justere dosen etter respons 
(dosetitrering)

• Legemidler med umiddelbar og potent 
virkning på organsystemer

– Eksempel: Noradrenalin

• Legemidler som titreres etter respons

– Eksempel: Fentanyl, Propofol

• Legemidler med kort halveringstid

– Eksempel: Adrenalin, Remifentanil



Pasienten kan ikke ta legemiddelet på annen 
måte
• Problemer med GI-traktus

– Retensjon

– Operative inngrep

– Skader

• Sederte og intuberte pasienter

• Delir

• Usikker farmakokinetikk:

– Kvalme

– Diaré

– Malabsorpsjon



Legemidlet kan ikke gis på annen måte

• Legemidlet brytes ned av det sure miljøet i 
magesekken

• Legemidlet absorberes dårlig fra tarmen

• Høy førstepassasje metabolisme
– Blod fra bukorganene samles i portåren, det 

filtreres gjennom leveren før det når ut i det 
systemiske kretsløp



Hvorfor bruker vi infusjonsvæsker?

• Korrigere pasientens væske og 
elektrolyttbalanse

• Tilførsel av legemiddel

• Tilføre ernæring



pH

Infusjonsvæskene og legemidlene kan ha:

• normal surhetsgrad (pH = 7)

• høy surhetsgrad (lav pH < 7)

• lav surhetsgrad (høy pH > 7)



pH

SYRLIG BASISK
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KLOR



Sykehusapoteket Oslo, farmasøytiske tjenester

pH og bufferegenskaper i ulike infusjonsvæsker

Infusjonsvæske pH      Bufferkapasitet  Osmolalitet 

Glukoseløsninger:

Glukose 50 mg/ml 4-5 - 290

Glukose 100-200 mg/ml        4-5 (+)                  600-1320 

Elektrolyttløsninger:

Natriumklorid 9 mg/ml         5-6 - 280

Ringeracetat 6 +                         270

Glukosel 100 mg/ml 3,5                 + 710

Karbolytt 5 + 850



Bufferkapasitet

• Er et uttrykk for evnen til å motstå pH-
endringer

• Lav bufferkapasitet: pH endres lett i retning 
av løsning som tilsettes

• Høy bufferkapasitet: pH endres ikke eller 
lite i retning av løsning som tilsettes

Eksempler på buffersystemer er: acetatbuffer, fosfatbuffer, 
citratbuffer, karbonatbuffer

Legemidlene kan også inneholde buffer.



Infusjonsvæske til utblanding 
av legemidler

ANBEFALES: NaCl 9 mg/ml eller glukose 50 mg/ml

– Hva med  sterilt vann?

– Ringeracetat og Glukosel/Karbolytt har 
bufferegenskaper bør derfor ikke brukes

– Fett, tilsettes bare vitaminer og andre 
fettholdige løsninger

– Aminosyrer, tilsettes bare elektrolytter eller 
spormetaller og vitaminer

– IKKE tilsett noe i natriumhydrogenkarbonat, 
tribonatløsninger, plasma, blod



Basis volum

• 50 ml

• 100 ml

• 250 ml

• 500 ml

NB! Infusjonsposene/flaskene er alltid                                                                    
overfylte. Vær oppmerksomme på 
restvolum.
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Hva kan skje med legemidlet ved utblanding i 
infusjonsvæske?

• Utfelling

• Kjemisk inaktivering

• Sorpsjonsfenomener

• Bakteriell kontaminasjon



Holdbarhet på utblandingen

Begrenses ofte av mikrobiologiske

grunner

- skal administreres innen

24 timer, unntatt propofol 12 timer 

Noen ganger kort kjemisk holdbarhet,  
f.eks. en del antibiotika og tiopental
(6 timer)

Holdbarhetstid = Lagringstid + brukstid
Nivå 1 prosedyre: Holdbarhet etter anbrudd (brukstid) av sterile legemidler





Utblanding og administrering av parenterale 
legemidler til voksne – Blandekort (ID: 132842)









Hva finnes av blandekort på nivå 1?



www.legemidlertilbarn.no

 



Nivå 1 prosedyre: Utblanding av antimikrobielle legemidler 
(inkludert antibiotika) til voksne (Dok.ID: 37370)



Utblandingstabellen OUS

 



 



Antiinfektiva
Bolus injeksjon – intermitterende infusjon

• Hva er best og hvorfor?

• Hvilke kan vi gi i bolus?



Antiinfektiva som IKKE kan gis som bolus
Ciprofloksacin 

Metronidazol

Erytromycin 

Klindamycin

Vankomycin

Doksycyklin

Imipenem/cilastatin

Ertapenem

Aciklovir

Tidezolid

Tigecyklin

Piperacillin/tazobactam

Rifampicin

Ofloksacin

Trimetoprim Sulfametoksazol

Linezolid

Anidulafungin

Flukonazol

Kaspofungin

Mikafungin

Amfotericin B

Tobramycin

Vorikonazol

Ganciklovir

Ceftarolinfosamil

Levofloksacin

Posakonazol



Basis infusjonsvæsker

• Natriumklorid 9 mg/ml (0,9 %)

• Glukose 50 mg/ml (5 %)

pga. lav buffereffekt



Problemer som kan oppstå ved intravenøs 
legemiddelbehandling

• Flere legemidler skal gis 
samtidig

• Pasienten har et 
begrenset antall venøse 
innganger

• Legemidlene skal gis på 
ulike måter, bolus, 
intermitterende infusjon 
og kontinuerlig infusjon

• Det er begrensninger i 
forhold til inntak av 
væskemengde

• Ulike infusjonshastigheter



SENTRAL eller PERIFER tilførsel av 
legemidler?

Når bør legemiddelet gis sentralt?

• Løsninger med osmolalitet > 400 - 500 mosm/kg bør gis 
sentralt (intensiv pasienter > 900 mosm/kg)

• pH; høy og lav pH kan gi vevsirritasjon

• Injeksjon/infusjon av store volum raskt

• Injeksjon/infusjon av legemidler som ikke er 
tilstrekkelig fortynnet til å hindre kjemisk irritasjon

• Vasoaktive legemidler (eks. noradrenalin)

• Cytostatika

• Langtidsbehandling med intravenøs terapi



Osmolalitet

• Konsentrasjonen av en løsning kan uttrykkes i 
osmoler

Osmolalitet

• Osmolalitet i vevsvæske/blod: 280-300 mosmol/kg

• Isoosmolal: ca 280 – 300 mosmol/kg

• Hyperosmolal > 280 -300 mosmol/kg

• Hypoosmolal < 280 – 300 mosmol/kg



OSMOLALITET

• Hyperosmolalitet – irriterer 
karendotel

– Tromboflebitt

• Hypoosmolalitet – vann 
trekkes inn i blodlegemer

– Hemolyse



Sentrale og perifere kar
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Hvor finne informasjon om sentral versus 
perifer administrasjon?





Kaliumklorid

SPC Kaliumklorid 1 mmol/ml:

www.legemiddelhandboka.no: 

http://www.legemiddelhandboka.no/


Kaliumklorid

• Maks 40 mmol kaliumklorid/liter 
infusjonsvæske

• Maks infusjonshastighet er                  
10 mmol kaliumklorid/time

Obs: Kontinuerlig EKG-monitorering, 
maks infusjonshastighet 20 mmol 
kaliumklorid/time





Forlikelighet mellom legemidler/infusjonsvæsker

• flere legemidler og/eller infusjonsvæsker gis samtidig i 
samme lumen

• hvert lumen = ett løp

– er legemiddel A forlikelig med legemiddel B?

– er legemiddelene forlikelige med 
infusjonsvæskene?



Sentrale venekatetre - SVK 
Legges inn i vena subclavia (under kragebenet), 
vena jugularis interna (halsen) eller vena 
femoralis (lår vene).
Flere lumen, her : 3 lumen



Hvilke infusjoner i de ulike løpene på 4-lumen 
SVK
1. Distale løpet/Brunt løp, utløp i spissen av SVK, nest 

tykkeste løpet (16 Ga./2700 ml/t)
- Her kobles overtrykksett til CVP-registrering, blodgasser
- Injeksjoner, kortvarige infusjoner, blodprodukter, væskestøt

2. Medial 1 løp/Grått løp (kun på 4-lumen SVK), utløp ca 2 cm fra  
spissen, er det tykkeste løpet (14 Ga./5100 ml/t)
- Parenteral ernæring, Insulin og elektrolytter
- Væskestøt ved akutt behov, dette er det tykkeste løpet

3. Medial 2 løp/Blått løp, utløp ca 4 cm fra spissen, det tynneste
løpet, (18 Ga/1400 ml/t)
- Kardiovaskulære infusjoner

4. Proximalt/Hvitt løp, utløp ca 6 cm fra spissen, det nest tynneste
løpet (18 Ga.1600 ml/t)
- Sedasjon

Utarbeidet av Thomas Færgestad



SVK/CVK – kortversjon for 9 prosedyrer om sentralt venekateter-nivå 1



Forlikelighet mellom legemidler/væsker
FORLIKELIGHETSTABELL

• På OUS har vi en egen tabell som viser forlikelighet 
for de mest brukte legemidlene

• Gjelder når 2 legemidler/infusjonsvæsker gis på 
samme lumen

• To forhold å ta hensyn til:

1.  Er legemidlene forlikelige

2.  Er væskene forlikelige

• Få legemidler er så ustabile at dette ikke går, men 
undersøk det



Uforlikelighet – hva kan skje?

• Utfelling – kan skje umiddelbart eller i løpet 
av timer 

– NB! Observer  infusjonen jevnlig

• Oksidasjon eller hydrolyse – endringer ses 
sjelden 

– NB! Respekter den holdbarhet som er oppgitt



Uforlikelighet – hva kan skje?

• Nedsatt effekt

• Skade





Infusjonsvæsker (i tabellen)

• Natriumklorid 9 mg/ml (0,9%)

• Glukose 50 mg/ml (5%)



Krav (i tabellen)

• Ikke mer enn 2 pH enheter i forskjell

• Alle konsentrasjoner er testet



 

 



Valg av parenteral ernæringsløsning

• Velg det produktet som 
sykehuset har innkjøpsavtale 
avtale på

• Ulike poser tilpasset behovet 
(kcal, proteiner og væske)

• Finnes også poser uten 
elektrolytter



Parenteral ernæring (PE)

• Er komplekse systemer laget av flere 

følsomme løsninger 

• Obs! Bra vekstmedium for 

mikroorganismer!

– Aseptisk arbeidsteknikk

– Tilsetninger 



Parenteral ernæring PE

• Brukes som tilskudd til enteral ernæring eller 
alene

• 3-kammer pose: Standard blanding

Ekstra elektrolytter og eventuelt 
insulin/dipeptiven tilsettes hvis dette er forordnet

Parenteral Ernæring gis som oftest kontinuerlig 
på volumpumpe og brukes innen 24 timer.



Vitaminer/sporelementer/mineraler
Må tilsettes løsningene

• Fettløselig/ Vitalipid adult 
– A, D2, E og K1 

• Vannløselig/Soluvit
– B1, B2, B6, B12, folsyre, C,                   

nikotinamid, biotin,  pantotensyre 

• Sporelementer/Addaven
– Zink, selen, jern, jod, kobber, fluor, mangan, 

krom, molybden



Parenteral ernæring (PE)

Tilsetninger: Følg anbefalinger fra produsenten

• Insulin

• Glutamin (Dipeptiven®)

• Sink og selen

• Elektrolytter:

Du kan tilsette mer av Natrium og Kalium enn oppgitt 
så lenge du ikke tilsetter bare den ene elektrolytten, 
opp til summen av begge

• Vamin



 



Parenteral ernæring (PE)

Nyhet:

SmofKabiven med ekstra Nitrogen



Glutamin (DIPEPTIVEN® 200 mg/ml)

• Tidligere brukt rutinemessig på intensivpasienter

• REDOX-studien viste at pasienter som fikk glutamin

– Flere bivirkninger

– Ikke bedret overlevelse

• Gis bare på spesielle indikasjoner (brannskader, kort 
tarm, etc)

Glutamin og antioksidanter (immunoernæring) 
skal ikke lenger brukes rutinemessig



Forlikelighet Y-sett
• Det som kan tilsettes ernæringsblandinger kan også 

gå sammen i lumen/løp

– Elektrolytter

– Insulin

– Dipeptiven

– Vamin

• Noen infusjonsvæsker kan gå, men i begrensede 
mengder

Fins også noen egne tabeller fra firmaene som apoteket 

har, kontakt derfor de ved spørsmål utover det som står her

NB: Utfelling er ikke synlig



Parenteral ernæring - administrasjon

• Kan gis over kortere tid enn 24 timer,                 
eks 10-12 timer natt

• Parenteral ernæring kan også stoppes ved behov 
for å gi andre legemidler 
– NB! Gi nok kalorier evt. øk infusjonshastigheten 

– OBS! Endring i blodsukker

De ulike parenterale ernæringsløsningene har ulik 

Maks infusjonshastighet, for eksempel 

SmofKabiven, Olimel
• Om pasienten opplever bivirkninger begrenser det 

hastigheten

– Ubehag, særlig kvalme



Opplysningskilder

• E-håndbok OUS – nå også på app

• Felleskatalogen

• SPC-legemiddelverket 
(www.legemiddelverket.no)

• Pakningsvedlegg til legemidlet som skal fortynnes

• TRISSEL - database

• www.helsebiblioteket.no – Micromedex

• Stabilis (www.stabilis.org)

• RELIS – spørsmålsdatabase (www.relis.no)

• Legemidlertilbarn.no

• Espen guidlines ernæring 2018

• Fresenius Kabi (www.fresenius-kabi.com/no)

http://www.helsebiblioteket.no/
http://www.stabilis.org/
http://www.relis.no/


Takk for oppmerksomheten!


