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Hensikt og omfang 

Prosedyren skal sikre riktig administrering av intramuskulære, subkutane og intrakutane 
injeksjoner av legemidler. 
 

Ansvar/målgruppe 

Prosedyren gjelder for helsepersonell som har fått tildelt oppgaver i legemiddelhåndtering. 
 
Ansvar og roller i forhold til legemiddelhåndtering er beskrevet i prosedyren Legemidler - 
Legemiddelhåndtering, ansvar 
 
Helsepersonell som har fått tildelt oppgaver for klargjøring og administrering av injeksjoner til 
pasienter, har et selvstendig faglig og juridisk ansvar for at disse arbeidsoppgavene utføres i 
henhold til gjeldende prosedyrer og lovverk. Se Legemidler - Istandgjøring og utdeling 
 

Handling 

 

Grunnlagsinformasjon 

Årsaker til at legemiddel gis som injeksjon, kan være at en ønsker en hurtig virkning eller at 
legemidlet kun kan tilføres pasienten på denne måten fordi: 

 Pasienten har svelgeproblemer, er kvalm eller bevisstløs 

 Legemidlet kun finnes i injeksjonsform 

 Legemidlet mister sin tilsiktede virkning under påvirkning av mage-tarmkanalens enzymer 
eller av leverenzymer 

 Legemidlet virker irriterende på mage-tarmkanalens slimhinne 
 

Legemiddelformer beregnet for injeksjon og infusjon - definisjoner 

 Legemiddelformer klart til bruk (disse kan også ofte blandes ut eller tilsettes andre løsninger): 
o Injeksjonsløsninger er flytende løsninger med volum på inntil 50 ml. Hvilket volum 

som kan gis, avhenger av administrasjonsvei. 
o Infusjonsløsninger er flytende løsninger med volum på 50 ml eller mer. Gis ikke 

intramuskulært, subkutant eller intrakutant. 

 Legemiddelformer som må tillages før bruk: 
o Injeksjons- og infusjonssubstanser er frysetørrete forbindelser som har økt 

holdbarhet, og må løses opp i sterile løsninger.  
o Infusjonskonsentrat er flytende, konsentrerte løsninger beregnet på å tilsettes sterile 

infusjonsløsninger 

 

Fremgangsmåte 

 

Kontroll av injeksjoner 

http://ek.sihf.no/docs/pub/dok16640.pdf
http://ek.sihf.no/docs/pub/dok16645.pdf
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Administrering av injeksjoner krever gode kontrollrutiner, da injeksjoner betraktes som et 
risikoområde. Konsentrasjonen av legemiddel i blodet stiger raskt, spesielt ved intravenøs 
tilførsel. Alvorlige bivirkninger kan oppstå dersom feil legemiddel, feil dose eller legemiddel som 
er gjort i stand feil, anvendes eller at legemidlet administreres på feil måte. Kontrollpunkter ved 
istandgjøring av legemidler – inkludert injeksjoner, se Legemidler - Istandgjøring og utdeling 
 
Visuell kontroll av injeksjoner 
Like før legemidlet skal gis skal legemidlets utseende kontrolleres for fargeendringer, 
gassdannelse og partikler. Dette kan lettest gjøres ved å studere legemidlet mot både en mørk og 
en lys bakgrunn, og i godt lys. 
 
Komplikasjoner  

 Lokalt subkutant ødem 

 Trombose 

 Flebitt 

 Bakteriell infeksjon 

 Trykk mot nerver hvis ekstremiteter immobiliseres, f.eks. nervus ulnaris, nervus radialis 

 Nekrose ved ekstravasal infusjon av irriterende medikament eller infusjonsvæske 

Feil og uønskede hendelser ved injeksjon av legemidler skal straks rapporteres til ansvarlig 
sykepleier og lege, samt meldes i forbedringssystemet.  
 

Forberedelser og istandgjøring  

 Håndhygiene skal utføres før og etter istandgjøring, se prosedyre Håndhygiene - 
hånddesinfeksjon og håndvask. 

 Kontroller at injeksjonsvæsken stemmer med forordningen. Kontroller at dose, 
injeksjonssted og injeksjonshastighet er rimelig. 

 Kontroller at emballasjen og engangsutstyr som anvendes er i orden (se etter 
sprekker/lekkasjer), samt legemidlets, oppløsningsvæskens og sterilt engangsutstyrs 
holdbarhet. 

 Finn frem nødvendig utstyr: 
o Klorhexidin 5 mg/ml i sprit eller ferdigpakkede spritkompresser  

Se Desinfeksjon av hud og slimhinner før punksjoner 
o Sprøyte av riktig størrelse 
o Kanyle av riktig størrelse 
o Eventuelt filterstrå, se Veileder i legemiddelhåndtering HSØ (ikke tilgjengelig på nett 

foreløpig). 
o Legemidlet 
o Eventuelt pussbekken 

 Kjøleskapskald injeksjonsvæske kan stå en stund i romtemperatur for å unngå ubehag ved 
injeksjonen. 

 Desinfiser ampullehalser og gummipropp på hetteglass med sprit. 

 Bruk kanyle eller filterstrå og trekk opp riktig dose. 
o Filterstrå må ikke brukes på suspensjoner og emulsjoner 

 Gjennomfør kontroll, følg prosedyren Legemidler - Dobbeltkontroll  

 Merk sprøytene:  
o Dersom det trekkes opp legemidler i flere sprøyter samtidig, merkes sprøytene med 

pasientens identitet, legemidlets navn, styrke og dose. 
o Dersom sprøytene ikke skal brukes umiddelbart, merkes sprøytene med pasientens 

identitet, legemidlets navn, styrke og dose og i tillegg med tidspunkt (dato og 
klokkeslett).  

http://ek.sihf.no/docs/pub/dok16645.pdf
http://ek.sihf.no/docs/pub/dok12654.pdf
http://ek.sihf.no/docs/pub/dok11714.pdf
http://ek.sihf.no/docs/pub/dok29904.pdf
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 Behold hylsen over kanylen til injeksjon skal settes. 

 

 

Administrering av injeksjoner 

 Injeksjoner skal utføres aseptisk. Håndhygiene skal utføres før og etter administrering, se 
prosedyre Håndhygiene - hånddesinfeksjon og håndvask 

 Pasienten skal orienteres før injeksjonen påbegynnes, og bør plasseres komfortabelt.  

 Pasienten skal identifiseres, riktig pasient, navn og fødselsnummer. 

 Før injeksjonen skal huden desinfiseres. Etter desinfeksjon må huden få tid til å bli helt tørr 
før det stikkes. 

 Sett injeksjonen på korrekt måte. Se avsnitt Injeksjonsteknikk og forholdsregler. 

 Til barn og urolige pasienter bør injeksjoner utføres med assistanse. 

 Observer nøye under og etter injeksjonen.  
o Eventuelle reaksjoner dokumenteres i pasientens journal. 

 

Injeksjonsteknikk og forholdsregler 
 
Intramuskulære injeksjoner 

 Intramuskulær injeksjon foretas i ytre, øvre kvadrant av setepartiet i musculus gluteus medius 
og på lårets ytterside i vastus lateralis av musculus quadriceps femoris. 

 Hvis en benytter setemuskelen foretas en utmåling for innstikkstedet for å unngå kontakt 
med nervus ischiadicus og store blodkar. 

 Hvis en velger å sette en intramuskulær injeksjon i midterste tredjedel av lårets ytterside, må 
en sikre seg at muskelen ikke er atrofisk eller svært liten.  

 Det vil fremkalle smerte hvis kanylen kommer i kontakt med periost eller det injiseres mer 
enn 2-4 ml væske (avhengig av hvilken muskel som benyttes, se referanse 7).  

 En intramuskulær injeksjon foregår lettest og er minst smertefull for pasienten når muskelen 
er avslappet 

 Aktuelt helsepersonell må ved injeksjonen vurdere om pasientens muskulatur er kraftig nok 
dersom et legemiddel skal settes dypt intramuskulært. 
o Stram huden mellom to fingre og stikk raskt kanylen inn i muskulaturen i en vinkel på 

90°. Kanylen stabiliseres med den ene hånden under injeksjonen 
o Aspirer. Trekk kanylen litt tilbake hvis det kommer blod, og aspirer på nytt. Evt. trekk 

kanylen ut og begynn igjen med desinfeksjon av huden og stikk med ny kanyle. Injiser 
legemiddelet langsomt. Sprøyte og kanyle holdes stødig 

o NB! Støter kanylen ved injeksjonen mot hoftekammen, må kanylen trekkes litt tilbake. 
o Klager pasienten over sterke smerter mens man injiserer, må injeksjonen settes enda 

langsommere, eller man må velge et annet injeksjonssted. 
o Får pasienten parestesier (følelse av prikking, elektrisk støt eller nummenhet) avbrytes 

injeksjonen straks. Velg annet injeksjonssted og observer sensibilitet og motorikk. 
o Hold en tupfer over injeksjonsstedet, trekk kanylen ut. (Ved injeksjon av spesielle 

legemidler, f.eks. jern, må det ikke masseres på grunn av nekrosefare). 
o Anbefalt volum er normalt maksimalt 2 ml injeksjonsvæske pr. injeksjon, dersom dette er 

mulig. Dette for å unngå smerter ved injeksjon. 
 
Subkutane injeksjoner 
Subkutan injeksjon settes fortrinnsvis på utsiden av låret, eventuelt på utsiden av den øverste del 
av overarmen (for å avlaste) eller abdomen (spesielt insulin og lavmolekylære hepariner). Disse 
områdene har ikke store blodkar eller nerver som kan skades av kanylen. 

http://ek.sihf.no/docs/pub/dok12654.pdf
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 Ta et godt grep i huden med peke- og tommelfinger og lag en hudfold. 

 Sett kanylen i en vinkel på 45° eller 90° og stikk raskt gjennom huden.  
o Dersom pasienten er svært tynn, bør man aspirere. Trekk kanylen litt tilbake hvis det 

kommer blod, og aspirer på nytt. 

 Injiser legemidlet langsomt. 

 Hold en tupfer over injeksjonsstedet og trekk kanylen ut. 
 
Intrakutane injeksjoner 

Ved intrakutan injeksjon settes meget små mengder (0,05-0,1 ml) av medikamentet inn i huden. 
Injeksjonen settes med en særlig tynn og kort kanyle. Det fremkommer da en liten hevelse på 
størrelse med et myggstikk.  

 

Referanser 
SI/21.01-01 Legemidler - Legemiddelhåndtering, ansvar 
SI/21.01-05 Legemidler - Istandgjøring og utdeling 
SI/21.01-08 Legemidler - Dobbeltkontroll 
SI/22.02-01 Håndhygiene - hånddesinfeksjon og håndvask 
SI/22.02-07 Desinfeksjon av hud og slimhinner før punksjoner 
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4. Lov om helsepersonell m.v.(Helsepersonelloven). 
5. Lov om spesialisthelsetjenester m.m. (Spesialisthelsetjenesteloven). 
6. Statens legemiddelverk. 
7. http://tidsskriftet.no/2011/03/legemidler-i-praksis/lokale-bivirkninger-ved-parenteral-administrasjon-av-

legemidler  
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