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Farmakokinetikk
Absorpsjon - Opptak av legemidler 

tabletten svelges

tabletten løser seg opp i magesekken                       

oppløst tablett fraktes til tynntarmen med mageinnholdet

oppløst legemiddel tas opp i blod via slimhinnene i   
tynntarmen

legemidlet transporteres med blodet via leveren 
før det når systemisk sirkulasjon og kan utøve effekt
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Farmakokinetikk
Opptak av legemidler som ikke inntas via munn/tarm

Rektale legemidler
• Administreres i endetarmen
• Legemiddelet tas opp

i blodet gjennom 
slimhinnene i 
endetarmen

• Individuelle variasjoner
i oppsugingsevne
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Sublingvale / 
Buccale legemidler
• Legemiddelet administreres under 

tungen eller på slimhinnene i 
munnen

• Spray, tabletter eller film som 
oppløses raskt 

• Tas opp gjennom slimhinnen i 
munnen og gir rask effekt

Legemidler gitt rektalt og sublingvalt unngår umiddelbar omdannelse i kroppen 
før de når virkestedet. Dette kan ha sine fordeler for enkelte legemidler.



Legemidler i nesen
• Legemidlet administreres i nesen 

ved hjelp av en spray eller dråper 
• Kan ha lokal eller systemisk effekt
• Legemidlet tas opp gjennom 

neseslimmhinnen til blodet
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Legemidler på huden
• Legemiddelplaster settes på huden
• Krem/salve/liniment påsmøres huden
• Kan ha lokal eller systemisk effekt
• Legemiddelet kan tas opp gjennom 

huden til blodet

Farmakokinetikk
Opptak av legemidler som ikke inntas via munn/tarm



Farmakokinetikk
Opptak av legemidler som ikke inntas via munn/tarm

Injeksjoner/infusjoner

Subcutan/Intramusculær
• Kan ha lokal eller systemisk effekt

• Injeksjoner som settes i muskel
eller under huden må absorberes
videre derfra over i blodet

• Varierende mengde legemiddel tas 
opp i blodet

Intravenøs/intraossøs
• Rask effekt og kun systemisk 

• Injeksjoner som settes intravenøst
settes rett i blodbanen

• Injeksjoner som settes intraossøst
settes i beinmarg og gir samme
effekt som intravenøst

Sykehusapoteket Gjøvik, ver 1.0  2015



Farmakokinetikk 
Biotilgjengelighet

Hvor stor andel av legemidlet som når 
systemsirkulasjon og kan utøve ønsket effekt

Et legemiddel gitt intravenøst har biotilgjengelighet på 100%

For alle andre legemidler avhenger biotilgjengelighetenav mange faktorer
• Legemidlets egenskaper
• Legemiddelform og hvordan det presenteres for kroppen
• Absorpsjon 
• Levermetabolisme
• For legemidler gitt peroralt

• Mat i fordøyelseskanalen
• Nedbrytning av legemiddel i magesekk/tarm
• Ventrikkelens tømningshastighet /tarmaktivitet
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Peroral biotilgjengelighet Morfin er ca 35%
30 mg gitt po tilsvarer ca 10 mg gitt iv 



Farmakokinetikk 
Distribusjon - Fordeling av legemiddel i kroppen

Legemidlene fordeles i kroppen via blodbanen og når 
på den måten frem til alle organer

Fordelingen er avhengig av flere faktorer
• Blodgjennomstrømningen i det enkelte organ

• Legemidlets egenskaper
• Binding til transportproteiner
• Fettløselighet
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Farmakokinetikk 
Eliminasjon – fjerning av legemidlet 

Kroppen oppfatter 
legemidler som 
fremmedstoffer  og 
vil jobbe for å fjerne 
disse stoffene. 

Ekskresjon
• Hovedsakelig via nyrene 
• Alternativt via avføring

Metabolisme         Ekskresjon
• Hovedsakelig via enzymer i lever
• Alternativt også i tarm
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Figur: Illustrert farmakologi



Farmakokinetikk 
METABOLISME - Omdannelse og nedbrytning

viktigste organ: lever 

• Legemiddelet omdannes og 
nedbrytes i lever

• Hovedsakelig er målet med 
metabolismen å øke 
vannløseligheten til legemiddelet og 
dermed gjøre utskillelsen lettere

• Produktene fra omdannelsen og 
nedbrytningen kalles metabolitter

• Metabolittene kan være inaktive 
(vanligvis) eller aktive

• Nedsatt leverfunksjon vil kunne 
forsinke metabolisme
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Farmakokinetikk
EKSREKSJON- Utskillelse 

viktigste organ: nyrene

• Legemiddel og 
nedbrytningsproduktene 
fjernes fra kroppen.

• Skjer hovedsakelig i nyrer.
( kan også skje via avføring, 
via huden og via pusten)

• Tiden det tar før alle 
legemiddelrestene er ute av 
kroppen varierer – fra 
minutter til uker.

• Nedsatt nyrefunksjon vil
kunne forsinke utskillelsen
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Farmakokinetikk
Legemidlenes konsentrasjon i blodet

Toksisk nivå

Terapeutisk vindu/
virkningsbredde 

Sub-
terapeutisk/
Ingen effekt

Plasma
kons
av l.m

Tid

For at vi skal kunne registrere effekt, kreves det en viss mengde legemiddel.

Noen legemidler har liten terapeutisk bredde, hos disse medikamentene vil
en liten endring i dose få vesentlig utslag i effekt 



Farmakokinetikk
Halveringstid 

Halveringstiden er et begrep som 
beskriver hvor lang tid det går før
konsentrasjonen av et legemiddel i
blod er redusert til det halve. 

• avgjørende for hvor hyppig man må 
dosere

• avgjørende for hvor lang tid det tar før
man har en stabil blodkonsentrasjon

• avgjørende for hvor lenge legemidlet 
befinner seg i kroppen
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