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Tabletter

• Vanlige tabletter inntas gjennom munnen

• Tablettene kan være drasjert eller udrasjert

• Gis med vann

• Vanlige tabletter kan som regel deles og knuses

• Paracetamol (Paracetamol ®), Klopodogrel (Plavix® ) og 
Misoprostol (Cytotec ® ) kan deles og knuses. 

Andre tabletter slik som depottabletter og enterotabletter kan ikke knuses 
og kun deles hvis de har delestrek. 
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Oppløselig tablett / Brusetabletter

• Tabletter som ”kan drikkes”

• Løses i ¼-½ glass vann

• Husk å vente til tabletten har løst 
seg helt opp

• Påse at pasienten får i seg hele 
mengden

• Dispril ® / Disprin ® løses lett i vann
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Sublingvalspray
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Fremgangsmåte Nitrolingual® munnspray : 
• Spray først en gang i luften 
• Be pasienten om å holde pusten kortvarig
• Sprayen holdes vertikalt nær munnen
• Spray en dusj under tungen eller på 

slimhinnen i munnen
• Lukk munnen 
• Kan gjentas etter 5 minuttter om 

nødvendig

Samme flaske kan brukes til flere pasienter

Sublingval administrasjon av vanlige tabletter benyttes også ved 
post-partum blødning i ambulansen 

Legemiddelet absorberes over slimhinna i munnen og gir rask systemisk effekt. 



Rektalt
Administrasjon av legemidler i endetarmen er egnet hos pasienter som av 
ulike årsaker ikke kan svelge tabletter 

• Kan ha lokal eller systemisk virkning

• Formulert enten som stikkpiller eller klyster

• Stikkpiller må smelte før legemiddelet frigjøres. 
– Paracetamol (Paracet ®)

• Rektalløsninger er ferdig oppløst
– Diazepam (Stesolid®)  
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Stikkpiller 
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Rektalvæske
1. Fjern toppen ved å dreie den 2-3 ganger uten å trekke i toppen. 

2. Legg pasienten på magen eller siden med en pute under hoften.

3. Før spissen inn i endetarmen. Hos barn                                                        
under 3 år føres spissen kun inn til første merke

4. La spissen på tuben peke nedover ved administrasjon. 

5. Når tuben er på plass, tømmes den ved å klemme med tommel og pekefinger.

6. Hold tuben sammenpresset mens den tas ut.                                                                
Hold seteballene sammen et øyeblikk for å unngå utsiving. 

7. Den lille mengden væske som er igjen i tuben,                                                
har ingen betydning for korrekt dosering. 
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Inhalasjon

• Legemiddelet gis som en inhalasjon for å virke lokalt i luftveiene

• Forstøveren omdanner inhalasjonsvæsken til 
en tåke/damp som pasienten puster inn via 
en maske

• I ambulansen gis 
• inhalasjonsmedisinene Ventolin® og Atrovent® via forstøver

Disse legemidlene finnes i flere forskjellige styrker og i ulike ampullestørrelse. 
Viktig å sjekke at totaldosen stemmer med det pasienten skal ha.

Injeksjonsvæske Adrenalin benyttes også på forstøver utblandet i NaCl
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Øyedråper

• Lokalbehandling 

• Sterile legemidler 
• Unngå å komme i kontakt med øyet

• Endosebeholdere er til engangs bruk

• Gi bare en dråpe av gangen
Vent minst 5 minutter mellom hver dråpe

• Oxibuprokain ® minims
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Krem

• Smøres på huden 
• Lokal effekt
• Unøyaktig dosering

Emla® krem
• Lokalbedøvende krem til bruk på huden før nålestikk
• Et tykt lag krem plasseres over innstikkstedet, ikke gni inn. 
• Kremen dekkes av plastfilm (Tegaderm™). 
• La kremen virke i minst 1 time 
• Kremen tørkes bort
• Lettere å finne åra hvis man venter 5 minutter før venepunksjon
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Intranasal administrasjon via MAD
(Mucosal Atomization Device)

• Legemiddelet blir gitt i nesen for å virke systemisk

Fentanyl®, Ketalar®, Midazolam® og Naloxon ® gis via MAD nasal™. 

• Fjern snørr 
• Legemiddel trekkes opp fra ampulle/hetteglass 
• Sett på MAD på sprøyten
• Fordel legemidlet i begge nesebor (maks 0,7 ml om gangen)
• Ikke inhaler

Skal ikke benyttes ved skade i nesebor/kraftig neseblødning

Ambulansetjenesten har en egen prosedyre for IntraNasal administrering
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Injeksjoner og infusjoner

Aktuelle administrasjonsveier
• s. c  - SUBKUTANT
• i. v   - INTRAVENØST
• i. m  - INTRAMUSKULÆRT
• i.o - INTRAOSSØST

• Aktuelle legemiddelformer
• Injeksjonsvæske
• Infusjonsløsninger
• Injeksjon/infusjonssubstans
• Infusjonskonsentrat
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Håndtering av injeksjoner/infusjoner

• Sterile legemidler

• Aseptisk arbeidsteknikk
• Håndhygiene 
• Desinfisere ampuller og hetteglass
• Ikke ta på kritiske steder

• Opptrekk i sprøyte - dobbeltkontroll
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Ampuller – glass eller plast

• Engangsbruk

• Knekke ampuller
• Hold en steril kompress rundt ampullehalsen

• Åpning av plastampuller
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Hetteglass

• Gummiproppen under dekkapselen 
er ikke steril – må desinfiseres

• Bruk sprøyte og kanyle (rett størrelse)
• Må tilføre luft i glasset for å få ut løsningen
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Tørrstoff – injeksjons substans 
• Oppløsning av tørrstoff i vanlige hetteglass skjer ved at  

tilsetningsvæsken tilsettes ned langs innsiden av glasset. 
• Rist eller rull hetteglasset til alt er løst 

• Solu-Cortef  Act-O-Vial: 
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1
• Trykk plasthetten hardt fra oversiden slik at løsningsmiddelet 

renner ned i nedre del av hetteglasset
• Ryst flasken til innholdet er oppløst

2
• Ta bort den lille delen av plasthetten som dekker 

gummiproppen
• Desinfiser gummiproppen

3
• Stikk nålen inn vinkelrett mot midten av gummiproppen til 

nålespissen syns
• Vend hetteglasset og trekk opp ønsket dose



Ferdigfylte sprøyter

Klexane®
• Beskyttelseshetten vris og trekkes lett av
• Luftboblen i sprøyten skal ikke fjernes før injeksjonen
• Injeksjonen settes i underhuden på magen (flankene eller rundt navlen)
• Sprøytespissen settes rett inn i en løftet hudfold
• Sprøyt inn dosen langsomt
• Hold spissen inne noen sekunder før den trekkes ut
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Infusjoner 

Natriumklorid 9 mg/ml
Ringer-Acetat 
Paracetamol 10 mg/ml

• Membran under beskyttelsen er steril
• Koble til infusjonssett umiddelbart
• Fyll settet med væske
• Gjør eventuelle tilsetninger til posen
• Inspiser posen før tilkobling til pasient
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