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Hvorfor subcutant? 

• Resorpsjon og distribusjon langsommere 
enn ved iv/im 

• Effekt av medikament etter 20-30 
minutter 

• Mindre smertefullt enn andre injeksjoner 

• Enkel og sikker administrasjon 

• Bruk av stikkpiller krevende for pasient og 
usikker absorbsjon 
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Når begynne subcutant? 

• Kan ikke lenger ta til seg 
medikamenter per os 

• svelgvansker 

• søvnig/komatøs 

• delir/forvirring 

• Andre problemer som vanskeliggjør 
peroral medisinering 

• Kvalme/oppkast 

• Sår i munnhule/svelg 
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«Permanent» sc kanyle 

• Butterfly e.l. 

• Pasienten slipper 
gjentatte stikk 

• Injeksjon kan gis når 
pasienten sover 

• Krever ikke forflytning av 
pasient 

• Kan kobles til subkutan 
pumpe 
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Forskjellige typer kanyler 
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• Subkutan kanyle 

• vaskesprit 

• tegaderm  

• propp 

• sprøyte 1-2 ml 

• NaCl 9% 

Utstyr 
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Prosedyre 

• Vaske hudområde med sprit 

• Fylle settet med væske 

• Butterfly settes i 45 graders vinkel, 
Sub q i 90 grader 

• Lage sikkerhetsløkke på slangen 

• Fiksere med tegaderm 

• Merk med dato 
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Valg av innstikksted 

Ta hensyn til: 

 

• sirkulasjon/ødemer 

• mengde 
underhudsfett 

• bevegelsesfrihet 
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Områder som ikke egner seg 

• Ødematøst vev 

• Tidligere 
strålebehandlet hud 

• Over beinutspring 

• Områder nær ledd 
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Mulige innstikksted 

• Overarmer 
(utsiden) 

• Abdomen 

• Under kragebeinet 

• Lår 

• Hofte/sete 

• På rygg over 
skulderblad 
(urolige pasienter) 
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Bruk og observasjon 

• Bytte kanyle minst hver 3. dag, oftere 
ved infiltrat (iflg Lindring i Nord) 

• Observer daglig: rødme, ødemer, 
infiltrat = bytte innstikksted 

• Dårlig effekt av medikamentet: bytte 
innstikkssted? 

• Maks 3-4 ml væske per injeksjon 
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Administrering av kanyle 

• EN kanyle brukes til ALLE blandbare 
medikamenter: Alltid skylle med NaCl 
9% etter siste medikament  

• EN kanyle PER medikament: Kun 
medikamentvæsken i settet.  
• NB: Må merkes med hvilket medikament! 

• ALLTID bytte innstikksted hver 3. dag 
uansett! 
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Medikamenter 

 Morfin 

 Midazolam 
(dormicum) 

 Haldol 

 Afipran 100 
mg/ml 

 Robinul 

 Skopolamin 

 Alle disse 
medikamentene kan gis 
subcutant og i pumpe 

 OBS mulig utfelling ved 
bruk av Haldol, og 
Morfin med 
konserveringsmiddel 

 Bruk minst mulig volum 
av Morfin (sterk 
konsentrasjon) 
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Subkutane 
pumper 

  til bruk ved 
livets siste 

   dager og 
timer 
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 De vanligste symptomene som 
kan lindres godt ved hjelp av 
kontinuerlig subkutan infusjon, er 
smerte, kvalme og oppkast, 
delirium, terminal angst og uro, 
og sekretstagnasjon i luftveiene 
hos døende («ralling»). (fra boken «The Syringe 

Driver» av A. Dickman & J. Schneider) 
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• Brukes for å kunne gi jevn subcutan tilførsel av 
medikamenter 

• Krav til pumpe: enkel, sikker og rimelig i bruk, 
dose må kunne justeres/endres raskt (ikke 
Infusor eller CADD) 

• Medikamentene blandes på avdeling av 2 
sykepleiere 

• Måleenheter på pumpene: mm/24t eller ml/t 

• Maks 3-4 medikamenter i samme pumpe 

• Lindring i Nord, Helse Bergen, Sykehuset i 
Telemark... 
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Blanding og utregning 

Morfin 40 mg/ml            = 2,5 ml 
Midazolam 5 mg/ml        = 3,0 ml 
+ Nacl 9%                        4,5 ml 
Total væskemengde        = 10 ml 
 
mm/24 t :  
pumpeinnstilling 50 mm 
 
ml/t:  
pumpeinnstilling 0,42 ml/t 

 

Døgndose: 

Morfin 100 mg 

Midazolam 15 mg 
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Gode rutiner! 

• Full opplæring fra leverandør av 
pumpe 

• Kunnskap = trygghet 

• ALLTID være 2 sykepleiere som gjør 
utregning og blander medikamentene 

• Jevnlig kontroll av pumpe og 
innstikksted  

• God dokumentasjon 
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«Aldri skade, 
av og til 
helbrede, 
ofte lindre og 
alltid trøste» 
 
 
Hippokrates 


