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Sammendrag 

Legemidler som markedsføres uten barnevennlige formuleringer må ofte manipuleres slik at 

det blir mulig å få en dosering som passer barn. Med manipulering menes tilberedning av 

legemiddelet som ikke er omtalt i SPC. De fleste legemiddelformer blir manipulert men svært 

ofte dreier det seg om tabletter siden dette er den vanligste legemiddelformen på markedet. Det 

finnes lite litteratur om temaet, man vet lite om hvordan preparatene oppfører seg under 

manipulering og hvor nøyaktig doseringen blir. Denne masteroppgaven tar derfor for seg 

manipulering av acetylsalisylsyre (ASA) tabletter. 

To ASA-preparater – en dispergerbar tablett (Aspirin Dispersible 75 mg) og en tyggetablett 

(Aspirin Regimen chewable 81 mg) – er tidligere undersøkt med hensyn på doseringsnøyaktig 

ved manipulering. Hensikten med den foreliggende oppgaven var å undersøke ytterligere to 

preparater: en brusetablett (Disprin 300 mg «Reckitt Benckiser») og en konvensjonell tablett 

(Aspirin 500 mg «Bayer»). Resultatene fra alle de fire preparatene ble så sammenstilt og 

analysert univariat og multivariat for å identifisere trender. Utkommet av dataanalysene ble så 

brukt til å formulere spesifikke råd om beste manipuleringspraksis for ASA tabletter. 

Tablettene ble manipulert på forskjellige måter. De to hovedmetodene for manipulering var 1) 

å slemme opp en hel tablett i vann for så å ta ut en delmengde (deldose), eller 2) å slemme opp 

tablettdel delt på forhånd for så å administrere hele væskemengden. Oppslemming av hele 

tabletter ble gjort i medisinbeger, oppslemming av delte tabletter ble gjort i medisinbeger eller 

peroral doseringssprøyte. Andre variabler som ble undersøkt var effekten av omrøring i 

medisinbegeret, flere opptrekk med sprøyte fra medisinbeger for å gjøre suspensjonen mer 

homogen og etterskylling av medisinbeger/sprøyte. Effektmålene i forsøkene var 

doseringsnøyaktighet (nøyaktighet) oppgitt i prosent oppnådd av tilstrebet dose og spredning 

(presisjon) oppgitt som relativt standardavvik. 

Hovedkonklusjonene fra disse undersøkelsene er at man bør velge, avhengig av ønsket dose, 

enten Disprin 300 mg brusetablett «Reckitt Benckiser» eller Aspirin Dispersible 75 mg 

dispergerbar tablett «Aspar» ved manipulering av ASA. Doseringsangivelsene for ASA for 

barn er noe sprikende og toleransen ved overdosering er god. Man bør derfor konferere med 

behandlende lege om doseringen kan rundes av slik at halve eller kvarte tabletter av en av de to 

preparatene kan gis. Deling av disse tablettene i to eller fire deler som så oppslemmes i 5 mL 

peroral doseringssprøyte gir best doseringsnøyaktighet.  
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En annen del av masteroppgaven gikk ut på å undersøke doseringsnøyaktighet og stabilitet ved 

administrering av oppslemmede ASA-tabletter gjennom nasogastrisk ernæringssonde. 

Konklusjonene er at en del legemiddel «forsvinner» i sonden ved administrasjon, og at 

manipulert ASA-preparat som befinner seg i sonden potensielt kan være fotosensitivt. 

Forholdsregler må derfor tas og man må være spesielt forsiktig ved administrering av 

legemidler med smalt terapeutisk vindu og/eller kjente fotostabilitetsproblemer. Forsøkene 

utført i denne oppgaven var ment som en utforskning av til problemstillingen med ASA som 

modellsubstans. Ytterlige forskning må gjennomfører før man kan komme med noen mer 

generelle råd angående administrasjon av legemidler i nasogastrisk ernæringssonde. 



VII 

 

Forord 

Denne masteroppgaven er utført ved laboratoriet til avdeling for analyse og kontroll ved 

sykehusapoteket i Oslo Rikshospitalet. Hovedveileder var Jørgen Brustugun som er ansatt 

forsker ved sykehusapoteket. Biveiledere var Kathrin Bjerknes, apoteker ved sykehusapoteket 

Lørenskog, og Ingunn Tho, professor i galenisk farmasi ved farmasøytisk institutt, universitetet 

i Oslo. Kathrin Bjerknes er leder for sykehusapotekenes prosjekt legemidler til barn, Ingunn 

Tho og Jørgen Brustugun er også medlemmer av prosjektgruppen. 

Det har vært givende og jeg føler meg privilegert for å ha fått muligheten til å jobbe med en 

såpass praksisnær oppgave. Tematikken ligger i grenseland mellom galenisk og klinisk farmasi 

og resultatene fra undersøkelse er etterlengtet i den kliniske hverdagen i pediatriske klinikker. 

Emnet legemidler til barn er en utømmelig kilde til problemstillinger som kan undersøkes.  

Først ønsker jeg å takke mine veiledere Jørgen Brustugun, Kathrin Bjerknes og Ingunn Tho for 

god veiledning og mange interessante diskusjoner og. Jeg fikk alltid nyttige innspill til 

utførelsen av labforsøkene, gode forslag til relevant litteratur, samt hjelp med tolkning av 

resultater og oppbygging av selve teksten i masteroppgaven. Videre vil jeg takke de ansatte på 

analyseavdelingen ved sykehusapoteket Rikshospitalet for god hjelp med HPLC-instrumentet 

og andre tekniske duppeditter. For ikke å glemme hjelp med all oppvasken jeg genererte på 

laben. Og så vil jeg takke alle medarbeiderne ved apoteket for et fantastisk godt arbeidsmiljø, 

jeg følte meg velkommen fra første dag. 

Til slutt vil jeg takke mine gode venner og kullkamerater Geerthana, Lucia, Martin, Mina, 

Sindre og Tiril for oppmuntring, gode ideer og innspill rundt utforminga av oppgaven. Og takk 

for, ikke minst, det sosiale samværet og de gode samtalene. Jeg kunne ikke klart dette uten dere.  

Oslo, mai 2017 
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BP  British Pharmacopoeia 

Brus  Disprin 300 mg brusetablett «Reckitt Benckiser» 

CH  Charrière, skala for kateteterdiameter. 1 CH =  1/3 mm 

Disp  Aspirin Dispersible 75 mg dispergerbar tablett «Aspar» 
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ICH  The International Council for Harmonisation of Technical Requirements for 

   Pharmaceuticals for Human Use 
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Tygg  Aspirin Regimen chewable 81 mg tyggetablett «Bayer» 

UHPLC Ultra High Performance Chromatography 

WHO  World Health Organization 

 

Definisjoner 

 Doseringsnøyaktighet: målt dose i prosent av tilstrebet dose 

 Manipulering: viderebehandling av legemiddel ikke omtalt i eller i strid med godkjent 

SPC 

 Off-label: bruk av legemiddel utenom godkjent indikasjon, alder, dosering eller 

administrasjonsmåte 

 Vektjustert dose: gjelder ved deling av tabletter. Doseringsnøyaktighet justert for 

unøyaktig deling av tabletten.  
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1 Introduksjon 

Før et legemiddel kommer på markedet må det gjennom omfattende prekliniske og kliniske 

studier for å dokumentere kvalitet, sikkerhet og effekt. Siden barn er en sårbar gruppe og ikke 

er samtykkekompetente ble kliniske studier før som regel ikke utført på denne pasientgruppen. 

Jo mindre barna er, jo vanskeligere er det også å måle subjektive effekter av et legemiddel og 

kliniske studier begrenser seg dermed til legemidler hvis effekt kan måles objektivt ved hjelp 

av laboratoriemedisin eller kliniske undersøkelser.  Den europeiske Union (EU) vedtok derfor 

i 2006 det såkalte paediatric regulation som sier at alle nye søknader om 

markedsføringstillatelser i EU skal inneholde en paediatric investigation plan (PIP) som skal 

sikre at legemiddelet også blir undersøkt for bruk på barn og at det fremstilles barnevennlige 

formuleringer. (1). 

Også Verdens helseorganisasjon (WHO) har utgitt en rapport (2) som handler om legemidler 

til barn. Denne er mer spesifikk enn EUs regulativ (1) og omhandler mangel på barnevennlige 

formuleringer. WHO har tidligere gjennomført Make medicines child size (2007) som er et 

initiativ for å fremme utvikling av legemiddelformuleringer tilpasset barn og The WHO model 

formulary for children (2010) (3) som inneholder uavhengig informasjon til barneleger om 

dosering og behandlingsretningslinjer. 

De fleste legemiddelformuleringer på det norske markedet er – som i verden for øvrig – fortsatt 

beregnet på bruk hos voksne, og lages derfor med formuleringer og styrker tilpasset denne 

gruppen. Det kan være flere årsaker til dette.  For eksempel at legemidler er ment for 

indikasjoner som gjerne inntreffer i voksen alder, som for eksempel hjerte/kar-sykdommer, 

høyt kolesterol, og så videre. En annen grunn er at det er dyrt å utvikle nye legemidler, ikke 

minst å formulere dem for en liten gruppe som «barn» – en gruppe legemiddelindustrien 

antagelig vil tjene mindre på. En tredje grunn er at barn ikke er samtykkekompetente og at de 

kan ha kan ha vansker med å kommunisere at noe for eksempel er ubehagelig under en klinisk 

studie. Barn er en sårbar pasientgruppe og kliniske studier må derfor være godt designet for å 

skjerme barnet mot unødvendig ubehag i størst mulig grad. 

Men det går framover. Senest i mai 2017 ble det framlagt en stortingsproposisjon med forslag 

om å endre legemiddelloven og patentloven for å sikre at legemidler til barn får bedre 

dokumentasjon på kvalitet, sikkerhet og effekt. Dette skal bidra til å øke tilgjengeligheten til 
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legemiddelformuleringer beregnet på barn (4). Proposisjonen foreslår også at EUs paediatric 

regulation (1) skal innlemmes i norsk lov. 

Mangelen på barnevennlige formuleringer fører ofte til at legemidler tiltenkt voksne blir brukt 

på barn uten at dette er omtalt i godkjent i SPC. Slik bruk kalles off-label. Det finnes ulike typer 

off-label bruk: bruk utenfor godkjent indikasjon, alder, dosering, administrasjonsvei, eller at 

preparatet blir manipulert (knust, delt, løst eller lignende) før administrering, på en måte som 

ikke er tilrådet eller beskrevet i SPC. Off-label bruk beskrives noen ganger på norsk som bruk 

utenfor godkjenning (5, 6).  

For å oppsummere er altså off-label definert som når et legemiddel ikke brukes i samsvar med 

SPC. Sikkerhet og effekt av legemiddelet ved slik bruk er ikke dokumentert av produsenten, 

noe som er uheldig siden det kan føre til over- og underdosering. Uregistrerte legemidler er 

preparater med markedsføringstillatelse i andre land. Felles for off-label og uregistrerte 

preparater er at forskrivende lege påtar seg et mye større ansvar enn ved bruk av markedsførte 

legemidler, produsentenes garantier gjelder ikke i slike disse tilfellene. I tillegg kan det være 

vanskelig for helsepersonell å finne kvalitetssikret informasjon om uregistrerte legemidler siden 

disse ikke har en norsk SPC.  

1.1 Manipulering av legemidler til barn – bakgrunn 

1.1.1 Off-label bruk av legemidler hos barn i sykehus 

Prosjektet Legemidler til barn i regi av Sykehusapotekene HF arbeider med problemstillinger 

rundt off-label bruk og manipulering av legemidler til barn på norske sykehus. 

Masteroppgavene Bruk av legemidler utenfor godkjenning av barn og unge på sykehus fra 2014 

(7) og Bruk av «off-label» og uregistrerte legemidler i behandlingen av barn og nyfødte ved 

Akershus universitetssykehus fra 2015 (8) tar for seg problematikken med bruk av legemidler 

off-label hos barn. Førstnevnte er utført ved barnemedisinsk og barneinfeksjon sengepost ved 

Oslo Universitetssykehus Ullevål og den andre ved avdeling for nyfødte og avdeling for barn 

og ungdom ved Akershus Universitetssykehus. Resultatene fra disse masteroppgavene ble i 

2016 samlet og publisert som en artikkel (6). 

Artikkelen (6) viser at andelen innlagte barn som fikk forskrevet legemidler utenfor de 

kriteriene beskrevet i SPC (off-label) var 83 %, og at andelen som fikk legemidler uten norsk 
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markedsføringstillatelse var 59 %. Totalt fikk 91 % av de pediatriske pasientene off-label eller 

uregistrerte legemidler i den studerte perioden. 

 

1.1.2 Manipulering av legemidler 

Som en del av prosjektet Legemidler til barn ble det i 2013 initiert kartlegging av manipulering 

av legemidler til barn ved barneavdelinger ved to norske sykehus. Bakgrunnen for prosjektet 

var at de fleste legemidler med norsk markedsføringstillatelse er utviklet for voksne og at disse 

medikamentene erfaringsmessig ofte blir manipulert på post før administrering til barn. 

Prosjektet har så langt vist at det er mangel på kunnskap om hva som skjer med legemidler når 

de blir manipulert på en måte som ikke er godkjent i SPC (9).  

Manipulering av legemidler er som nevnt over én type off-label bruk. I den refererte 

undersøkelsen (9) ved universitetssykehusene i Akershus og Oslo var dette tilfellet for 11 av % 

pasientene – alle aldersgrupper sett under ett. Frekvensen av de andre årsakene til off-label bruk 

var jevnt fordelt over alle aldersgruppene (premature - 28 dager, 29 dager – 23 måneder, 2-5 år, 

6-11 år, 12-17 år), mens den for manipulering var ujevnt fordelt. Manipulering ble sett oftest i 

aldersgruppen 2-5 år, mens praksisen nesten aldri forekom for premature og nyfødte, disse fikk 

ofte flytende, uregistrerte preparater i stedet. I aldersgruppene 28 dager – 23 måneder, 6-11 år 

og 12-17 år ble omtrent annenhver pasient gitt et manipulert legemiddel. Videre sier artikkelen 

at deling av tabletter og oppslemming av tabletter i små væskevolumer var de vanligste formene 

for manipulering. 

I motsetning til de andre årsakene til off-label bruk kom manipulering i tillegg ikke alltid fram 

av pasientenes legemiddelkurver siden det ofte var opp til sykepleierne å bestemme hvordan 

legemiddelet skulle gis – og praksisen sykepleierne imellom kunne variere. Selve 

manipuleringspraksisen kunne også variere: noen ganger ble ett og samme legemiddel til 

samme pasient manipulert før administrering og andre ganger ikke, avhengig av hvilken 

sykepleier som hadde ansvaret og behovet til pasienten (9). 

Tabletter kan manipuleres på ulike måter. Stort sett handler det om å slemme opp tabletten i 

væske før den gis. Tabell 1 viser de viktigste funnene vedrørende tablettmanipulering ved to 

norske sykehus. Tabletter kan i hovedsak manipuleres på to måter: (I) man slemmer man opp 
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en hel tablett i væske og tar volumetrisk ut en deldose eller (II) man deler tabletten før den 

oppslemmes. Første rad, Manipulering av hele dosen gitt, betyr her at manipuleringen ligger i 

at tabletten ble delt, knust eller oppslemmet i væske enten mot SPC’ens anbefaling eller så var 

informasjon fraværende i SPC. For resten av tabellen gjelder at tabletten i tillegg ble gitt som 

mindre dose enn 1/1 tablett (9).  

Tabell 1 Forekomst og type av tablettmanipulering ved to norske sykehus (9) 

Type manipulering Forekomst type manipulering av totalt 

antall tilfeller med tablettmanipulering  

(n = 445) 

Manipulering og hele dosen gitt 49 % 

Manipulering og del av dosen gitt 

Derav: 

Bruk av delt tablett uten videre manipulering 

Tablett delt og knust og så oppslemmet i 

væske 

Hel tablett oppslemmet i væske og del av 

dispersjonen gitt 

51 % 

 

21 % 

13 % 

 

11 % 

 

1.1.3 Utfordringer ved manipulering av tabletter 

Det er flere utfordringer forbundet med å manipulere tabletter. Dosen som blir gitt kan i praksis 

avvike fra ordinert dose. For eksempel fordi det å dele en tablett nøyaktig i to eller fire like 

deler med konvensjonelle tablettdelere er vanskelig eller umulig (10). Eller fordi det å slemme 

opp tabletter i væske for å ta ut deldose er lite nøyaktig, slik forsøk har vist (11). Hvor godt en 

tablett tolererer manipulering avhenger av en rekke faktorer; fordeling av virkestoff i tablett, 

partikkelstørrelse, valg av hjelpestoffer, filmdrasjering og så videre Disse egenskapene påvirker 

hvor lett tabletten er å dele og hvordan den oppfører seg suspendert i væske.  

Enterodrasjerte tabletter og depotformuleringer skal ikke manipuleres (12). Enterodrasjeringen 

består av polymerer som er uløselig i vann ved pH under 5-7 (13), avhengig av type. I reint 

vann kan det derfor være umulig å løse opp tabletten og selv om man knuser den blir det 

værende igjen rester av filmdrasjeringen. Depotformuleringer har enten en uløselig 
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filmdrasjering/skall som regulerer frisettingen av virkestoff eller så består tabletten av granulat 

eller pellets som er filmdrasjert enkeltvis. Sistnevnte gjelder også for depotgranulat som enten 

kommer fylt i vannløselige kapsler eller i dosepose (13). Man kan ikke dele depottabletter  eller 

slemme opp depotgranulat for å få mindre doser, man kan ende opp med å få alt fra ingenting 

til hele dosen (12). 

Virkestoffets løselighet og stabilitet er også viktige faktorer: Et virkestoff som løser seg raskt 

og fullstendig i den aktuelle væsken uten å brytes ned vil selvfølgelig lettere gi riktig dose til 

slutt. Manipulering av tabletter kan også forandre formuleringens biotilgjengelighet og 

farmakokinetiske parametere, noe som kan gi endret effekt (14, 15). 

Manipulerte legemidler kan også utsettes for lys i tidsrommet før de manipuleres. Særlig kritisk 

kan dette være for tabletter som har en fotoprotektiv filmdrasjering. Lagringstid etter 

manipulering kan spenne fra noen få minutter for preparater som gis med en gang, til timer, 

dager og uker for tabletter som for eksempel deles før de legges i dosett (16). The International 

Council for Harmonisation of Technical Requirements for Pharmaceuticals for Human Use 

(ICH) har utarbeidet retningslinjer for fotostabilitetstesting av API’er og ferdige farmasøytiske 

preparater. Retningslinjene er tatt inn i EMAs regelverk og gjelder således for hele EU/EØS 

(17). Disse offentlige retningslinjene gjelder ikke for fotostabilitetstesting etter at 

legemiddelpakningen er anbrutt men Baertschi et al har laget en artikkelserie som omhandler 

temaet (16, 18). 

1.1.4 Retningslinjer 

Manipulation of Drugs Required in Childen (MODRIC) er en retningslinje for helsepersonell 

om manipulering av legemidler til barn utgitt av Liverpool Women’s Hospital, Alder Hey 

Children’s Hospital og Liverpool John Moore University (15). Dokumentet oppsummerer 

resultatet av mange systematiske litteratursøk ved siden av en observasjonell studie av 

manipulering i neonatale og pediatriske klinikker. Dette materiale er så gjennomgått av 

ekspertgruppen bak retningslinjen som så har kommet med en rekke anbefalinger om hvordan 

forskjellige legemiddelformuleringer best kan manipuleres.  

Nasjonalt kompetansenettverk for legemidler til barn ble opprettet i 2009 som et resultat av 

stortingets legemiddelmelding fra 2005 (19). Stortingsmeldingen har et eget kapittel om 

statsfinansiert forskning på legemidler. Her trekkes det fram som et problem at mange 
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legemidler ikke er utprøvd på barn før de markedsføres og at samfunnet vil ha spesiell interesse 

av forskning på bruk av legemidler hos barn (20). Nettverket består av leger, sykepleiere og 

farmasøyter ved barneavdelinger og sykehusapotek rundt om i landet. Alle regionale 

helseforetak er representert. Formålet er å gi barn sikrere legemiddelbehandling ved å finne 

informasjon gjennom vitenskapelig arbeid og å formidle denne kunnskapen videre til 

helsepersonell (19). 

I 2016 utga nettverket dokumentet MAMBA – manipulering av medisiner til barn. Dette er en 

oversettelse av de generelle kapitlene i MODRIC, delen som tar for seg manipulering av 

spesifikke preparater og virkestoffer er ikke oversatt. MAMBA har følgende generelle 

anbefalinger for manipulering av tabletter (12): 

 Konferer med lege og vurder om dosen kan rundes av til nærmeste hele, halve, kvarte 

eller ¾ tablett. For de fleste legemidler er 10 % avvik i dose akseptabel. 

 Hvis mulig, bruk delt tablett framfor å ta ut deldose fra oppslemmet tablett.  

 Hvis riktig dose ikke kan oppnås ved å dele tabletten, konferer med farmasøyt eller 

produsent for en vurdering om man kan slemme opp tabletten. En slik vurdering gjøres 

ut fra kunnskap om tablettens oppløselighetsevne og virkestoffets løselighet. 

 Tabletter deles langs delekors eller delestrek. Bruk alltid tablettdeler. Ikke del tabletter 

i fragmenter mindre enn ¼. Vurder om tabletten ble nøyaktig delt, hvis det ikke er tilfelle 

skal fragmentene kastes og man deler en ny tablett. 

 Farmasøyt eller produsent bør konfereres ved deling av tabletter uten delestrek/delekors, 

tabletter med ujevn form. 

1.2 Administrering av legemidler gjennom nasogastrisk 

sonde 

Bruken av enterale ernæringssonder øker både i primærhelsetjenesten og i sykehus i takt med 

økende bevissthet rundt verdien adekvat ernæring har for en rekke sykdomsforløp (21). 

Pasienter i alle aldergrupper kan være avhengig av sondeernæring, men eldre dominerer 

prevalensen. 19 % av alle pasienter med kunstig enteral ernæring brukte nasogastrisk sonde. 
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Man har ingen oversikt over hvor mange av disse som er barn eller hvor mange barn som får 

kunstig ernæring totalt (21). 

Enterale ernæringssonder kommer i mange forskjellige typer, lengder, tykkelser og 

plastmaterialer. Hovedtypene er nasogastriske, nasoduoedenale og nasojejunale sonder som går 

gjennom nesen og henholdsvis til magesekken, duodenum eller jejunum, se Figur 1. Sonden 

kan også føres gjennom buken og inn i magesekken, såkalt perkutan endoskopisk gastrostomi 

(PEG). Denne intervensjonen krever kirurgi, men sonden kan til gjengjeld sitte lenger før den 

må byttes ut siden diameteren er større og risikoen for at sonden tettes er lavere. Nasogastriske 

sonder har levetid i størrelsesorden dager til uker mens en PEG-sonde kan sitte i måneder til 

flere år.  

 

Figur 1 Oversikt over forskjellige typer ernæringssonder (22) 

På barneavdelingene på Oslo universitetssykehus Rikshospitalet brukes sondene listet opp i 

Tabell 2. I sonde gis først og fremst ernæringsløsninger, men også perorale legemidler. Sondene 

skylles med renset vann før og etter administrasjon av legemidler eller ernæring. Dersom 
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sonden tettes kan man forsøke å åpne med for eksempel vann, lunken te eller i vanskelige 

tilfeller cola. Tette sonder er grunnen til at de har begrenset brukstid, jo mindre diameter jo 

større risiko for blokkering. Åpningsprosedyrene utsetter sonden for mekanisk stress som kan 

føre til at den ødelegges og må byttes ut.  

Tabell 2 Oversikt over forskjellige typer nasogastriske sonder i bruk ved barneavdelingene på 

Oslo universitetssykehus Rikshospitalet 

Merkenavn/ 

polymer 

Dimensjoner/ 

ytre diameter, lengde 

Brukere Brukstid 

Convatec Purifeed 

Polyuretan 

CH 5 - 6 (1,67 – 2,00 mm) 

40 – 50 cm 

Nyfødte/ 

premature 

1 døgn 

Convatec Purifeed 

Polyuretan 

CH 6 - 10 (2,00 – 3,33 mm) 

50 – 100 cm 

Større barn Inntil 1uke 

Nutricia Flocare 

Polyuretan 

CH 6 – 14 (2,00 – 4,67 mm) Større barn 4 – 6 uker 

 

Hos nyfødte og premature barn brukes utelukkende sonder med liten diameter som må byttes 

hver dag. Alle pasientene i denne aldergruppen har innlagt sonde, siden de uansett spiser 

flytende føde og det er mer praktisk for sykepleierne å gi mat og medisiner i sonde enn for 

eksempel med flaske eller peroral sprøyte i munnen. Nyfødtsondene må byttes hver dag fordi 

de er trangere enn sonder til større barn og fordi de skylles med morsmelkerstatning. Disse 

barna er helt avhengig av ernæring i form av morsmelk og hvis de i tillegg har restriksjoner på 

væskeinntak kan man ikke kaste bort verdifull væskekvote ved å skylle med vann. 

De nevnte sondene er alle laget av polyuretan (PUR) som er en polymer mye brukt i medisinsk 

utstyr og legemiddelemballasje. PUR er et relativt inert materiale og er valgt nettopp for å unngå 

interaksjoner med ernæring og legemidler. 

1.2.1 Manipulering av legemidler ved administrasjon gjennom 

nasogastrisk sonde 

Pasienter som får sondeernæring får vanligvis også få eventuelle perorale legemidler gjennom 

sonden. Spesielt hos barn kan dette by på problemer siden de bruker smalere sonder enn voksne, 

noe som fører til at sonden lettere tetter seg. I tillegg er barns legemiddeldoser ofte små og 
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eventuelt tap av legemiddel i sonden kan få føre til stor relativ forskjell i administrert dose og 

hvor mye av dosen som faktisk kommer dit den skal. 

Sondepasienter bør helst få legemidler administrert via andre administrasjonsveier enn per 

sonde. Injeksjonspreparater, transdermale plastre og stikkpiller bør vurderes. Man bør også 

utrede om andre virkestoffer med lignende virkningsmekanisme eller terapeutisk effekt kan 

benyttes, dersom disse finnes i en mer passende administrasjonsform.  

Miksturer bør være førstevalg når man skal gi legemiddel per sonde. Hvis mikstur ikke finnes 

kan dispergerbare tabletter, brusetabletter eller smeltetabletter som dispergeres i vann før 

administrasjon være gode alternativer. For sublingualtabletter og bukkale filmer er det ment at 

virkestoffet skal tas opp av munnslimhinnen og slike preparater må ikke gis i sonde. 

Enterotabletter og depotformuleringer bør heller ikke gis i sonde. Bruk av injeksjonsvæske kan 

være en mulighet dersom man er forsikret om at virkestoffet er stabilt i og kan absorberes i 

gastrointestinaltrakten. Preparatet må også tolereres av mageslimhinnen. Innsiden av den 

nasogastriske sonden er isolert fra munnen og svelget så legemiddelets smak er ikke noe 

problem (21). Injeksjonspreparater må ofte fortynnes dersom det ikke er mulig å ta ut lav dose 

nøyaktig fra ufortynnet legemiddel (23). Hvis legemiddelet ikke er tilgjengelig som mikstur, 

dispergerbare tabletter, brusetabletter, smeltetabletter eller injeksjonsvæske må man knuse 

vanlige tabletter eller ta ut innholdet i kapsler og slemme opp pulveret i vann.  

Administrasjon av legemiddelet per sonde beskrives sjeldent i SPC og slik bruk er derfor ofte 

off-label. Man vet lite om hva som skjer met et legemiddel som administreres gjennom en 

nasogastrisk sonde. Uforlikeligheter med andre legemidler, mat og ernæringsløsninger, eller 

med polymeren sonden er laget av kan føre til tap av legemiddel. Hvis legemiddelet foreligger 

som partikler når det injiseres i sonden kan mekanisk obstruksjon føre til at legemiddelet ikke 

kommer fram eller til at sonden ødelegges. Endring av formuleringen – manipulering av 

legemiddelet i forkant er ofte nødvendig for å gjøre administrasjon gjennom sonden mulig (21, 

24). Effektene som manipuleringen har på preparatet tilføyer sondeproblematikken en ny 

dimensjon av feilkilder. Manipulering av legemidler og administrasjon av legemidler via sonder 

er således overlappende fagområder og forskningen på disse feltene må derfor også sees i lys 

av hverandre. 
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1.3 Acetylsalisylsyre (ASA) 

ASA er at av legemidlene som ble funnet manipulert i artikkelen om manipulering av 

legemidler ved norske sykehus og ASA er derfor valgt som utgangspunkt i denne studien (9). 

Hos barn i aldersgruppen 28 dager – 23 måneder ble det i 11 av 777 tilfeller (1,4 %) observert 

manipulering av ASA-tabletter. I de andre aldergruppene ble det ikke registrert manipulering 

av ASA-preparater.  

 

1.3.1 Fysikalsk-kjemiske egenskaper 

ASA er et salisylsyrederivat, en esterforbindelse der hydroksylgruppen på salisylsyre er 

forestret med eddiksyre.  Denne forestringsreaksjonen er reversibel og ASA hydrolyseres raskt 

tilbake til salisylsyre og eddiksyre i vandig miljø (13). Denne hydrolyselabiliteten er 

hovedgrunnen til at ASA ikke kan formuleres som vandige løsninger eller suspensjoner i form 

av for eksempel miksturer eller injeksjoner.  

Løseligheten til ASA i vann er 3,3 mg/mL ved 20 °C (25). ASA-tabletter som slemmes opp i 

vann danner derfor suspensjoner, og det er ikke funnes noe publisert materiale som omhandler 

ASA-suspensjoners karakteristikk. Vanlige tabletter er ikke beregnet på å danne homogene 

suspensjoner ved oppslemming. Brusetabletter og dispergerbare tabletter inneholder 

suspensjonsstabiliserende hjelpestoffer, disse bør danner mer homogene suspensjoner ved 

oppslemming. 

 

Figur 2 Acetylsalisylsyre strukturformel  
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ASA et hvitt eller nesten hvitt krystallinsk pulver eller fargeløse krystaller (26). Pulveret kan 

ha en lett lukt av eddik, dette er ikke unaturlig siden et av degraderingsproduktene til ASA er 

eddiksyre. Figur 2 viser strukturformel for ASA. Løselighet i vann og etanol samt andre 

fysikalsk-kjemiske egenskaper er oppsummert i Tabell 3. 

Tabell 3 Fysikalsk-kjemiske egenskaper for acetylsalisylsyre 

Egenskap Verdi 

Løselighet i vann ved 25 °C 3,3 mg/mL (25) 

Løselighet i etanol 200 – 400 mg/mL (25) 

Molekylvekt 180,2 g/mol (26) 

Smeltepunkt 143 °C (26) 

pKa 3,49 (25) 

logP (ikke pH-justert) 1,19 (27) 

logD ved pH = 1 1,25 (25) 

LogD ved pH = 7 - 1,60 (25) 

 

ASA hydrolyseres som nevnt ovenfor lett og en rekke degraderingsprodukter fra ASA er 

beskrevet i litteraturen (28). De viktigste degraderingsproduktene er salisylsyre og eddiksyre 

(28), se Figur 3. Dette er produktene av hydrolyseraksjonen ASA gjennomgår i fuktig miljø. 

Andre observerte degraderingsprodukter er salisylsalisylsyre og acetylsalisylsalisylsyre, som er 

dimerer av henholdsvis salisylsyre/salisylsyre og ASA/salisylsyre. Ved hvilke betingelser disse 

blir dannet er uklart (28). Monografien for ASA i den europeiske farmakopeen (PhEur 9.0) (26) 

sier at råvare skal testes for urenhetene 4-hydroksybenzosyre, 4-hydroksyisoftalsyre, 

salisylsyre, acetylsalisylsalisylsyre, salisylsalisylsyre og acetylsalisylanhydrid, mens den 

britiske farmakopeen (BP) (29) sier at tablettpreparater kun må testes for salisylsyre. Grunnen 

til dette er sannsynligvis at salisylsyre kan dannes i tablettene mens de andre stoffene er 

synteserester som kan finnes i råvare i små konsentrasjoner (28) og blir tynnet såpass ut at de 

ikke kan gjenfinnes i ferdige preparater dersom råvaren er godkjent i henhold til PhEur. 
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Figur 3 Degraderingsprodukter av acetylsalisylsyre (28) 

I: ASA, II: salisylsyre, III: salisylsalisylsyre, IV: acetylsalisylsalisylsyre 

 

 

Figur 4 UV-spekter for Aspirin (acetylsalisylsyre) og salicylic acid (salisylsyre) (30) 

 

Figur 4 viser at UV-absorbsjonsspekter for ASA og SA. ASA absorberer lys opp til bølgelengde 

290 nm i UV-området og har størst absorbans ved 230 nm. SA absorberer lys opp til 

bølgelengde 290 nm og har to absorbansmaksima, ved bølgelengde 234 nm og 303 nm (25, 31). 

ASA er et fargeløst stoff og har ingen kromoforer og absorberer derfor ikke synlig lys. 
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1.3.2 Bruk i klinikken 

ASA har flere bruksområder i klinikken, de vanligste er blodplatehemming (ATC-kode B01A 

C06) og som analgetikum/antipyretikum/antiflogistikum (ATC-kode N02B A01). Vanligste 

doser for tromboseprofylakse hos voksne er 75-160 mg én gang daglig og hos barn 1-5 mg/kg 

én gang daglig (32). Ved akutt koronarsyndrom, hjerneinfarkt gis voksne 300 mg ASA peroralt 

for akutt blodplatehemming (32, 33). 

 

Barn med behov for tromboseprofylakse gis 1-5 mg/kg/døgn som én daglig dose (32). Det er 

ikke gjennomført noen kliniske studier rundt ASAs platehemmende effekt hos barn og den 

optimale barnedosen er ukjent. Den doseringen man bruker hos barn i dag er voksendose 

nedskalert slik at forholdet dose/vekt er omtrent det samme. Mange års erfaring har vist at denne 

doseringen er effektiv (34). 

 

For smertelindring, betennelsesdempende og febernedsettende effekt er dose for voksne 500-

1000 mg 4-6 ganger daglig med maks daglig dose 4 g (32). På grunn av hyppige bivirkninger 

ved høye doser er ASA i dag ikke førstevalg mot smerter og feber, her har andre legemidler 

med mindre bivirkninger som for eksempel paracetamol og moderne NSAIDs tatt over. ASA i 

smertelindrende doser skal aldri gis til barn under 10 år eller barn under 18 år med feber på 

grunn av risiko for utvikling av Reyes syndrom som kan være fatalt (33). 

 

Kawasakis sykdom er en sjeldnere men alvorlig tilstand som indiserer bruk av ASA, uten 

behandling utvikler 20 - 25 % av tilfellene koronare aneurismer. Denne vaskulitten angriper 

utelukkende barn, de fleste av tilfellene forekommer hos barn under 5 år (35).  Sykdommen er 

den vanligste årsaken til ervervet hjertefeil hos barn (36). Dosering av ASA hos barn med anfall 

av Kawasakis sykdom er 30 - 50 mg/kg fordelt på 3 - 4 daglige doser de første 14 dagene, 

deretter 2-5 mg/kg én gang daglig i 8 uker. Nytten av høy dose ASA for behandling av 

Kawasakis sykdom utligner risikoen for Reyes syndrom (32). 

1.3.3 Virkningsmekanisme og farmakokinetikk 

Virkningsmekanisme 

Den antitrombotiske virkningen av ASA kommer av irreversibel (kovalent) binding av 

molekylet til enzymet syklooksygenase I (COX-1) som bl.a. befinner seg i blodplater. Dette 
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enzymet omdanner arakidonsyre til tromboksan A2 (TXA2), noe som er viktig for 

blodplateaggregeringen. COX-1 finnes også i andre celler i kroppen, men oral administrasjon 

av ASA i små doser (75 mg) fører til en selektiv effekt på blodplater på grunn av presystemisk 

eliminasjon; alt fritt ASA bindes til blodplater i portåren (vena porta) og er således utilgjengelig 

for å utøve systemisk effekt. Den biologiske halveringstiden for ASA er av samme grunn 

irrelevant for den farmakologiske effekten siden blodplater i motsetning til celler mangler 

kjerneorganeller og ikke kan syntetisere proteiner selv. Blodplatehemmingen varer derfor ut 

blodplatens levetid som er 7-10 dager (37). 

 

ASA virker i større doser analgetisk, antiinflammatorisk og antipyretisk ved å hemme COX-

enzymets dannelse av prostaglandiner. Det finnes to vanlige isoformer av enzymet, COX-1 og 

COX -2. COX-1 finnes i de fleste vev og har bl.a. som oppgave å syntetisere prostaglandiner 

nødvendige for beskyttelse av mageslimhinnen, plateaggregering, regulering av renal 

blodgjennomstrømning og igangsetting av fødsel. Derav stoffets bivirkninger. Produksjon av 

COX-2 induseres i inflammatoriske celler når de skades, infiseres eller aktiveres av 

inflammatoriske cytokiner eller tumornekrosefaktor alfa. COX-2 er derfor viktigere enn COX-

1 for produksjon av inflammatoriske prostaglandiner (37). 

 

Farmakokinetikk 

ASA absorberes fullstendig fra gastrointestinaltrakten men med varierende hastighet. 

Biotilgjengeligheten er usikker. Metaboliseres raskt til salisylsyre i plasma, halveringstiden er 

omkring 15 minutter. Salisylsyre framviser de samme fysiologiske/terapeutiske effekter som 

ASA. Halveringstiden for salisylsyre er doseavhengig og varier fra 2-3 timer til 20 timer, 5 – 

35 % utskilles uforandret via nyrene, avhengig av dose. Resten brytes ned til inaktive 

metabolitter. Distribusjonsvolumet for ASA er doseavhengig og varier fra 150 til 170 mL/kg. 

Proteinbinding: 50 – 90 % (32, 33). 

1.3.4 Spesialpreparater 

Et søk på SLVs internettsider viser at det per august 2016 finnes tre preparater markedsført i 

Norge med ASA som eneste virkestoff, disse er Acetylsalisylsyre «Actavis», Albyl-E «Takeda» 

og Aspirin «Bayer». Hvilken styrke, formulering og deklarasjoner disse preparatene har er 

oppsummert i Tabell 4. Disse preparatene har alle for høy dosering i forhold til pediatrisk 

dosering og foreligger dessuten ikke i passende formulering for små barn. 
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Tabell 4 Acetylsalisylsyrepreparater markedsført i Norge 

Preparatnavn Styrke Formulering Delestrek Info i SPC 

Acetylsalisylsyre 

«Actavis» 

75 og 160 

mg 

Enterotabletter 

 

Nei Svelges hele 

Albyl-E «Takeda» 75 og 160 

mg 

Enterotabletter 

 

Nei Svelges hele 

Aspirin «Bayer» 500 mg Tabletter 

 

Nei - 

 

I tillegg til de markedsførte preparatene er det også mulig å importere legemidler fra utlandet 

når det ikke finnes passende legemiddel med norsk markedsføringstillatelse. Norge er et lite 

land og ofte vil salgsvolumet for preparater beregnet på spesielle pasientgrupper (som for 

eksempel barn) være for lite til at man ser seg tjent med å holde alle doseringsformene registrert. 

Søknad om og vedlikehold av markedsføringstillatelse er forbundet med kostnader og 

myndighetenes ønske om lavere priser på legemidler gjør marginene for legemiddelindustrien 

stadig mindre. 

De uregistrerte legemidlene som brukes i Norge importeres stort sett av de tre store 

legemiddelgrossistene; Alliance Healthcare, Apokjeden og Norsk Medisinaldepot (NMD). 

Forskrift om tilvirkning og import av legemidler (38) åpner også for at apotek kan importere 

legemidler fra EØS-land selv. Alle preparater som grossistene importerer får et norsk 

varenummer og kan således søkes opp i Farmapro, apotekenes datasystem for distribusjon, 

utlevering og salg av legemidler og apotekvarer (39). Et søk etter uregistrerte preparater 

inneholdende ASA utført i juli 2016 og forespørsel til grossistene om de faktisk lagerførte 

varene er oppført i Tabell 5. 
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Tabell 5 Uregistrerte acetylsalisylsyrepreparater lagerført av grossistene Apokjeden, Alliance 

eller NMD per august 2016 

Preparatnavn Styrke Formulering Delestrek Info i SPC/ 

Pakningsvedlegg 

Dispersible Aspirin 

«Aspar» 

75 mg Dispergerbar 

tablett 

Nei Tabletten må 

løses opp i et 

glass vann 

Aspirin Regimen 

«Bayer» 

81 mg Tyggetablett 

m/ 

appelsinsmak  

Nei - 

Aspirin Regimen 

«Bayer» 

81 mg Tyggetablett 

m/ 

kirsebærsmak 

Nei - 

Disprin 

«Reckitt Benckiser» 

300 mg Brusetablett Nei Løs opp tabletten 

i vann 

Hjertemagnyl 

«Takeda» 

75 mg Tablett Nei Kan tygges/ 

oppslemmes i 

vann 

Hjertemagnyl 

«Takeda» 

150 mg Tablett Ja Kan tygges/ 

oppslemmes i 

vann 

 

1.3.5 Manipulering av ASA-tablettpreparater 

En forskningsgruppe (11) publiserte i 2008 en artikkel om dosenøyaktig ved manipulering av 

ASA-tabletter for bruk i behandling av barn. Forsøkene til Broadhurst et al gikk ut på å slemme 

opp Aspirin Dispersible 75 mg «Aspar» i 10 mL vann i 30 mL målebegre for så å ta ut deldoser 

på 1 og 2 mL med henholdsvis 1 og 2 mL perorale sprøyter. Variabler som ble undersøkt var 

henstandstid fra oppslemming til uttak (3 og 5 minutter) samt doseuttak gjort i forskjellig 

avstand fra bunnen av begeret (sone 1-5; henholdsvis ved bunnen, 2, 4, 6 og 8 mL-merket på 

begeret). Innholdet i sprøytene ble overført til målekolber og fortynnet til 1 L før innholdet av 

ASA ble bestemt med en spektrofotometrisk metode. Det ble gjort 10 parallelle forsøk for hvert 

målepunkt med 1 mL sprøytene og 20 paralleller med 2 mL sprøytene.  

Broadhurst et al fant ut at doseringsnøyaktigheten for alle typene manipulasjon som ble testet 

var lav, den laveste doseringsnøyaktigheten var 36 % og ingen var over 77 % av ønsket dose. 

Spredningen av resultatene var også stor, for 1 mL sprøyte varierte parallellene mellom 24 og 

95 % mens resultatene for 2 mL sprøyte varierte mellom 28 – 188 % av ønsket dose. Hvor mye 

ASA barnet får i seg i en dose kan dermed variere fra rundt ¼ til nesten det dobbelte av ordinert 
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dose. Ellers så det ut til at den gjennomsnittlige doseringsnøyaktigheten økte jo nærmere 

bunnen av begeret man doserte fra, og at 1 mL sprøyte gir bedre doseringsnøyaktighet enn 5 

mL sprøyte. Tiden fra tabletten ble lagt i vann til dosen ble tatt ut så ut til å være mindre viktig. 

En svakhet ved det refererte arbeidet er at analysemetoden ser ut til å være dårlig validert. 

Erfaring tilsier at ASA løses sakte opp og at ti minutters henstand før analyse kanskje ikke er 

nok til å løse opp all analytten. Metoden ser heller ikke ut til å være validert for spesifisitet i 

forhold til SA eller hjelpestoffer. Spektrofotometriske metoder er dessuten følsomme for 

partikler og løsningene burde blitt filtrert før analyse. Forfatterne kunne enkelt ha forsikret seg 

om dette ved for eksempler å opparbeide og analysere pulver av oppmalte tabletter med kjent 

innhold av ASA. Det står heller ikke noe om hvorvidt analysemetoden er validert for presisjon. 

Det er tidligere utført én masteroppgave som omhandler manipulering av ASA-tabletter i dette 

prosjektet (40). Nikolai Notakers masteroppgave tok også for seg manipulering av ASA-

tabletter. Han har laget og validert en stabilitetsindikerende UHPLC-analysemetode for ASA. 

At en analysemetode er stabilitetsindikerende betyr at minimum linearitet, presisjon og 

spesifisitet er validert. Prøveopparbeidelse ble validert for preparatene Albyl-E 75 mg tabletter, 

Aspirin Regimen chewable 81 mg tyggetablett, Aspirin Dispersible Aspirin «Aspar» 75 mg og 

Aspirin «Bayer» 500 mg tabletter. 

Notaker undersøkte doseringsnøyaktighet for to tablettpreparater; Aspirin Regimen chewable 

81 mg tyggetablett «Bayer» og Aspirin Dispersible Aspirin 75 mg «Aspar». Tablettene ble 

manipulert enten ved å slemme opp en hel tablett i medisinbeger for så å ta ut deldose (som i 

Broadhurst et al (11)), ved å slemme opp ½ eller ¼ tablett i medisinbeger for så å bruke hele 

mengden, eller ved å slemme opp ½ eller ¼ tablett direkte i sprøyte. Uttak fra ulike vertikale 

soner, oppslemming i forskjellige volumer (1 og 2 mL), etterskylling av sprøyte, røring i beger 

og flere opptrekk med sprøyte før uttak er andre faktorer som ble studert. «Flere opptrekk» i 

betyr i dette tilfellet å fylle og tømme sprøyten i medisinbegeret fire ganger. 

Tabell 6 viser resultater fra uttak av deldose fra oppslemmet tablett, disse viser at den 

dispergerbare tabletten jevnt over gir bedre doseringsnøyaktighet enn tyggetabletten. Omrøring 

og flere opptrekk med sprøyten før endelig uttak gir lavere doseringsnøyaktighet for den 

dispergerbare tabletten mens det har motsatt effekt på tyggetabletten.  
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Tabell 6 Resultater uttak av deldose, fra Notakers masteroppgave (40) 

Aspirin Dispersible 75 mg dispergerbar tablett 

 

Prøve Doseringsnøyaktighet 

gjennomsnitt, % av 

ønsket dose 

Min Maks 

1 mL direkte uttak 98,7 80,0 117,3 

2 mL direkte uttak 92,2 76,0 113,3 

1 mL omrøring og 

flere opptrekk 

71,1 66,7 78,7 

2 mL omrøring og 

flere opptrekk 

72,9 69,3 77,3 

 

Aspirin Regimen chewable 81 mg tyggetablett 

 

Prøve Doseringsnøyaktighet 

gjennomsnitt, % av 

ønsket dose 

Min Maks 

1 mL direkte uttak 9,3 6,2 22,2 

2 mL direkte uttak 12,3 4,9 28,4 

1 mL omrøring og 

flere opptrekk 

39,9 23,5 66,7 

2 mL omrøring og 

flere opptrekk 

34,2 23,5 42,0 

 

Tabell 7 og Tabell 8 viser resultater fra Notakers forsøk med delte tabletter oppslemmet i 

medisinbeger og peroral sprøyte. Tabletter oppslemmet i beger med etterskylling ga 

doseringsnøyaktighet over 90,8 % for begge tablett-typene, det er liten forskjell på halve og 

kvarte tabletter. Ingen forsøk uten etterskylling ga doseringsnøyaktighet over 85,2 %. 

Oppslemming av halve og kvarte tabletter direkte i sprøyte med etterskylling viste 

gjennomsnittlig doseringsnøyaktighet over 90,7 % for begge tablett-typen. Om etterskylling 

utføres eller ikke hadde større innvirkning på resultatene enn om tablettene slemmes opp i 

medisinbeger eller sprøyte. 
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Tabell 7 Resultater fra forsøk med delte tabletter oppslemmet i medisinbeger, fra Notakers 

masteroppgave (40) 

Prøve Doseringsnøyaktighet 

gjennomsnitt, % av 

ønsket dose 

Min Maks 

75 mg dispergerbar tablett 

½ tablett uten etterskylling 

83,0 80,1 85,9 

75 mg dispergerbar tablett 

½ tablett med etterskylling 

92,9 85,8 98,8 

75 mg dispergerbar tablett 

¼ tablett uten etterskylling 

85,2 77,9 89,3 

75 mg dispergerbar tablett 

¼ tablett med etterskylling 

90,8 88,7 96,6 

81 mg tyggetablett 

½ tablett uten etterskylling 

63,8 51,7 81,1 

81 mg tyggetablett  

½ tablett med etterskylling 

93,9 88,7 99,6 

81 mg tyggetablett 

¼ tablett uten etterskylling 

67,6 55,6 78,8 

81 mg tyggetablett  

¼ tablett med etterskylling 

93,9 90,4 98,0 
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Tabell 8  Resultater fra forsøk med delte tabletter oppslemmet i peroral sprøyte, fra Notakers 

masteroppgave (40) 

Prøve Doseringsnøyaktighet 

gjennomsnitt, % av 

ønsket dose 

Min Maks 

75 mg dispergerbar tablett 

½ tablett uten etterskylling 
85,5 80,9 89,1 

75 mg dispergerbar tablett 

½ tablett med etterskylling 
94,6 90,5 100,0 

75 mg dispergerbar tablett 

¼ tablett uten etterskylling 
80,4 79,2 82,0 

75 mg dispergerbar tablett 

¼ tablett med etterskylling 
94,1 91,1 96,1 

81 mg tyggetablett 

½ tablett uten etterskylling 
92,0 81,6 97,8 

81 mg tyggetablett  

½ tablett med etterskylling 
90,7 84,4 94,9 

81 mg tyggetablett 

¼ tablett uten etterskylling 
85,3 74,8 94,2 

81 mg tyggetablett  

¼ tablett med etterskylling 
95,7 89,6 102,3 
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2 Hensikt 

Hensikten med denne masteroppgaven var først og fremst å undersøke in-vitro 

doseringsnøyaktighet ved manipulering av ASA-tabletter. Fra tidligere er det av en annen 

masterstudent utført forsøk på to lavdose (75 og 81 mg) ASA-preparater (40). I denne oppgaven 

skulle to høydose (300 og 500 mg) ASA-preparater undersøkes. De fire tablettpreparatene 

hadde alle forskjellig formulering: dispergerbar tablett, tyggetablett, brusetablett og 

«konvensjonell» tablett. Preparatene skulle manipuleres med forskjellige teknikker hvor målet 

var å få ut en lavere dose enn den man får fra en hel tablett. Hovedpoenget med dette var å finne 

ut hvilken manipuleringsmetode som ga best doseringsnøyaktighet for det enkelte preparat og 

tilstrebet dose. 

Forsøkene med tabletter med forskjellig innhold av virkestoff (styrke) og formulering 

manipulert på ulike måter skulle generere et datasett med en rekke variabler per preparat. Et 

annet poeng med oppgaven var å analysere det kombinerte datasettet både ved å finne de 

opplagte trendene og en mer strukturert multivariat dataanalyse for å finne ut om det var noen 

latente strukturer. Målet er å kunne formulere spesifikke råd for beste praksis ved manipulering 

av ASA-tabletter.  Resultatet av dette arbeidet vil forhåpentligvis også gi mulighet til å trekke 

generelle slutninger angående manipulering av tablettpreparater med andre virkestoffer. 

En annen del av masteroppgaven omhandler doseringsnøyaktighet og stabilitet av legemiddel 

ved administrering gjennom nasogastrisk sonde. I motsetning til doseringsnøyaktighets-

forsøkene uten sonde ble det ikke funnet noen litteratur for denne typen undersøkelser. Mange 

pasienter får administrert legemidler gjennom sonde og det eksisterer et behov for å undersøke 

nærmere hva som skjer med legemiddelet i sonden og eventuelt hvilke faktorer som har 

betydning for stabilitet og doseringsnøyaktighet. Pasienter som for sondeernæring er på grunn 

av sin sykdomstilstand en sårbar gruppe 
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3 Materialer og metode 

3.1 Stoffliste 

a) Acetylsalisylsyre, Sigma-Aldrich Co., St. Louis, MO, USA, K.nr. 512304, LOT 

SLBN2916V 

b) Orto-fosforsyre 85 %, Merck KGaA, Darmstadt, Tyskland, K.nr. 302301, LOT: 

K43963373 246 

c) Metanol, HPLC-grade, Rathburn Chemicals Ltd., Walkerburn, UK, K.nr. 607302, 

610309, 612302, 701302, 702306, LOT 16E23MA og 16K07FA 

d) Milli-Q-vann, nytappet, Millipore, Bedford, MA, USA 

3.2 Tabletter 

a) Aspirin 500 mg tablett, Bayer AB, Solna, Sverige, batch: BTAFPJ0, BTAHNF0 

b) Aspirin Dispersible 75 mg dispergerbar tablett, Aspar Pharmaceuticals Ltd., London, 

UK, batch: 015718, 018270, 019989 

c) Aspirin Regimen chewable 81 mg tyggetablett, Bayer Healthcare LLC, Morristown, NJ, 

USA, batch: NAA2X5L 

d) Disprin 300 mg brusetablett, Reckitt Benckiser Healthcare (UK) Ltd, Hull, UK, batch: 

611209, 615907 

3.3 Instrumenter og utstyr 

a) Analysevekt 

Sartorius CPA225D-0CE, Sartorius AG, Göttingen, Tyskland Veieområde: 0,001–220 

g 

b) UHPLC 

 SYSTEM 1 (alle deler fra Shimadzu Corporation, Kyoto, Japan) Autosampler: 

Shimadzu Nexera SIL-30AC 

 Pumpe: Shimadzu Nexera LC-30AD Degasser: Shimadzu Prominence DGU-

20A5R Detektor: Shimadzu Prominence SPD-M20A 

 Kolonneovn: Shimadzu Prominence CTO-20AC Programvare: LabSolutions 

LC/GC, versjon 5.42 
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 Kolonne: ACE Excel 2 C18-AR, 2,1 x 100 mm, Advanced Chromatography 

Technologies Ltd., Aberdeen, UK, batch: V15-8657 

c) pH-meter 

691 pH Meter, Metrohm AG, Herisau, Sveits 

d) Ultralydbad 

Branson 5510, Branson Ultrasonics B.V., Eemnes, Nederland 

e) Sentrifuge 

Megafuge 1.0, Heraeus Sepatech GmbH, Hanau, Tyskland 

f) Klimaskap 

KBF P 240, Binder GmbH, Tuttlingen, Tyskland 

g) Filterpapir 

GH Polypro Hydrophilic Polypropylene Membrane, 0,2 µm, 47 mm, Pall Corporation, 

Ann Arbor, MI, USA, LOT T50812, T60837 

h) Apparat for måling av tabletters bruddstyrke 

TBH 12, Erweka GmbH, Heusenstamm, Tyskland 

i) Prøveutstyr 

 Peroral sprøyte 1 mL, Baxter EXACTAMED, Baxter Healthcare SA, Zürich, 

Sveits, LOT G88722-1 

 Peroral sprøyte 5 mL, Baxter EXACTAMED, Baxter Healthcare SA, Zürich, 

Sveits, LOT G89588-1 

 Baxter EXACTAMED beskyttelseshetter for perorale sprøyter, Baxter Healthcare 

SA, Zürich, Sveits, LOT 1075591 

 Medisinbeger 30 ml, polypropylen, AHN 

 Apro tablettdeler, Karo Pharma AS, Oslo, Norge, LOT 12-2015 

 Luer slip sprøyte 1 mL, Terumo Europe BV, Leuven, Belgia, LOT 160303S 
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 Luer slip sprøyte 5 mL, BD Emerald, Becton Dickinson SA, Fraga, Spania, LOT 

1609207 

 Nasogastrisk sonde CH 5 50 cm, Purifeed, ConvaTac Ltd, Deeside, UK, LOT 

216127 

 Nasogastrisk sonde CH 6 110 cm, Flocare EnFit, Nutricia Medical Devices BV, 

Schiphol, Nederland, LOT 201511L69 

 EnFit 5 mL sprøyte, Dash 3, Intervene Group Ltd, Uxbridge, UK, LOT 

2601036257 

3.4 Dataprogram for multivariat datanalyse 

 The Unscrambler versjon 9.8, Camo Software AS, Oslo, Norge 

 The Unscrambler X versjon 10.4, Camo Software AS, Oslo, Norge 

3.5 Løsninger 

Tabell 9 UHPLC-løsninger 

Fosfatbuffer 20 mM, pH 2,00 Fosforsyre 85 % 1,368 mL 

MQ-vann 1000 mL 

Mobilfase Fosfatbuffer 20 mM, pH 2,00 70 % v/v 

Metanol 30 % v/v 

Skyllevæske injektor Metanol 25 % v/v 

MQ-vann 75 % v/v 
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Tabell 10 Løsninger til standardkurve acetylsalisylsyre 

Stamløsning  

1 mg/mL 

ASA 100 mg 

Mobilfase til 100 mL 

1. fortynning 

0,2 mg/mL 

Stamløsning 1 mg/mL 5 mL 

Mobilfase til 25 mL 

Standard 1 

0,06 mg/mL 

1. fortynning 0,2 mg/mL 300 µL 

Mobilfase 700 µL 

Standard 2 

0,10 mg/mL 

1. fortynning 0,2 mg/mL 500 µL 

Mobilfase 500 µL 

Standard 3 

0,12 mg/mL 

1. fortynning 0,2 mg/mL 600 µL 

Mobilfase 400 µL 

 

Tabell 11 Løsninger til sondeforsøk 

Oppløsning ASA reinstoff 

0,5 mg/mL 

ASA 100 mg 

MQ-vann til 200 mL 

Suspensjon ASA reinstoff 

5 mg/mL 

ASA 500 mg 

MQ-vann til 100 mL 

Aspirin Dispersible 75 mg 

«Aspar» 

Suspensjon 7,5 mg/mL 

Aspirin Dispersible 75 mg 

«Aspar» 

5 tabletter 

MQ-vann 50 mL 
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3.6 Tablettforsøk 

De ble utført to typer tablettforsøk, de kalles heretter deldoseforsøk og forsøk med delte 

tabletter. Alle forsøk ble utført in vitro, det ble ikke utført noen forsøk på pasienter.  

 

Figur 5 Tabletter brukt i forsøkene. Fra venstre: Disprin 300 mg brusetablett «Reckitt 

Benckiser», Aspirin 500 mg tablett «Bayer», Aspirin Dispersible 75 mg dispergerbar tablett 

«Aspar», Aspirin Regimen chewable 81 mg tyggetablett «Bayer» 

3.6.1 Deldoseforsøk 

Forsøkene ble utført på samme måte som Notaker gjorde i sin masteroppgave (40), men tok for 

seg andre  ASA-tabletter (med annen formulering). I Notakers masteroppgave ble to preparater 

undersøkt; Aspirin Regimen Chewable 81 mg «Bayer» tyggetabletter og Dispersible Aspirin 75 

mg dispergerbare tabletter «Aspar». Forsøkene i denne masteroppgaven ble gjort på samme 

måte men med to andre høydoserte ASA-preparater: Disprin 300 mg «Reckitt Benckiser» 

brusetablett og Aspirin 500 mg «Bayer» tablett. Den opprinnelige inspirasjonen til hvordan 

forsøkene skulle utføres ble hentet studien til Broadhurst et al (11) som tok for seg 

doseringsnøyaktigheten ved manipulering av en 75 mg dispergerbar tablett «Alpharma Ltd».  
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Deldoseforsøkene i denne masteroppgaven oppgaven ble utført ved å slemme opp én tablett i 

10,0 mL MQ-vann i 30 mL medisinbeger. Etter en henstandstid på tre minutter ble ønsket 

deldose målt ut nøyaktig med sprøyte og overført til 100 mL målekolbe. For å undersøke 

effekten av omrøring ved doseutmåling ble det ved noen av forsøkene rørt i medisinbegeret 

med sprøyten i 3 x 10 sekunder i løpet av henstandstiden. Effekten av hvordan deldosen ble 

trukket opp ble undersøkt ved enten å trekke opp ønsket volum direkte og overføre til 

målekolben, eller å fylle og tømme sprøyten i begeret fire ganger før det femte opptrekket ble 

overført til målekolben.  

 

Figur 6 Utstyr brukt i deldoseforsøk. Fra venstre: 5 mL peroral sprøyte, 1 mL peroral sprøyte, 

30 mL målebeger. 

Deldoser på 0,25 - 0,5 - 1 - 2 mL ble forsøkt tatt ut, for de tre minste volumene ble det brukt 1 

mL peroral sprøyte, mens 5 mL sprøyte ble brukt for å ta ut 2 mL. Det ble også forsøkt å ta ut 

doser fra ulik vertikal posisjon i medisinbegeret, heretter omtalt som soner. Medisinbegrene var 

gradert fra 0 til 10 mL i 2 mL intervaller og hvert intervall ble definert som én sone nummeret 

fra 1 til 5 fra bunnen av begeret. Det ble forsøkt å ta ut deldose fra sone 1, 2 og 5, eller det vil 

si ved 0, 2 og 8 mL merkene, se Figur 7. Broadhurst et al (11) gjorde også forsøk med to 

forskjellige henstandstider som var tre og fem minutter. De fant at henstandstiden (i hvert fall 
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denne forskjellen på kun to minutter) ikke hadde vesentlig effekt på resultatene. I denne 

masteroppgaven ble det derfor valgt å utføre forsøk med kun én henstandstid (den korteste, 3 

min). I en klinisk setting er det ved denne typen manipulering uansett ikke relevant med 

henstandstid på lenger enn noen minutter (16).  Kombinasjonene av de omtalte variablene som 

ble utført i forsøkene er oppsummert i Tabell 12. 

Tabell 12 Oversikt over deldoseforsøk utført i denne oppgaven 

Deldose Omrøring og flere 

opptrekk 

Omrøring og 

direkte uttak 

Direkte uttak 

uten omrøring 

0,25 mL Sone 2 - - 

0,5 mL Sone 2 - - 

1 mL Sone 1, 2 og 5 Sone 2 Sone 2 

2 mL Sone 2 Sone 2 Sone 2 

 

 

Figur 7 Soner for uttak av deldose fra medisinbeger 
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3.6.2 Forsøk med delte tabletter 

Forsøkene med delte tabletter gikk ut på å dele tablettene i to eller fire deler med tablettdeler 

for så å slemme opp delen enten i medisinbeger eller direkte i peroral sprøyte, på samme måte 

som hos Notaker (40) Hele volumet av suspensjonene ble så brukt og teoretisk dose var da 

mengde virkestoff i tablett delt på to eller fire. Forsøk med halve og kvarte tabletter ble utført 

både i beger og i sprøyte og med og uten etterskylling av sprøyte/beger. Det største hele, 

fragmentet etter deling av tablettene ble brukt i forsøkene.  

 

Figur 8 Tablettdeler brukt i forsøk med delte tabletter 

Etter deling ble fragmentene plassert i hver sitt 30 mL medisinbeger eller 5 mL perorale sprøyte. 

Begrene ble tilsatt 2 mL MQ-vann med finnpipette. Seks paralleller (6 tabletter) ble studert i 

hvert forsøk. Begrene stod i ro under henstandstiden som var tre minutter for alle forsøk. 

Innholdet i begrene ble så sugd opp i 5 mL perorale sprøyter (ny sprøyte for hvert beger) og 

eventuelt pumpet inn og ut i begeret 5 ganger før innholdet ble overført til 100 mL målekolber. 

For halvparten av forsøkene ble begrene etterskylt med 1 mL vann med finnpipette og så 

overført til målesylinderne på samme måte. 

Ved forsøk med delte tabletter i sprøyte ble stemplet tatt ut av sprøytene, tablettfragmentet lagt 

i og stemplet satt tilbake igjen før 2 mL MQ-vann ble sugd opp. Sprøytene stod deretter på 

stempelet med spissen opp i tre minutter før innholdet ble sprøytet oppi 100 mL målekolbe, én 

for hver sprøyte. I halvparten av forsøket ble sprøytene etterskylt ved å suge opp 1 mL MQ-

vann og overføre dette til samme målekolbe. I starten ble det forsøkt å stenge sprøytene med 

propp og legge dem horisontalt i henstandstiden slik det har blitt gjort i tidligere forsøk. Dette 
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viste seg å ikke være praktisk gjennomførbart med brusetablettene siden disse under 

disintegrasjon utviklet såpass mye gass at enten stempelet ellet proppen ble presset ut. Derfor 

ble alle forsøkene utført med sprøytene stående vertikalt med spissen opp uten propp. Det ble 

opparbeidet 6 paralleller i vært forsøk. 

3.7 Forsøk med nasogastriske ernæringssonder 

3.7.1 Doseringsnøyaktighet ved administrasjon av ASA per sonde 

Det ble først utført noen enkle forsøk for å finne ut hvordan oppslemmede tabletter oppfører 

seg ved administrasjon gjennom nasogastriske sonder. Alle forsøk er utført in vitro, det er ikke 

utført forsøk på pasienter. Tabell 13 viser hvilke typer sonder, sprøyter, preparater og metoder 

for etterskylling som ble brukt. De to første radene ble utført ved å slemme opp én tablett i 2 

mL MQ-vann i medisinbeger. Etter tre minutter henstand ble suspensjonen pumpet inn og ut av 

sprøyten fire ganger og så presset gjennom sonden. Hele væskemengden ble analysert. Ved 

resten av forsøkene i tabellen ble én tablett oppslemmet i 10 mL MQ-vann i medisinbeger og 

det ble tatt ut 1 mL deldose etter at suspensjonen ble pumpet fire ganger onn og ut av sprøyta. 

Etterskylling ble utført med MQ-vann med samme sprøyte som ble benyttet for uttak av 

legemiddel.  
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Figur 9 Nasogastriske sonder brukt i forsøkene 
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Tabell 13 Oversikt over innledende forsøk med nasogastriske ernæringssonder 

Sonde Sprøyte Preparat Dose Etterskylling 

sonde 

Nutricia 

Flocare 

CH 6 110 cm 

5 mL EnFit Aspirin 

Dispersible 75 

mg 

½ tablett 

oppslemmet i  

2 mL vann 

2 x 3,5 mL 

Convatec 

Purifeeed 

CH 5 50 cm 

5 mL luer slip Aspirin 

Dispersible 75 

mg 

½ tablett 

oppslemmet i  

2 mL vann 

2 x 3,5 mL 

Convatec 

Purifeeed 

CH 5 50 cm 

5 mL luer slip ASA reinstoff 

oppløsning 

0,5 mg/mL 

2,5 mg 

(5 mL) 

2 x 3,5 mL 

Nutricia 

Flocare 

CH 6 110 cm 

5 mL EnFit ASA reinstoff 

oppløsning 

0,5 mg/mL 

2,5 mg 

(5 mL) 

2 x 3,5 mL 

Convatec 

Purifeeed 

CH 5 50 cm 

5 mL luer slip ASA reinstoff 

suspensjon 

5 mg/mL 

25 mg 

(5 mL) 

2 x 3,5 mL 

Nutricia 

Flocare 

CH 6 110 cm 

5 mL EnFit ASA reinstoff 

suspensjon 

5 mg/mL 

25 mg 

(5 mL) 

2 x 3,5 mL 

Convatec 

Purifeeed 

CH 5 50 cm 

1 mL luer slip Aspirin 

Dispersible 75 

mg 

7,5 mg 

(1 mL) 

3 x 1 mL 

Convatec 

Purifeeed 

CH 5 50 cm 

5 mL luer slip Aspirin 

Dispersible 75 

mg 

7,5 mg 

(1 mL) 

2 x 3,5 mL 

Convatec 

Purifeeed 

CH 5 50 cm 

5 mL luer slip Aspirin 

Dispersible 75 

mg 

7,5 mg 

(1 mL) 

3 x 3,5 mL 

Convatec 

Purifeeed 

CH 5 50 cm 

5 mL luer slip Aspirin Regimen 

81 mg 

tyggetablett 

8,1 mg 

(1 mL) 

2 x 3,5 mL 

 

3.7.2 Undersøkelse av fotostabilitet og lagringsstabilitet 

En tablettsuspensjon ble fylt i sondetypen Nutricia Flocare CH 6 110 cm for å undersøke 

stabilitet av ASA i sonde utsatt for lyseksponering.  

5 tabletter Aspirin Dispersible 75 mg ble slemmet opp i 50 mL MQ-vann slik at det ble dannet 

en suspensjon med 7,5 mg/mL ASA. Sondene ble fylt med suspensjon med sprøyte til de var 

fulle. Sondenes indre volum var omtrent 1 mL. Suspensjon ble trekket opp under omrøring med 

magnetrører. Sondenes ender ble lukket med medfølgende propp i proksimal ende og med 
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parafilm i distal ende. Sonder som ble lyseksponert ble kveilet opp og lagt under lampe i 

klimaskap. Sonder som ble beskyttet mot lys ble kveilet opp og pakket inn mellom to lag 

aluminiumsfolie og ble lagte på en annen hylle i samme klimaskap. Det ble laget tre paralleller 

av hver. 

Tabell 14 Lyseksponering fotostabilitetsforsøk nasogastrisk sonde 

 Synlig lys UV-stråling 

Lysintensitet lyskilde 7472,2 +/- 363,6 Lux 1,44 +/- 0,08 W/m2 

Krav til lyseksponering 1.200.000 Lux x t  200 (W/m2) x t 

Eksponeringstid 160,6 t 

(6 d 16 t 36 min) 

138,9 t 

(5 d 18 t 54 min) 

 

Klimaskapet hold temperatur 25 °C og relativ fuktighet 40 %. Lysforholdene i skapet var som 

oppgitt i Tabell 14, kravet til lyseksponering ble hentet fra ICH retningslinje for 

fotostabilitetstesting (41).  Klimaskapet har separat UV-lampe og lampe for synlig lys, disse 

ble satt på samtidig og slått av etter henholdsvis 138,9 og 160,6 timer for å holde ICH-kravene 

for lyseksponering. I slike undersøkelser er det ikke varigheten av lyseksponering som er viktig 

men den totale dosen med lys. Lampenes lysintensitet ble kartlagt på forhånd og 

eksponeringstiden ble beregnet ut ifra denne. 

Etter forsøk ble sondene ble tømt direkte i målekolbe ved at det ble presset igjennom 5 mL MQ-

vann. Prøvene ble så opparbeidet og analysert med UHPLC. I tillegg til sondene i klimaskapet 

ble tre sonder fylt, tømt og analysert ved t = 0 for å få en baselinjeverdi for forsøket. 

3.8 Analyse 

3.8.1 Kromatografi 

Alle konsentrasjonsmålinger av ASA ble utført med omvendt fase UHPLC (Ultra High 

Performance Liquid Chromatography). Tabell 15 viser de kromatografiske parameterne. 
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Tabell 15 Kromatografiske parametere 

Parameter Verdi 

Mobilfase Isoratisk eluering 

30 % vann justert til pH 2,00 med 

fosforsyre 

70 % metanol 

Mobilfasehastighet 0,36 mL/min 

Kolonne C18 med arylfunksjon, 2,1 x 100 mm 

Kolonnetemperatur 40 °C 

Injeksjonsvolum 1 µl 

Detektor UV/VIS Diode array 190 – 800 nm 

Lampe: Deuterium og wolfram 

Kvantifisering ved bølgelengde 230 nm 

Detektortemperatur 40 °C 

Analysetid: 8 min 

Retensjonstid ASA 4,5 min 

Temperatur prøvekarusell 4 °C 

Skyllevæske for pumpe 10 % metanol i vann 

 

3.8.2 Prøveopparbeidelse 

Tablettene må bearbeides før analyse for å få virkestoffet over i løsning. ASA er dårlig løselig 

i vann og oppløsningshastigheten er lav, prøveopparbeidelse kun med vann er derfor ikke 

praktisk mulig. For å få løst ASA innen rimelig tid ble det derfor brukt en fortynningsvæske 

bestående av 30 % vann justert til pH 2,00 med fosforsyre og 70 % metanol. Dette er for 

enkelthets skyld samme løsning som ble brukt som mobilfase i analysen. Hver tablettprøve ble 

overført til 100 mL målekolbe og fylt opp til halsen med fortynningsvæske. Hver målekolbe 

ble så ristet kraftig for hånd i 60 sekunder, satt på ultralydbad i 30 minutter og så ristet for hånd 

i 60 sekunder igjen før de ble fylt til merket med fortynningsvæsken. Kolbene ble til slutt vendt 

25 ganger for å blande innholdet.  
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Tablettene inneholder uløselige hjelpestoffer som må fjernes før analyse på UHPLC. Etter 

fortynning ble 5 mL overført fra målekolbene til sentrifugerør i glass som ble stengt med propp. 

Rørene ble sentrifugert ved 2500 rpm i 5 minutter for å skille ut faststoffpartikler. 

Supernantanten ble fortynnet videre på HPLC-glass med fortynningsvæske for å nå 

konsentrasjon i måleområdet til HPLC-systemet.  

3.9 Måling av bruddstyrke 

Bruddstyrke ble målt på de fire tablettpreparatene Disprin 300 mg brusetablett «Reckitt 

Benckiser», Aspirin 500 mg tablett «Bayer», Aspirin Dispersible 75 mg dispergerbar tablett 

«Aspar» og Aspirin Regimen chewable 81 mg tyggetabletter «Bayer». Målingene ble 

gjennomført på 10 tabletter av hvert preparat i henhold til PhEur versjon 9.0 (42). Tablettene 

ble lagt inn i apparatet med samme orientering, det vil si at preging pekte i samme retning hver 

gang. Ingen av tablettene hadde delestrek. 

3.10 Måling av pH for oppslemmede tabletter 

pH ble målt på oppslemmede tabletter av typen Disprin 300 mg brusetablett «Reckitt 

Benckiser», Aspirin 500 mg tablett «Bayer», Aspirin Dispersible 75 mg dispergerbar tablett 

«Aspar» og Aspirin Regimen chewable 81 mg tyggetabletter «Bayer». 1 tablett av hvert preparat 

ble slemmet opp i 10 mL MQ-vann og pH ble målt under omrøring etter 3 minutter. pH-meteret 

ble kalibrert med buffer pH 7,00 og pH 4,00. 

3.11  Multivariat dataanalyse  

Resultater fra alle forsøk med deldose fra hel oppslemmet og delte tabletter oppslemmet ble 

hver for seg lagt inn i dataprogrammet Unscrambler X versjon 10.4 for multivariat dataanalyse, 

se vedlegg 6. Resultatene fra denne masteroppgaven ble analysert sammen med resultatene fra 

Notakers masteroppgave (40). Først ble det gjort en Principal Component Analysis (PCA) på 

både respons- og effektvariabler samlet i én matrise for å undersøke eventuelle trender og 

grupperinger av resultatene. Deretter ble det gjort en Partial Least Squares regression (PLS) 

for å studere eventuelle sammenheng mellom effekt og respons. PLS-1 ble brukt for å studere 

én responsvariabel (doseringsnøyaktighet) og PLS-2 ble brukt for studere to responsvariabler 

(doseringsnøyaktighet og spredning) samtidig. Hensikten med PLS-analysene var på å 
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identifisere og kvantifisere variabler som korrelerer med effektmålene doseringsnøyaktighet og 

presisjon. 

Ved analysene ble NIPALS-algoritmen brukt. Alle variabler ble vektet med 1/standardavviket 

og sentrert før analyse. Modellene ble validert med full kryssvalidering. Alle kategoriske 

variabler ble lagt inn i modellen med verdi 1 dersom betingelsen var til stede («ja») eller 0 

dersom betingelsen ikke var til stede («nei»). Unntaket var for den kategoriske variabelen 

«sprøyte/beger», der sprøyte = 1 og beger =0. 

3.12  Observasjon på sengepost 

Det ble utført observasjon på sengepost på en pediatrisk sengepost og nyfødtintensivavdeling 

ved Oslo Universitetssykehus Rikshospitalet. På pediatrisk sengepost ble medisinrommet befart 

og her ble tre sykepleiere intervjuet uformelt angående sondebruk og medisinering via sonde 

hos barn på avdelingen. De viste blant annet fram utstyr for knusing og deling av tabletter. 

Forskjellige typer nasogastriske sonder som de de hadde på avdelingen ble også vist fram. 

På nyfødtintensiven ble innsetting av sonde hos spedbarn observert. To sykepleiere fortale om 

sondebruk hos denne pasientgruppen. Også her ble forskjellige sondetyper forevist. 

3.13  Statistiske analyser 

I de tilfeller der det ble utført t-tester, er disse alltid tosidige og det antas at utvalgenes 

standardavvik er likt, såkalt pooled t-test. Signifikansnivået var satt til p < 0,05. Alle t-tester er 

utført med kommandoen T.TEST(matrise1; matrise2; sider; type) i Microsoft Excel versjon 

2013.  
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4 Resultater 

4.1 Hospitering på barnemedisinsk post og 

nyfødtintensivavdeling 

Nesten alle perorale legemidler som brukes foreligger i miksturform og av og til administreres 

imidlertid injeksjonsvæsker per sonde. Når man må bruke tabletter, administrerer man en hel 

eller delt tablett: slemmer den opp i sterilt vann for så å ta ut deldose (23). Tette sonder 

forekommer ifølge sykepleierne veldig sjeldent, kun en av dem kunne fortelle om en episode 

hvor en stor, lite brukt oppslemmet tablett satte seg fast. 

En sykepleier på nyfødtavdelingen fortalte hvordan de manipulerer Aspirin Regimen chewable 

81 mg tyggetablett «Bayer» for å gi dette i sonde. «En halv tablett ble slemmet opp i 4 mL 

sterilt vann, før en deldose ble tatt ut av dette med peroral sprøyte.» Dersom for eksempel 

pasienten skulle ha 10 mg, måtte man administrere 1 mL av denne suspensjonen.  

Barneavdelingene har Aspirin Regimen chewable 81 mg tyggetablett «Bayer» og Albyl-E 75 

mg enterotablett «Takeda» på lager. Albyl-E brukes til barn som kan svelge tabletter. En 

sykepleier oppga at hun pleide å gi flytende preparat til barn i alder 6-7 år og nedover, men 

også til større barn dersom de fortrakk flytende medisin. «Det er individuelt mellom barna hva 

de fortrekker» og sykepleier spør alltid først. 

4.2 Tablettforsøk 

Man kan tenke seg at manipulering av tabletter for å få ut lavere doser kan skje på to måter, 

enten slemmer man opp en hel tablett og trekker opp en deldose med sprøyte av 

tablettsuspensjonen – eller – man deler tabletten i mindre fragmenter først som deretter 

oppslemmes. Her er resultatene fra forsøk utført i denne oppgaven. I diskusjonsdelen 

sammenlignes disse resultatene med Notakers resultater (40). 
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4.3 Tablettforsøk deldose fra hel oppslemmet tablett 

Deldose er en mengde tatt ut av en hel tablett som er slemmet opp i 10 mL vann. Hensikten 

med dette forsøket var å undersøke hva forskjellige deldoser (0,25 - 0,5 -  1 - 2 mL) samt 

hvordan man tar ut dosen har å si for doseringsnøyaktigheten. Tabell 16 og Tabell 17 viser 

resultatene for henholdsvis Disprin 300 mg brusetablett «Reckitt Benckiser» og Aspirin 500 mg 

«Bayer» konvensjonell tablett. 

Tabell 16 Resultater deldoseforsøk for Disprin 300 mg brusetablett «Reckitt Benckiser» 

Forsøk Ønsket deldose 

mg 

Gjennomsnitt 

% av ønsket deldose 

n = 6 

RSD 

% 

Min 

% 

Maks 

% 

Direkte uttak 30 45,7 5,6  43,3 49,9 

Direkte uttak 60 55,0 6,5 50,7 60,8 

Omrøring, 

direkte opptrekk 

30 73,4 12,7 67,2 89,5 

Omrøring, 

direkte opptrekk 

60 76,4 9,7 68,5 90,1 

Omrøring,  

flere opptrekk 

7,5 91,3 9,2 84,1 106,4 

Omrøring,  

flere opptrekk 

15 95,6 3,9 89,5 100,3 

Omrøring,  

flere opptrekk 

30 89,0 6,0 80,5 95,8 

Omrøring,  

flere opptrekk 

60 95,5 2,9 92,7 98,9 

Sone 1 30 94,2 8,6 85,5 105,6 

Sone 5 30 86,8 4,8 80,5 91,0 
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Tabell 17 Resultater deldoseforsøk for Aspirin 500 mg tablett «Bayer» 

Forsøk Ønsket deldose 

mg 

Gjennomsnitt 

% av ønsket deldose 

n = 6 

RSD 

% 

Min 

% 

Maks 

% 

Direkte uttak 50 3,4 33,3 2,5 5,6 

Direkte uttak 100 7,7 53,6 3,3 14,4 

Omrøring, 

direkte opptrekk 

50 13,0 55,6 9,2 27,8 

Omrøring,  

flere opptrekk 

12,5 34,9 40,7 17,8 51,5 

Omrøring,  

flere opptrekk 

25 46,6 27,1 28,5 62,6 

Omrøring,  

flere opptrekk 

50 43,1 28,6 20,9 54,1 

Omrøring,  

flere opptrekk 

100 37,3 58,6 20,6 79,8 

Sone 1 50 72,4 122,0 10,4 209,5 

Sone 5 50 26,2 44,4 13,3 47,4 

 

Tabell 16 og Tabell 17 viser at Disprin 300 mg brusetablett «Reckitt Benckiser» gir klar bedre 

doseringsnøyaktighet og lavere spredning enn Aspirin 500 mg tablett «Bayer». Videre ser det 

ut som at mer agitasjon (røring eller flere opptrekk) i tablettsuspensjonen gir høyere 

doseringsnøyaktighet og lavere spredning. Det minst gunstige man kan gjøre her er å ta trekke 

opp oppslemmet Aspirin 500 mg tablett «Bayer» fra sone 1 (bunnen av medisinbegeret), for 

denne metoden ble det funnet spredning på hele 122 %. 

4.4 Tablettforsøk delte tabletter 

I tablettforsøk med delte tabletter ble en halv eller kvart av en tablett slemmet opp i 30 mL 

medisinbeger eller sprøyte og hele tablettsuspensjonen ble dosert ut. Hensikten med forsøket 

var å undersøke om doseringsnøyaktigheten ble forskjellig ved å slemme opp tabletten i sprøyte 

eller medisinbeger samt å studere effekten av etterskylling. Tabell 18 og Tabell 19 viser 

resultatene fra forsøkene for henholdsvis Disprin 300 mg brusetablett «Reckitt Benckiser» og 

Aspirin 500 mg tablett «Bayer».  
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Tabell 18 Resultater forsøk med delte tabletter Disprin 300 mg brusetablett «Reckitt 

Benckiser» 

 Andel av ønsket dose Vektkorrigert dose 

 Gjennomsnitt, % 

n = 6 

RSD Gjennomsnitt, % 

n = 6 

RSD 

½ tablett beger 

uten skylling 

96,3 4,8 93,3 5,7 

½ tablett beger 

med skylling 

98,6 4,1 98,0 4,4 

½ tablett 

sprøyte uten 

skylling 

101,1 2,9 96,2 1,8 

½ tablett 

sprøyte med 

skylling 

97,9 9,2 97,7 2,1 

¼ tablett beger 

uten skylling 

94,6 6,7 89,4 4,4 

¼ tablett beger 

med skylling 

104,3 5,0 98,6 2,1 

¼ tablett 

sprøyte uten 

skylling 

101,9 5,2 94,5 1,1 

¼ tablett 

sprøyte med 

skylling 

101,4 11,2 97,9 0,5 

 

Tabell 18 viser at det for Disprin 300 mg brusetablett «Reckitt Benckiser» har lite å si om man 

slemmer opp tablettfragmentet i 30 mL medisinbeger eller 5 mL peroral sprøyte eller om man 

etterskyller eller ikke. Forskjellen på halve og kvarte tabletter er heller ikke nevneverdig. 

Doseringsnøyaktigheten er på 96,3 - 101,1 % for halve mot 94,6 - 104,3 % for kvarte tabletter 

og en presisjon på 2,9 - 9,2 % og 5,0 - 11,2 % for henholdsvis halve og kvarte tabletter. 
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Tabell 19 Resultater forsøk med delte tabletter Aspirin 500 mg tablett «Bayer» 

 Andel av ønsket dose Vektkorrigert dose 

 Gjennomsnitt, % 

n = 6 

RSD Gjennomsnitt, % 

n = 6 

RSD 

½ tablett beger 

uten skylling 

12,8 53,7 12,3 59,0 

½ tablett beger 

med skylling 

16,0 49,3 14,9 52,5 

½ tablett 

sprøyte uten 

skylling 

93,6 3,8 94,0 2,0 

½ tablett 

sprøyte med 

skylling 

85,0 33,4 80,5 32,5 

¼ tablett beger 

uten skylling 

16,0 56,4 15,7 55,5 

¼ tablett beger 

med skylling 

34,0 94,0 32,9 100,5 

¼ tablett 

sprøyte uten 

skylling 

98,0 6,9 95,7 2,2 

¼ tablett 

sprøyte med 

skylling 

102,7 5,7 98,0 1,7 

 

Tabell 19 viser at hvordan man manipulerer tablettfragmentene har mye å si for 

doseringsnøyaktigheten for Aspirin 500 mg tablett «Bayer». All oppslemming i beger for dette 

preparatet gir dårlige resultater. For halve tabletter gir det høyest doseringsnøyaktighet å 

slemme opp i sprøyte uten etterskylling mens for kvarte tabletter er oppslemming i sprøyte best 

og det har ikke noe å si om man etterskyller eller ikke. Doseringsnøyaktigheten er på 12,8 – 

93,6 % for halve mot 16,0 – 102,7 % for kvarte tabletter og presisjonen er 3,8 – 53,7 % og 5,7 

– 94,0 % for henholdsvis halve og kvarte tabletter. 
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4.5 Forsøk med nasogastriske sonder 

Disse sondeforsøkene ble utført for å få et inntrykk av hvordan administrasjon av legemiddel i 

nasogastrisk sonde påvirker doseringsnøyaktigheten. Sonde og doseringssprøyte ble undersøkt 

sammen og hver for seg for å se hvor eventuelt tap av legemiddel skjer. Tabell 20 viser resultater 

fra forsøk der samme preparat og samme dose ble ført i gjennom to forskjellige sondetyper. ½ 

tablett Aspirin Dispersible 75 mg dispergerbar tablett «Aspar» ble slemmet opp i 2 mL vann og 

hele mengden brukt. Etterskylling ble foretatt med 3,5 mL vann i to omganger.  

Tabell 20 Resultater sondeforsøk doseringsnøyaktighet 

Forsøk Resultater 

Sonde Dose Sonde og sprøyte Kun sprøyte 

Vektjustert 

dose, % 

n = 12 

RSD 

% 

Vektjustert 

dose, % 

n = 3 

RSD 

% 

Nutricia 

Flocare 

CH 6 110 cm 

37,5 mg 91,4 3,5 85,3 16,3 

Convatec 

Purifeeed 

CH 5 50 cm 

37,5 mg 83,3 7,4 88,8 2,7 

 

Tabell 20 viser at den lengste og videste sonden gir bedre doseringsnøyaktighet enn den korte 

og trange, 91,4 mot 83,3 %, p-verdi 0,0009. Kontroll med kun sprøyte gir lavere 

doseringsnøyaktighet for førstnevnte mens den gir bedre for den andre, 85,3 mot 88,8 %. 

Spredningen for sprøyten med den laveste doseringsnøyaktigheten er høy, 16,3 %.  

Tabell 21 viser resultater fra videre doseringsforsøk med nasogastriske sonder. Alle disse 

forsøkene er utført med sondetypen Convatec Purifeed CH 5 50 cm. Hensikten med forsøkene 

var å undersøke effekten av sprøytestørrelse og hvor mange ganger det ble etterskylt. 
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Tabell 21 Resultater fra sondeforsøk, effekt av type preparat, etterskylling og sprøytestørrelse 

Forsøk Resultater 

Sprøyte Preparat Dose Etterskylling 

sonde 

Sonde og sprøyte Kun sprøyte 

Vektjustert 

dose, % 

n = 6 

RSD 

% 

Vektjustert 

dose, % 

n = 6 

RSD 

% 

1 mL  Aspirin 

Dispersible 

75 mg 

7,5 mg 

(1 mL) 

3 x 1 mL 56,0 10,2 63,6 12,7 

5 mL  Aspirin 

Dispersible 

75 mg 

7,5 mg 

(1 mL) 

2 x 3,5 mL 72,0 5,4 81,4 7,7 

5 mL  Aspirin 

Dispersible 

75 mg 

7,5 mg 

(1 mL) 

3 x 3,5 mL 68,6 8,0 79,2 9,6 

5 mL  Aspirin 

Regimen 81 

mg 

tyggetablett 

8,1 mg 

(1 mL) 

2 x 3,5 mL 27,8 36,4 63,0 16,7 

 

Tabell 21 viser at ingen av preparatene gir tilfredsstillende doseringsnøyaktighet og at 

tyggetabletten, Aspirin Regimen chewable 81 mg «Bayer» er dårligst med 27,8 %. Det er ingen 

forskjell mellom to og tre ganger etterskylling, 72,0 mot 68,6 %, p-verdi: 0,25. 1 mL sprøyte 

gir lavere doseringsnøyaktighet enn 5 mL sprøyte, 56,0 mot 72,0 %. 

Tabell 22 viser resultater fra forsøk der oppløsning og suspensjon av ASA reinstoff ble 

administrert gjennom sonden. Hensikten med dette var å finne ut om virkestoffet adsorberer til 

plastmaterialet i sonde eller sprøyte og hvorvidt ASA-partikler i en suspensjon setter seg fast 

mekanisk.  
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Tabell 22 Resultater sondeforsøk, administrasjon av reinstoff acetylsalisylsyre oppløsning og 

suspensjon 

Forsøk Resultater 

Sonde Prøve Dose Sonde og sprøyte Kun sprøyte 

Gjenfunnet 

stoff, % 

n = 3 

RSD 

% 

Gjenfunnet 

stoff, % 

n = 3 

RSD 

% 

Convatec 

Purifeeed 

CH 5 50 

cm 

ASA 

reinstoff 

oppløsning 

0,5 mg/mL 

2,5 mg 

(5 mL) 

101,2 1,1 101,9 0 

Nutricia 

Flocare 

CH 6 110 

cm 

ASA 

reinstoff 

oppløsning 

0,5 mg/mL 

2,5 mg 

(5 mL) 

100,9 1,4 101,2 1,1 

Convatec 

Purifeeed 

CH 5 50 

cm 

ASA 

reinstoff 

suspensjon 

5 mg/mL 

25 mg 

(5 mL) 

62,6 7,6 70,7 3,3 

Nutricia 

Flocare 

CH 6 110 

cm 

ASA 

reinstoff 

suspensjon 

5 mg/mL 

25 mg 

(5 mL) 

76,4 0,7 82,2 2,8 

 

Tabell 22 viser at administrering med oppløsning ikke gir tap av ASA mens administrering av 

suspensjon gir tap. 62,6 % av ASA ble gjenfunnet etter administrasjon gjennom Convatec 

Purifeed, mens tallet for Nutricia Flocare var 76,4 %. Løseligheten til ASA i vann er 3,3 mg/mL 

(28). Absorbsjon av ASA til materialet (polyuretan) ser ikke ut til å forekomme, det er mekanisk 

obstruksjon av sondelumen med ASA-partikler som fører til tap av virkestoff. 

Tabell 23 viser resultater fra undersøkelse av stabilitet av Aspirin Dispersible 75 mg 

dispergerbar tablett «Aspar» i sonde. Sondene ble oppbevart i klimaskap, noen av sondene ble 

eksponert for lys. 
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Tabell 23 Resultater fra lysforsøk med nasogastrisk sonde 

Prøve Konsentrasjon,  

% av 7,5 mg/mL 

n = 3 

RSD, % 

Suspensjon i sonde, t = 0 99,8 1,1 

Suspensjon, pipettert 1 mL, t = 0 101,2 0,5 

Suspensjon i sonde, t = 48 t 

Beskyttet mot lys 

48,1 1,0 

Suspensjon i sonde, t = 160,6 t 

Beskyttet mot lys 

13,8 2,8 

Suspensjon i sonde, t = 160,6 t 

Eksponert for lys 

8,6 10,1 

Suspensjon, pipettert 1 mL, t = 

160,6 t 

Oppbevart beskyttet mot lys i 

kjøleskap 

82,6 0,2 

 

Ifølge Tabell 23 er det helt klart at ASA i vann brytes ned over tid. Halveringstiden i mørke er 

omtrent 48 timer. Etter 160,6 timer var 13,8 % av ASA igjen i sonden beskyttet mot lys mens 

det var 8,6 % igjen i sondene eksponert for lys. Lyseksponering gir noe større nedbrytning enn 

uten lyseksponering. Suspensjon i sonde og suspensjon pipettert ved t = 0 gir 100 % 

gjenfinnelse av ASA, det betyr at alt virkestoffet kan skylles ut fra sonden og at analysemetoden 

fungerer. En t-test som sammenligner gjennomsnittene for sonde med og uten lyseksponering 

ved t = 160,6 timer gir p-verdi 0,0007, noe som betyr at det er signifikant forskjell. 

 

 

 

 

 

 

 

 



46 

 

4.6 Referanseprøver prøveopparbeidelse 

Tabell 24 viser resultater for recovery av referanseprøver opparbeidet på samme måte som 

prøver. Hensikten var å vise at prøveopparbeidelsesprosedyren fungerte tilfredsstillende ved 

hver analyse og at man klarte å finne igjen alt virkestoffet fra tabletten i analysen. Det ble 

opparbeidet tre parallelle referanseprøver ved hver analysekjøring. Det totale antallet 

referanseprøver for hver preparattype varierer fordi det ikke ble gjort like mange forsøk for 

hvert preparat og fordi prøver fra flere forsøk ofte ble analysert samtidig. 

Tabell 24 Resultater referanseprøver prøveopparbeidelse fra denne oppgaven 

 Disprin 300 

mg 

brusetablett 

«Reckitt 

Benckiser» 

Aspirin 500 mg 

tablett 

«Bayer» 

Aspirin 

Dispersible  

75 mg 

dispergerbar 

tablett 

«Aspar» 

Aspirin 

Regimen 

chewable 81 

mg tyggetablett 

«Bayer» 

Gj.snitt, % 98,7 101,0 97,5 96,8 

RSD, % 1,9 2,1 2,1 0,6 

Maks 103,0 104,4 100,6 97,4 

Min 96,6 93,9 94,9 96,2 

n 32 24 21 3 

 

Tabell 24 viser at de fleste referanseprøvene er gode nok, laveste enkeltverdi er 93,9 % og 

høyeste 104,4 %. Lave minimumsverdier relaterer til enkeltstående lave paralleller.  

Spredningen er uansett lavere enn for noen av forsøksresultatene så det skulle ikke ha helt den 

store innvirkningen. 
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4.7 Deling av tabletter 

Tabell 25 viser resultater fra tabletter som ble delt i forbindelse med forsøk oppslemming av 

delte tabletter i sprøyte eller beger. Det største fragmentet ble veid og brukt videre i forsøkene. 

Tabell 25 Oversikt over hvor nøyaktig tablettpreparatene lar seg dele 

 Disprin 300 mg 

brusetablett 

«Reckitt Benckiser» 

Aspirin 500 mg tablett 

«Bayer» 

Hele tabletter 

Gjennomsnittlig tablettvekt 

RSD 

n = 48 

 

474,1 mg 

1,3 % 

 

598,6 mg 

0,53 % 

Deling av tablett i 2 deler 

Andel av masse hel tablett 

RSD 

n = 24 

 

50,89 % 

5,59 % 

 

52,44 % 

5,48 % 

 

Deling av tablett i 4 deler 

Andel av masse hel tablett 

RSD 

n = 24 

 

26,44 % 

6,65 % 

 

 

26,04 % 

7,40 % 

 

 

Tabell 25 viser hvor nøyaktig og presist tablettformuleringene lar seg dele. Det er hele tiden det 

største, hele fragmentet etter deling som er veid og bruk videre i forsøk. Først må det påpekes 

at det er generert et bias ved at det alltid var det største, hele fragmentet etter delingen som ble 

veid og brukt i forsøket. Gjennomsnittene ligger derfor noe over 50 og 25 % for henholdsvis 

halve og kvarte tabletter. Begge tablettene lar seg dele tilfredsstillende både i halv og kvart. 
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4.8 Måling av bruddstyrke 

Tabell 26 viser resultater fra måling av bruddstyrke. Bruddstyrken er angitt i Newton (N) og 

er basert på 10 målinger per preparat. 

Tabell 26 Resultater fra bruddstyrkemålinger av tabletter 

 Disprin 300 mg 

brusetablett 

«Reckitt 

Benckiser» 

Aspirin 500 mg 

tablett 

«Bayer» 

Aspirin 

Dispersible  

75 mg 

dispergerbar 

tablett 

«Aspar» 

Aspirin 

Regimen 

chewable 81 

mg tyggetablett 

«Bayer» 

Diameter tablett 

mm 

12,8  12,1 7,1 8,0 

Bruddstyrke 

Gj. snitt, N 

69 70 45 66 

RSD, % 3,9 6,4 6,3 8,5 

Maks, N 73 76 48 73 

Min, N 65 63 41 54 

n 10 10 10 10 

 

Tabell 26 viser at bruddstyrken er nokså lik for Disprin, Aspirin og Aspirin Regimen chewable. 

Aspirin Dispersible stikker seg ut med noe lavere verdi, 45 N. De andre tre andre preparatene 

har verdiene 66, 69 og 70 N.  Det trenger ikke nødvendigvis være noen forskjell i bruddstyrke 

selv om henfallstiden for de forskjellige tablett-typene er forskjellig. Mengde og type 

sprengmiddel som avgjør dette. Farmakopeene har ingen krav til bruddstyrke men siden den er 

lett å måle blir den ofte brukt som en indikator for om produksjonsprosessen fungerer som den 

skal under tablettering (43). 
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4.9 Måling av pH 

Resultater fra måling av pH på én tablett oppslemmet i 10 mL vann ga følgende resultater finnes 

i Tabell 27. 

Tabell 27 Målt pH på oppslemmede tabletter 

Preparat pH 

n = 1 

Disprin 300 mg brusetablett 

«Reckitt Benckiser» 

4,96 

Aspirin 500 mg tablett 

«Bayer» 

2,84 

Aspirin Dispersible 75 mg 

dispergerbar tablett 

«Aspar» 

4,60 

Aspirin Regimen chewable 81 mg 

tyggetablett 

«Bayer» 

3,02 

MilliQ-vann 

Produsert på laboratoriet 

6,28 +/- 0,61         n = 7 

 

Tabell 27 viser at pH for Disprin 300 mg brusetablett «Reckitt Benckiser» og Aspirin 

Dispersible 75 mg dispergerbar tablett «Aspar» er høyere enn de to andre. Dette henger sammen 

med at disse preparatene inneholder kalsiumkarbonat som er en base. Den ganske lave pH-en i 

de to andre preparatene kan skyldes ASA som er en syre med pKa 3,49. Laboratoriets MQ-

vann har gjennomsnittlig pH 6,28 basert på syv målinger til tilfeldige tidspunkter. Laveste og 

høyeste verdi var henholdsvis 5,83 og 7,47. 
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5 Diskusjon 

5.1 Analyse og prøveopparbeidelse 

I denne masteroppgaven ble det brukt en analysemetode med tilhørende prøveopparbeidelse 

som ble utviklet i forbindelse med Notakers masteroppgave. Selve analysedelen fungerte som 

forventet. Når det gjelder prøveopparbeidelsen, kom det noen problemer med referanseprøvene.  

Laveste målte recovery var i de foreliggende forsøkene 93,9 %. Ved enkelte forsøk ble recovery 

for referanseprøvene lavere enn det som ble målt av Notaker som hadde 96,3 % som laveste 

verdi. Ut i fra løselighetsverdiene i litteraturen virker det mest sannsynlig at forskjellen skyldes 

person-til-person-variasjon. Usikkerheten knyttet til prøveopparbeidelse må tas i betraktning 

når manipuleringsforsøkene tolkes.  

5.2 Doseringsnøyaktighet høydose tabletter: 300 mg 

brusetabletter og 500 mg tabletter 

Det er tydelig at både type tablett og hvordan man tar ut deldosen har noe å si for 

doseringsnøyaktigheten når man tar ut deldose fra hel oppslemmet tablett. Brusetabletten gir 

lavest doseringsnøyaktighet (55,0 %) ved å ta ut deldose uten omrøring eller flere opptrekk. 

Omrøring uten flere opptrekk gir noe bedre resultat (76,4 %) mens omrøring og flere opptrekk 

gir høyest doseringsnøyaktighet (95,5 %). Resultatene peker mot at graden av oppvirvling av 

faststoff i tablettsuspensjonen før uttak er viktig. 

For den konvensjonelle tabletten (Aspirin 500 mg «Bayer») ser det annerledes ut. 

Doseringsnøyaktigheten har tilsynelatende ingen sammenheng med om suspensjonen blir 

«oppvirvlet» før uttak eller ikke. En annen viktig observasjon er effekten av hvor i 

medisinbegeret man tar ut dosen. Høyt oppe i begeret (sone 5) får man lavere dose enn i midten 

(sone 2) og ved bunnen (sone 1) for man opptil dobbel så høy dose enn ønsket. Antakelig faller 

mesteparten av faststoffet raskt til bunnen av begeret så snart man slutter å røre og når man tar 

ut dose fra bunnen får man derfor ut altfor mye. Under disse forsøkene ble de også observert at 

suspensjonen av den konvensjonelle tabletten sedimenterte raskt, se Figur 10. 
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Figur 10 Aspirin 500 mg tablett «Bayer» (til venstre) og Disprin 300 mg brusetablett «Reckitt 

Benckiser» 3 minutter etter oppslemming i 10 mL vann i medisinbeger 

For brustabletten har sonen man tar ut deldose fra liten betydning (Tabell 16). Uttak fra bunnen 

av begeret ga lik doseringsnøyaktig som midten mens uttak fra toppen ga noe lavere resultat.  

Resultatene viser at uansett hvilken metode man velger for å manipulere tabletten så gir 

brusetabletten bedre doseringsnøyaktighet og presisjon enn den konvensjonelle tabletten. 

PhEur tillater avvik på inntil +\- 15 % av angitt innhold av virkestoff ved analytisk sluttkontroll 

av tablettpreparater. Altså kommer man innenfor dette kravet når man tar ut deldose med 

omrøring og flere opptrekk fra hel oppslemmet brusetablett. Sett fra et farmakopéperspektiv er 

dermed denne formen for manipulering av brusetabletten på et akseptabelt nivå. Likeledes gir 

alle de utførte forsøkene der halv og kvart brusetablett (Disprin 300 mg «Reckitt Benckiser») 

er slemmet opp og hele tablettsuspensjonen gitt doseringsnøyaktighet innenfor +/- 15 % av 

tilstrebet dose.  

Når det gjelder dem konvensjonelle tabletten (Aspirin 500 mg «Bayer»), er 

doseringsnøyaktigheten dårligere. Ingen av forsøkene med hel oppslemmet tablett og uttak av 

deldose gir tilfredsstillende resultater, det vil si innenfor 15 % avvik. For denne tablett-typen er 

det kun oppslemming av halv og kvart tablett i peroral doseringssprøyte som gir dose innenfor 

rammene til PhEur for ordinære preparater. Hvorfor det er slik kan ha flere forklaringer. For 

det første er brusetabletten laget nettopp for å gå i oppløsning – den er egentlig ment for å løses 

og danne en mer eller mindre homogen suspensjon i et glass vann før den drikkes. Det finnes 

ingen føringer for hvordan egenskapene til slik suspensjon skal være utover at PhEur versjon 
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9.0 stiller krav til tablettens henfallstid og de dispergerte faststoffpartiklenes størrelse. En 

brusetablett må henfalle til det ikke er synlige agglomerater av partikler innen 5 minutter i 200 

mL vann. Kravet til henfallstid for konvensjonelle, udrasjerte tabletter er derimot 15 minutter 

og det står ingenting om partikkelstørrelsen.  
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Figur 11 Doseringsnøyaktighet uttak av deldose fra hel oppslemmet tablett
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5.3 Sammenligning høydose og lavdose tabletter 

I Figur 11 sammenlignes resultater fra deldoseforsøk med brusetabletten og den konvensjonelle 

tabletten utført i denne oppgaven med resultater fra de to preparatene Aspirin Regimen 

chewable 81 mg tyggetablett «Bayer» og Aspirin Dispersible 75 mg dispergerbar tablett 

«Aspar» utført i forbindelse med Notakers masteroppgave (40). Det viktigste å legge merke til 

her er at tablettene kan deles inn i to hovedgrupper med lignende doseringsnøyaktighet. 

Brusetabletten (Disprin 300 mg «Reckitt Benckiser») og den dispergerbare tabletten (Aspirin 

Dispersible 75 mg «Aspar») i en gruppe og tyggetabletten (Aspirin Regimen chewable 81 mg 

«Bayer») og den konvensjonelle tabletten (Aspirin 500 mg «Bayer») i en annen. Figur 12 og 

Figur 13 fra en multivariat dataanalyse (PCA) viser tydelig denne grupperingen. Preparatene 

innad i de to gruppene har samme verdi på x-aksen (PC 1) og tyder på en direkte korrelasjon. 

Videre ligger gruppene på hver sin side av origo, noe som tyder på at de er omvendt korrelerte. 
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Figur 12 Scores plot fra Principal Component Analysis (PCA) for deldose tatt fra hel 

oppslemmet tablett. Brus = Disprin brusetablett 300 mg «Reckitt Benckiser». Disp = Aspirin 

Dispersible 75 mg dispergerbar tablett «Aspar». Tabl = Aspirin 500 mg tablett «Bayer». 

Tygg = Aspirin Regimen 81 mg tyggetablett «Bayer». 
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Figur 13 Scores plot fra Principal Component Analysis (PCA) for delte, oppslemmede 

tabletter. Brus = Disprin brusetablett 300 mg «Reckitt Benckiser». Disp = Aspirin 

Dispersible 75 mg dispergerbar tablett «Aspar». Tabl = Aspirin 500 mg tablett «Bayer». 

Tygg = Aspirin Regimen 81 mg tyggetablett «Bayer». 

Årsaken til denne grupperingen har antakeligvis med preparatenes formulering å gjøre. Disprin 

300 mg brusetablett «Reckitt Benckiser» og Aspirin Dispersible 75 mg dispergerbar tablett 

«Aspar» ligner hverandre formuleringsmessig og er korrelert langs PC1 og det gjør også Aspirin 

500 mg tablett «Bayer» og Aspirin Regimen 81 mg tyggetablett «Bayer» som også er korrelerte 

langs PC1, men i motsatt retning. Tabell 28 viser hvilke hjelpestoffer de ulike preparatene 

inneholder. 
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Tabell 28 Oversikt over hjelpestoffer i tablettpreparater undersøkt i oppgaven 

Disprin 300 mg 

brusetablett 

«Reckitt 

Benckiser» 

Aspirin 500 mg 

tablett 

«Bayer» 

Aspirin Dispersible 

75 mg 

dispergerbar 

tablett 

«Aspar» 

Aspirin Regimen 

chewable 81 mg 

tyggetablett 

«Bayer» 

Kalsiumkarbonat 

Maisstivelse 

Sitronsyre 

Sakkarin 

Natriumlaurylsulfat 

Talkum 

Krysspovidon 

Limesmak 

Cellulose 

Maisstivelse 

Kalsiumkarbonat 

Stivelse 

Sitronsyre 

Sakkarinnatrium 

Natriumlaurylsulfat 

Talkum 

Kolloidal silika 

Maisstivelse 

Mikrokrystallinsk 

    cellulose 

Dekstrose 

Sakkarinnatrium 

Smak 

Fargestoffer: 

D&C red #27 

   aluminum lake 

FD&C red #40 

   aluminum lake 

 

  

 

Figur 14 PLS plot for loadings. Deldose fra hel oppslemmet tablett 
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Figur 14 viser hvilke variabler som har innvirkning på doseringsnøyaktighet (merket som 

«Nøyaktighe» i figuren). Positive verdier (det vil si «ja» for kategoriske variabler) for variabler 

som fører til større doseringsnøyaktighet nær punktet Nøyaktighe. Når positiv verdi for 

variabelen fører til lavere doseringsnøyaktighet ligger denne på venstre side av origo. Jo større 

avstand fra origo, jo større innvirkning har variabelen på doseringsnøyaktighet. For eksempel 

ligger variablene «Cellulose» og «Disp» langt fra origo, disse har stor effekt på 

doseringsnøyaktighet, men i hver sin retning. Variablene «Volum og «Omrøring» som betyr 

henholdsvis volum deldose og omrøring i beger, ligger nærme origo og har liten effekt på 

doseringsnøyaktigheten. Y-aksen representerer PLS komponent 2 (PC 2), som forklarer relativt 

lite av spredningen i modellen i forhold til PLS komponent 1 (PC 1). Spredningen langs y-aksen 

bør derfor tillegges mindre vekt. 

Variabelen «Disp», som betyr at formuleringen er en dispergerbar tablett, korrelerer godt med 

doseringsnøyaktighet. Det betyr at manipulering av denne tablett-typen generelt fører til god 

doseringsnøyaktighet. Motsatt, om man trekker en rett linje fra «Nøyaktige» gjennom origo, vil 

denne passere i nærheten av «Vanlig», som representerer den konvensjonelle tabletten. Det 

forteller at manipulering av konvensjonell tablett generelt fører til lav doseringsnøyaktighet.  

Videre kan det fra Figur 12 se ut som at tilstedeværelse av hjelpestoffene sakkarin, 

krysspovidon, sitronsyre og kalsiumkarbonat generelt fører til høyere doseringsnøyaktighet ved 

manipulering. Grunnen til at det ser slik ut er at de preparatene som ga god 

doseringsnøyaktighet inneholder nettopp disse hjelpestoffene. Det samme er tilfellet med 

cellulose, dette hjelpestoffet bidrar sannsynligvis ikke i seg selv til dårlig doseringsnøyaktighet.  

Variabelen «Dose» representerer tilstrebet dose i forsøkene. Jo lavere dose, jo lavere 

doseringsnøyaktighet, kan man lese av figuren. Vi må huske på at doseringsnøyaktighet her er 

bestemt til å være et tall relativt til tilstrebet dose. Når tilstrebet dose blir mindre mens det 

absolutte avviket forblir det samme, blir doseringsnøyaktigheten selvfølgelig dårligere. Noen 

av hjelpestoffene kan ha en korrelasjon med doseringsnøyaktighet, med et datasett med fire 

preparater er ikke nok til å trekke noen konklusjoner. I tillegg er ikke mengdeforholdet av de 

ulike hjelpestoffene lagt inn i modellen, bare om de inngår i preparatet eller ikke. For eksempel 

er det sannsynlig at fyllstoffer som stivelse og cellulose inngår i my større mengder enn 

søtningsstoffet sakkarin. Det er derfor lite trolig at tilstedeværelse av sakkarin i formuleringen 

påvirker manipulerbarheten.  
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Figur 15 Loadings plot fra PLS-2 for delte, oppslemmede tabletter. Responsvariabler er 

nøyaktighet og spredning. 

Figur 15 viser samme plot for forsøk med delte, oppslemmede tabletter. Her er også 

spredningen tatt med. Spredningen ligger i motsatt kvadrant som nøyaktighet, noe som generelt 

betyr at de variablene som gir god doseringsnøyaktighet også gir lavere spredning. Parameteren 

«spredning» ligger nærmere origo enn «Nøyakighe». Man kan tolke dette i retning av at 

variablene har effekt, den ene mer eller den andre. Ellers ligner bildet mye på loadings fra forsøk 

med hele, oppslemmede tabletter (Figur 14). 

En del av motivasjonen for å gjøre de multivariate dataanalysene var å se om et preparats 

egnethet for manipulering kunne forutsies ved hjelp av én parameter som var enkel å måle (en 

proksy-parameter). En slik parameter kunne for eksempel være pH, bruddstyrke, innhold av 

spesifikke hjelpestoffer og så videre. Våtkjemiske analyser er i motsetning dyre og tidkrevende 

og det er vanskelig å se får seg at slike vil bli utført på alle mulige tablettpreparater. Én 

parameter skiller seg ut, nemlig type formulering. Resultatene fra labforsøkene viser at det som 

har noe å si for doseringsnøyaktigheten er hva slags type preparat man velger. Formuleringer 

som er ment for å løse seg opp raskt i væske gir gode resultater mens   formuleringer som er 

ment for være intakte lenger gir dårlige resultater. Den multivariate dataanalysen understøtter 

disse påstandene, men kan ikke brukes til å trekke konklusjoner. Til det er modellen for skjør.
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Figur 16 Doseringsnøyaktighet og presisjon for fire preparater. Delte tabletter oppslemmet  

(n = 6. Feilfeltet viser høyeste og laveste verdi) 
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I Figur 16 sammenlignes resultater fra forsøk med delte tabletter oppslemmet og 

helevæskemengden dosert ut for de samme fire preparatene. Generelt for alle tablett-typene kan 

man si at det gir bedre doseringsnøyaktighet å slemme opp halv eller kvart tablett for så å dosere  

ut hele suspensjonen enn å ta ut deldose fra hel oppslemmet tablett (Figur 11). En ulempe med 

den førstnevnte metoden er at det er lite fleksibilitet i hvilken dose man kan ta ut – den er 

begrenset til ¼, ½ og ¾ av mengden virkestoff som er i en hel tablett. Mulige doser man da kan 

få fra de fire undersøkte preparatene er listet opp i Tabell 29. 

Tabell 29 Oversikt over mulige doser ved deling av tabletter 

 ½ tablett ¼ tablett ¾ tablett 

Disprin 300 mg 

brusetablett  

«Reckitt Benckiser» 

150 mg 75 mg 225 mg 

Aspirin 500 mg tablett 

«Bayer» 

250 mg 125 mg 375 mg 

Aspirin Dispersible 75 mg 

dispergerbar tablett 

«Aspar» 

37,5 mg 18,75 mg 56,25 mg 

Aspirin Regimen chewable 81 mg 

tyggetablett 

«Bayer» 

40,5 mg 20,25 mg 60,75 mg 

 

For voksne og barn over 12 år er dose for blodplatehemming 75 mg én gang daglig. De to 

høydoserte preparatene gir for høy dose selv ved deling i fire, og denne metoden for 

manipulering av tablettene har derfor ingen klinisk nytteverdi for denne indikasjonen. For 

Kawasakis sykdom er anbefalt initial dosering 30-50 mg/kg daglig fordelt på 3-4 daglige doser 

og de fleste tilfellene av sykdommen forekommer hos barn under fem år. Median vekt for barn 

ved alder fem år er 18 kg (44), det vil si at et «medianbarn» for eksempel bør gis opptil 300 mg 

3 ganger daglig eller 225 mg 4 ganger daglig. I et slikt tilfelle kommer deling av de høydoserte 

tablettene til sin rett allikevel og denne formen for manipulering kan bli en realitet for klinikken. 

De to lavdoserte preparatene gir dose ned til omtrent 20 mg ved deling og kan brukes for 

blodplatehemming i klinisk praksis ved behandling av barn ned til en viss alder. Anbefalt dose 

til barn for blodplatehemming er 1-5 mg/kg gitt som én daglig dose. Median fødselsvekt er 3 
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kg og 1. kvartil er 2,5 kg (44). Man må også huske at premature barn kan veie mye mindre enn 

dette. Det betyr at normalvektige nyfødte bør ha dose i størrelsesorden 3 – 15 mg og at selv den 

laveste mulige dosen ved deling av tablett i fire dermed blir for høy. 

Når man ønsker slike lave doser blir den eneste muligheten for manipulering å slemme opp en 

hel tablett og ta ut deldose. Denne formen for manipulering gir som demonstrert i denne 

oppgaven ikke den beste doseringsnøyaktigheten. Men i tilfellet for ASA er ikke dette helt 

kritisk siden doseringsspennet er ganske stort selv for barn (1-5 mg/kg).  I tillegg sier 

legemiddelhåndboka at faren for komplikasjoner ved overdosering er liten, ved doser opp til 

120 mg/kg forventes ingen symptomer (45).  

Deling av tabletter 

Tabell 25 viser hvordan preparatene Disprin 300 mg brusetablett «Reckitt Benckiser» og 

Aspirin 500 mg tablett «Bayer» oppfører seg ved deling i to og fire deler. Nøyaktigheten ved 

deling av disse tablettene er henholdsvis 50,9 +/- 5,6 % og 52,4 +/- 5,5 % ved deling i to og 

henholdsvis 26,4 +/- 6,7 % og 26,0 +/- 7,4 % ved deling i fire. For preparatene Aspirin 

Dispersible 75 mg «Aspar» og Aspirin Regimen chewable 81 mg tyggetablett «Bayer» er 

nøyaktigheten henholdsvis 55,5 +/- 7,5 % og 55,7 +/- 6,0 % ved deling i to og henholdsvis 31,9 

+/- 10,3 % og 29,6 +/- 7,8 % ved deling i fire (40). 

PhEur versjon 9.0 stiller krav til delbarheten for tabletter med delestrek eller delekors. For 

tabletter som ifølge SPC kan deles for å gjøre dosen mindre, må tablettfragmentene ha masse i 

området +/- 15 % av gjennomsnittsmassen for fragmentene for 30 delte tabletter (46). 

Fragmentene etter deling av de fire undersøkte ASA-preparatene ligger nesten alle innenfor 

denne grensen på +/- 15 %. Man må huske på at det i disse undersøkelsene er et bias – etter 

deling av tablettene ble alltid det største, intakte fragmentet brukt videre i forsøket. 

Gjennomsnittsandelen av en hel tablett ligger derfor over 50 % for halve og over 25 % for 

kvarte tabletter. Det blir derfor feil å bruke PhEur-kravet for de fire ASA-preparatene. Dessuten 

har ingen av disse tablettene delestrek og de trenger ikke å være delbare i henhold til PhEur. 

Grunnen til at man valgte å bruke det største, intakte fragmentet etter deling av tablettene er at 

den andre delen ofte ble knust i mange mindre fragmenter. Det viste seg å være nærmest umulig 

å dele tablettene og få to like store deler. Noe figur X illustrerer. Andersson et al har 

gjennomført en studie med deling av fem tablettpreparater i henhold til PhEur og konkluderte 
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med at tabletter med diameter > 8 mm kan deles i to, men ikke i fire. Mindre tabletter skal ikke 

deles (10). Igjen, i denne studien ble tablettene delt og alle fragmentene veid og resultatene kan 

derfor ikke direkte sammenlignes med studiene av våre ASA-preparater. Men vi kan være enige 

med Andersson et al om at det kan være vanskelig å dele tabletter riktig. 

5.4 Administrasjon av tabletter via nasogastrisk sonde 

5.4.1 Doseringsforsøk 

De innledende forsøkene viser (se Tabell 20) at ikke alt virkestoffet kommer igjennom sondene. 

Nutricia Flocare CH 6 110 cm og Convatec Purifeed CH 5 50 cm har doseringsnøyaktighet på 

henholdsvis 91,4 og 83,3 % av tilstrebet dose. Sistnevnte har høyest tap av virkestoff og er den 

korteste og tynneste av de to sondene. Begge er laget av samme materiale, polyuretan. Ut i fra 

disse resultatene er det fristende å konkludere med at diameter har større effekt på tap av 

legemiddel enn lengden, jo tynnere sonde jo større tap. Nå skal det sies at kun to sondetyper er 

undersøkt og det ville være feil å trekke generelle slutninger basert på dette begrensede 

datamaterialet. Resultatenes verdi ligger i at man har demonstrert at sondetype har noe å si for 

doseringsnøyaktigheten og at problemstillingen bør undersøkes videre med et større utvalg av 

sonder og legemidler. 

På den annen side er det ikke overraskende at den tynne sonden fører til høyere tap av virkestoff. 

Den undersøkte dispergerbare tabletten foreligger som partikler i form av en suspensjon, 

dermed er muligheten for mekanisk obstruksjon av sonden til stede. Ifølge PhEur versjon 9.0 

skal to dispergerbare tabletter oppslemmet i 100 mL vann kunne passere en sikt med åpning 

710 µm (46). Utvendig sondediameter CH 5 tilsvarer 1,67 mm, men den indre diameteren er 

ukjent og kan være større eller mindre enn 710 µm. Dessuten kan mindre partikler aggregere 

og danne en propp som kan sperre et tverrsnitt større en den enkelte partikkel.  

Tabell 22 viser doseringsnøyaktighet administrasjon av ASA reinstoff som oppløsning og 

suspensjon gjennom sonde. Ved administrasjon av oppløsning ble all ASA gjenfunnet mens det 

ved administrasjon av suspensjon ble gjenfunnet 62,6 % og 76,4 % for henholdsvis Convatec 

Purifeed CH 5 50 cm og Nutricia Flocare CH 6 110 cm. Resultatene viser at adsorpsjon av 

ASA til plastmaterialet polyuretan ikke finner sted i målbar grad. Problemet med tap av 

virkestoff oppstår når man administrerer en suspensjon. Ved administrasjon av tablettmasse vil 
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man aldri få en rein oppløsning, resultatenes verdi ligget i at vi nå vet at plastmaterialet er inert 

overfor ASA. 

Tabell 21 viser resultater fra forsøk der effekt av type preparat, sprøyte og etterskylling ble 

undersøkt. Alle disse forsøkene er utført med sondetype Convatec Purifeed CH 5 50 cm. Den 

største forskjellen i doseringsnøyaktig ses når man skifter preparat fra dispergerbar tablett til 

tyggetablett. De to preparatene inneholder omtrent like mye virkestoff, henholdsvis 75 og 81 

mg. Den dispergerbare tabletten gir doseringsnøyaktighet 72,0 % mens tyggetabletten gir en 

nøyaktighet på 27,8 %. Forskjellen i spredning er også stor, 5,4 % for den dispergerbare 

tabletten og 36,4 % for tyggetabletten. Valg av preparat har helt kart stor betydning for 

doseringsnøyaktighet og presisjon. 

Videre har valg av sprøyte betydning for doseringsnøyaktigheten. Resultatene i Tabell 20 viser 

at en stor del av legemiddeltapet skjer i sprøyten som brukes til å administrere preparatet 

gjennom sonden. Går vi tilbake til Tabell 21, ser vi at størrelsen på sprøyten har effekt på 

resultatene. Sonde og 1 mL sprøyte gir doseringsnøyaktighet 56,0 % mens tilsvarende forsøk 

med 5 mL sprøyte gir 72,0 % doseringsnøyaktighet. Samme volum, 1 mL, ble trukket opp i 

begge sprøytene. Forskjellen i doseringsnøyaktighet kan bero på at den lille sprøyten ble 

etterskylt med 3 x 1 mL mens den store ble etterskylt med 2 x 3,5 mL.  

Forsøk utført med forskjellig antall skyllinger av 5 mL sprøyte ga liten forskjell i resultat. Om 

sonden ble etterskylt med 2 eller 3 x 3,5 mL ga omtrent samme doseringsnøyaktighet.  

Forsøkene i Tabell 21 er utført ved å administrere hele mengden av en delt oppslemmet tablett 

mens forsøkene Tabell 20 er utført ved å administrere deldose fra en hel oppslemmet tablett. 

Resultatene for sistnevnte er mest nøyaktig og for den ene sondetypen til og med innenfor +/- 

15 % av tilstrebet dose. Funnene harmonerer med manipuleringsforsøk uten sonder, der man 

også får bedre doseringsnøyaktig ved å bruke delte tabletter framfor deldose fra hel oppslemmet 

tablett.  

5.4.2 Stabilitet av legemiddel i sonde 

En suspensjon av preparatet Aspirin Dispersible 75 mg dispergerbar tablett «Aspar» ble 

undersøkt for stabilitet i sondetypen Nutricia Flocare CH 6 110 cm i klimaskap. Stabilitet med 

og uten lyseksponering ble undersøkt.  
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ICH har utarbeidet retningslinjer for fotostabilitetstesting av legemidler (41). Ved 

fotostabilitetsundersøkelser av legemidler er det krav til at lyskilden skal emittere lys ned til 

320 nm bølgelengde, det vil si nær-UV-området. Lyskilden er ment til å imitere lys som det kan 

tenkes at legemidler blir eksponert for (41). Retningslinjene gjelder for legemidler oppbevart i 

originalforpakningen og sier ingen ting om stabilitetstesting av legemidler under bruk, det vil 

si pakket ut av emballasjen og eventuelt istandgjort eller manipulert.  

En gruppe forskere fra legemiddelfirmaer og universiteter har publisert en artikkelserie med 

anbefalinger for fotostabilitetstesting av legemidler i bruk. Artikkel nr 1 i serien (18) omhandler 

injeksjonspreparater, men tar også opp generelle betraktninger som for eksempel hvilke 

lysforhold man kan vente å treffe på utendørs, på helseinstitusjoner og hjemme hos pasienten.  

Her anbefales det at legemidler som skal brukes inne testes i henhold til ICH-retningslinjen. 

Figur 4 viser at ASA og SA absorberer lys opp til henholdsvis bølgelengde ca 290 nm og ca 

340 nm. Stoffene er fargeløse, det betyr at de heller ikke absorberer lys i det synlige området 

(> ca 400 nm). Siden ASA ikke absorberer lyset fra lyskilden er det lite trolig at noen direkte 

fotodegradering finner sted. SA, som er et hydrolyseprodukt av ASA, absorberer midlertidig 

lys UV-delen av spekteret og kan inngå i fotokjemiske reaksjoner. SA kan slikt sett fungere 

som en photosensitizer og katalysere nedbrytningen av ASA. Det er derfor mulig at ASA kan 

degraderes ved lyseksponering selv om det ikke er fotosensitivt i seg selv – ASA hydrolyseres 

som sagt lett og det vil alltid være spor av SA i et ASA-preparat. 

Tabell 23 viser resultater fra stabilitetsforsøkene. For suspensjon i sonde og suspensjon pipettert 

ved t = 0 ble hele den teoretiske mengden ASA gjenfunnet, hvilket viser at resultatene kan 

brukes til å gjøre kvalitative anslag for stabiliteten. I sondene som ble oppbevart i 48 timer uten 

lyseksponering ble gjennomsnittlig 48,1 % av opprinnelig mengde ASA gjenfunnet. Grovt 

regnet kan man da si at virkestoffkonsentrasjonen i en suspensjon med startkonsentrasjon 7,5 

mg/mL ASA laget av Aspirin Dispersible 75 mg dispergerbar tablett «Aspar» har halveringstid 

48 timer i sonde i mørket. Oppbevaringstiden i forsøket på 160 timer er urealistisk i klinikken. 

Tiden legemiddel blir værende i sonden er i verste fall noen minutter siden det er vanlig 

prosedyre å skylle godt med annen væske etter administrasjon (23).  

Forskjellen i nedbrytning i sondene med samme oppbevaringstid med og uten lyseksponering 

er liten men statistisk signifikant, p-verdi 0,0007. Uten lyseksponering ble 13,8 % av ASA 

gjenfunnet mens 8,6 % ble gjenfunnet med lyseksponering. Betydningen av denne forskjellen 
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er antakelig uvesentlig i en klinisk situasjon siden begge resultatene er lave. 

Fotostabilitetsforsøket er en imidlertid standardisert grensetest i henhold til ICH (41) og det er 

dosen av lys og ikke eksponeringstiden som er relevant. Resultatet viser at ASA-preparater i 

sonde kan være lysømfintlig, noe man bør ta høyde for i eventuelle nye forsøk.  

5.5 Anbefalinger for manipulering av tabletter 

Sett i lys av de ulike manipuleringsforsøkene foretatt av Notaker (40) og i denne oppgaven kan 

det forsøksvis gis noen anbefalinger for manipulering av de undersøkte ASA-preparatene. Kun 

doser som krever manipulering av tabletten omtales, det vil si doser som ikke kan oppnås ved 

å bruke en eller flere hele tabletter. 

Ønsket dose > 75 mg: bruk preparatet Disprin 300 mg brusetablett «Reckitt Benckiser» og velg 

alltid det største, hele fragmentet etter deling av tabletten. Dosen må rundes av til 150 eller 225 

mg slik at man kan bruke ½ eller ¾ tablett. Tablettfragmentet bør slemmes opp i 2 mL vann i 5 

mL peroral sprøyte som ikke etterskylles. 

Ønsket dose 15 – 75 mg: Bruk preparatet Aspirin Dispersible 75 mg dispergerbar tablett 

«Aspar» og velg alltid det største, hele fragmentet etter deling av tabletten. Dosen må rundes 

av til 18,75, 37,5 eller 56,25 mg slik at man kan bruke ¼, ½ eller ¾ tablett (Tabell 29). Kvarte 

fragmenter oppslemmes i 2 mL vann i 5 mL peroral doseringssprøyte som ikke etterskylles. 

Halve fragmenter oppslemmes i 2 mL vann i 30 mL medisinbeger som ikke etterskylles. 

Ønsket dose < 15 mg: Bruk Aspirin Dispersible 75 mg dispergerbar tablett «Aspar». Slem opp 

tabletten i 10 mL vann i et 30 mL medisinberger og ta ut volum som tilsvarer ønsket dose. Fyll 

og tøm sprøyten 4 ganger med innholdet i medisinbegeret først, det 5. opptrekket gis til barnet. 

Prøv å holde sprøytetuppen i høye med 2 mL merket på medisinbegeret når dosen trekkes opp. 

For doser mindre enn 7,5 mg er det vanskelig å gi noen råd. Slike små doser er kun aktuelle for 

barn som veier under 1,5 kg siden laveste dosering er 5 mg/kg kroppsvekt. 

5.5.1 MODRIC og Nasjonalt kompetansenettverk for legemidler til barn 

MODRIC og den norske oversettelsen MAMBA anbefaler å dele tabletter i to eller fire framfor 

å slemme opp en hel tablett som det så tas ut deldose fra. Retningslinjen sier ingen ting om 

hvilke tablett-typer som bør velges. Denne informasjonen bør inn i retningslinjene siden det er 



68 

 

vist at type formulering er viktigere for doseringsnøyaktigheten enn manipuleringsmetode. 

MODRIC anser en tablett for å være en tablett, noe disse undersøkelsene viser at ikke stemmer. 

Det er behov for mer differensierte retningslinjer der tilgengelige preparater, virkestoffets 

karakter og ønsket dosering tas i betraktning når manipuleringsmetode skal velges.  

5.5.2 Overføring av resultatene til tabletter med andre virkestoffer 

Etter å ha undersøkt fire forskjellige tablett-typer er det visse trender som utmerker seg. 

Brusetabletten og den dispergerbare tabletten ga alltid bedre doseringsnøyaktighet enn 

tyggetabletten og den konvensjonelle tabletten. De to førstnevnte tablettene har egenskaper som 

gjør dem egnet til manipulering: nemlig at de løser seg raskt opp, og de danner mer eller mindre 

homogene suspensjoner i vann. For å oppnå denne egenskapen inneholder begge preparatene 

to hjelpestoffer som er karakteristiske for tablett-typene: – kalsiumkarbonat og sitronsyre. 

Sitronsyren gjør vannløsningen sur noe som fører til at karbonat – som er en base – blir 

omdannet til CO2-gass. Gassutviklingen fører til at tabletten henfaller raskt og deretter til at 

suspensjonen blir holdt i bevegelse av de oppadstigende gassboblene. 

Tyggetabletten og den konvensjonelle tabletten oppfører seg ikke på samme måte ved 

oppslemming. Når tablettene har henfalt faller faststoffet raskt til bunnen og det blir vanskelig 

å ta ut homogene doser. 

Ved manipulering av tabletter, uansett virkestoff, bør man altså velge en brusetablett eller en 

dispergerbar tablett hvis dette finnes. Videre bør styrken på tabletten være sånn at man kan få 

en passende dose ved å dele tabletten i to eller fire. ASA har lav vannløselighet og er derfor et 

eksempel på et legemiddel det i teorien er vanskelig å oppslemme i vann. Men man må tenke 

over at oppløsningshastigheten er en egenskap ved virkestoffet som er viktigere enn løselighet 

ved manipulering.  

Selv om et virkestoff oppgis å ha god vannløselighet kan oppløsningshastigheten likevel være 

lav og det kan ta lang tid å løse opp innholdet i en tablett. Hydrofobe hjelpestoffer, som for 

eksempel magnesiumstearat, kan også føre til langsommere oppløsningshastighet. Videre kan 

høyt komprimeringstrykk av ved produksjon av tabletten føre til lang henfallstid.  
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5.6 Avsluttende bemerkninger 

Denne oppgaven sammen med Notakers oppgave (40) har gitt ny informasjon om hvordan 

tablettpreparater oppfører seg ved manipulering. Vi vet nå mer om hvor viktig formulering er 

for doseringsnøyaktighet. Vi har nå undersøkt de egnede tablettpreparatene med ASA som 

eneste virkestoff som er praktisk mulig å oppdrive i Norge. En nyttig videreføring av prosjektet 

ville være å utforske manipulering av tabletter men andre virkestoffer. Noe som ikke ble 

undersøkt i denne oppgaven var effekt av etterskylling ved uttak av deldose fra hel oppslemmet 

tablett. Det kunne være interessant å se om det fører til bedre doseringsnøyaktighet, spesielt ved 

uttak av lave doser. 

ASA er et eksempel på et virkestoff med relativt dårlig vannløselighet. I tillegg er det ustabilt i 

vann, noe som er kritisk siden all manipulering skjer i vann eller vandige medier. I neste 

omgang bør man finne et virkestoff med andre fysikalsk-kjemiske egenskaper, gjerne et med 

høy vannløselighet. Sett i lys fra resultatene så langt hadde det vært veldig spennende å se om 

resultatene blir annerledes dersom denne kritiske egenskapen er en annen. 

Nå har vi undersøkt er virkestoff med bredt terapeutisk vindu. MODRIC og MAMBA sier 

spesifikt at legemidler med smalt terapeutisk vindu ikke skal manipuleres (12, 15). Vi vet at det 

allikevel forekommer både i Norge og i utlandet (9, 47). Retningslinjenes ganske så bastante 

«forbud» mot manipulering av legemidler med smalt terapeutisk vindu er basert på antakelser 

og «føre var» prinsippet, noe som i denne sammenhengen må sies å være berettiget. Man vil jo 

ikke overdosere legemidler som kan gi alvorlige bivirkninger eller underdosere legemidler mot 

alvorlig sykdom. Men noen ganger har man ikke noe annet valg enn å manipulere. Det hadde 

derfor vært meget interessant å undersøke et legemiddel med smalt terapeutisk vindu med tanke 

på doseringsnøyaktighet ved manipulering. 

Videre har disse forsøkene vist at metoden man velger å manipulere på er underordnet hva slags 

type tablett man velger. Videre forsøk trenger nok ikke å inkludere alle variablene undersøkt i 

denne oppgaven. Manipuleringsmetode bør bestemmes ut ifra «vanlige» doseringsregimer for 

barn for legemiddelet – det er ikke nødvendig å undersøke alle tenkelige metoder hvis man for 

eksempel kan få tilnærmet ønsket dose ved å dele en tablett i to eller fire. En annen ulempe ved 

å undersøke en masse metoder for manipulering er at det kan være vanskelig å få sykepleiere 

eller foreldre til å utføre det akkurat sånn som det ble gjort på laboratoriet. En mer praksisnær 

og mindre firkantet undersøkelsesmetode kunne være en fordel. 
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Når det gjelder videre forskning på administrasjon av legemidler via nasogastrisk sonde, ble 

det funnet ut at noe ASA «forsvinner» i sonden og at muligheten for fotostabilitetsproblemer 

kan være til stede. Disse innledende forsøkene har gitt nyttig informasjon om hva som kan skje 

med legemidler i sonde. Det er nødvendig med videre forskning på dette feltet for å 

kvalitetssikre legemiddelbehandling i forbindelse med bruk av sonde, og da spesielt i den 

pediatriske populasjonen. 
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6 Konklusjon 

To ASA-tablettpreparater – en brusetablett og en konvensjonell tablett har i denne oppgaven 

blitt undersøkt for doseringsnøyaktighet ved manipulering. Sammen med Notakers forsøk med 

en dispergerbar tablett og en tyggetablett har vi nå et datasett bestående av resultater for 

doseringsnøyaktighet for fire forskjellige tablettpreparater.  

Den viktigste konklusjonen som kan trekkes ut ifra dette datamaterialet er at type formulering 

er viktigst for utkommet av doseringsnøyaktighet. Trenger man ASA i en annen dose enn de 

tablettene som finnes er det best å velge Disprin 300 mg brusetablett «Reckitt Benckiser» for 

høye doser eller Aspirin Dispersible 75 mg dispergerbar tablett «Aspar» for lave doser. 

Preparatene Aspirin 500 mg tablett «Bayer» og Aspirin Regimen chewable 81 mg tyggetablett 

«Bayer» bør ikke velges for manipulering, om mulig. 

Videre bør den foretrukne metoden for manipulering være å bruke halve eller kvarte tabletter, 

dersom dette kan gi akseptabel tilstrebet dose. Tablettfragmentet børs slemmes opp i sterilt vann 

i en 5 mL peroral doseringssprøyte og administreres. Det har ikke mye å si om man etterskyller 

sprøyten eller ikke. Dersom man trenger lavere dose enn hva man kan oppnå ved å dele tabletter, 

bør man slemme opp en hel tablett type Aspirin Dispersible 75 mg dispergerbar tablett «Aspar» 

i 10 mL vann i et 30 mL begerglass. Ønsket delmengde tas så ut ved å først trekke opp innholdet 

4-5 ganger med peroral sprøyte før dosen administreres. 

Doseringsnøyaktighet og stabilitet av ASA-tablettpreparater ved manipulering og 

administrering via nasogastrisk sonde har også blitt undersøkt. 

De viktigste funnene er at type sonde har noe å si. To forskjellige sonder, den ene lang med stor 

diameter, den andre kortere og med smalere diameter ble undersøkt. Førstnevnte gir lavest tap 

av legemiddel, men det må understrekes at ingen av dem gir akseptable verdier. Det er sondens 

diameter som er avgjørende for tap av legemiddel, tynnere sonde gir større tap. Videre viser det 

seg at størrelsen på sprøyten som brukes for å administrere legemiddelet gjennom sonden er 

viktig. En liten sprøyte på 1 mL ga større tap enn en 5 mL sprøyte. Det har ingenting å si om 

antall etterskyllinger av sonden er to eller tre. 

Stabilitetsforsøk med ASA-tablettpreparat i nasogastrisk sonde viste at lyseksponering har en 

liten, men signifikant effekt. Det betyr at man ikke kan utelukke at ASA i sonde er fotosensitivt.  
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Vedlegg 1 – Resultater fra forsøk med deldose fra 

hel oppslemmet tablett 

 

Tabell 30 

Disprin 300 mg brusetablett «Reckitt Benckiser» 

% av tilstrebet dose 

Volum 

[mL] 

Metode # 1 # 2 # 3 # 4 # 5 # 6 

1 

Direkte 

uttak 44,4 46,1 43,3 49,9 43,3 47,2 

2 

Direkte 

uttak 52,0 54,3 56,0 50,7 60,8 56,4 

1 

Omrøring, 

direkte 

opptrekk - 73,0 69,0 89,5 67,2 68,2 

0,25 

Omrøring, 

flere 

opptrekk 86,6 94,3 84,1 106,4 84,7 91,7 

0,5 

Omrøring, 

flere 

opptrekk 94,0 89,5 97,0 94,9 97,9 100,3 

1 

Omrøring, 

flere 

opptrekk 95,8 80,5 87,8 93,5 88,6 87,9 

2 

Omrøring, 

flere 

opptrekk 97,4 92,7 93,4 98,9 93,1 97,3 

1 Sone 1 105,6 94,7 - 87,3 97,8 85,5 

1 Sone 5 80,5 89,5 83,4 90,2 91,0 86,3 
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Tabell 31 

Aspirin 500 mg tablett «Bayer» 

% av tilstrebet dose 

Volum Metode # 1 # 2 # 3 # 4 # 5 # 6 

1 

Direkte 

uttak 3,2 2,6 2,5 3,2 5,6 3,5 

2 

Direkte 

uttak 10,2 3,3 4,3 7,7 14,4 6,2 

1 

Omrøring, 

direkte 

opptrekk 10,6 11,0 9,2 27,8 9,4 10,1 

0,25 

Omrøring, 

flere 

opptrekk 17,8 44,1 25,2 23,9 46,7 51,5 

0,5 

Omrøring, 

flere 

opptrekk 28,5 37,2 43,3 62,6 52,6 55,5 

1 

Omrøring, 

flere 

opptrekk 20,9 50,6 46,9 49,5 54,1 37,0 

2 

Omrøring, 

flere 

opptrekk 34,4 37,4 22,3 29,1 20,6 79,8 

1 Sone 1 28,4 158,9 12,6 10,4 209,5 14,4 

1 Sone 5 13,3 26,2 23,1 19,9 47,4 27,3 
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Vedlegg 2 – Resultater delte tabletter oppslemmet og 

hel væskemengde gitt 

Tabell 32 

Disprin 300 mg brusetablett «Reckitt Benckiser» 

% av tilstrebet dose 

Tablett- 

fragment 

Metode # 1 # 2 # 3 # 4 # 5 # 6 

 1/2 Beger, 

uten 

skylling 

93,8 97,3 101,3 - 99,3 89,7 

 1/4 Beger, 

uten 

skylling 

93,1 106,0 92,6 86,6 94,1 95,3 

 1/2 Beger, 

med 

skylling 

100,8 92,9 99,1 102,8 94,3 101,6 

 1/4 Beger, 

med 

skylling 

111,7 102,9 102,4 96,4 104,7 108,0 

 1/2 Sprøyte, 

uten 

skylling 

104,0 100,2 100,5 104,9 99,9 96,9 

 1/4 Sprøyte, 

uten 

skylling 

100,7 97,8 101,4 110,1 95,7 105,5 

 1/2 Sprøyte, 

med 

skylling 

100,3 104,9 80,0 101,4 99,2 101,6 

 1/4 Sprøyte, 

med 

skylling 

105,3 81,3 110,4 112,4 97,1 102,1 
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Tabell 33 

Aspirin 500 mg tablett «Bayer» 

% av tilstrebet dose 

Tablett- 

fragment 

Metode # 1 # 2 # 3 # 4 # 5 # 6 

 1/2 Beger, 

uten 

skylling 5,8 9,7 12,6 8,7 25,3 14,7 

 1/4 Beger, 

uten 

skylling 33,4 16,2 12,0 9,2 9,4 15,8 

 1/2 Beger, 

med 

skylling 12,2 11,2 16,7 8,3 30,5 17,0 

 1/4 Beger, 

med 

skylling 31,4 23,2 22,2 13,8 15,5 98,0 

 1/2 Sprøyte, 

uten 

skylling 88,7 95,5 95,1 97,1 95,6 89,4 

 1/4 Sprøyte, 

uten 

skylling 95,0 100,9 101,3 107,5 95,5 87,8 

 1/2 Sprøyte, 

med 

skylling 87,0 29,7 101,9 89,6 92,5 109,5 

 1/4 Sprøyte, 

med 

skylling 109,9 106,1 97,6 93,9 103,3 105,2 
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Vedlegg 3 – Resultater delte tabletter oppslemmet og 

hele væskemengde gitt, vektjusterte doser 

Tabell 34 

Disprin 300 mg brusetablett «Reckitt Benckiser» 

% av tilstrebet dose, vektjusterte doser 

Tablett- 

fragment 

Metode # 1 # 2 # 3 # 4 # 5 # 6 

 1/2 Beger, 

uten 

skylling 93,4 94,0 95,2 - 84,8 99,2 

 1/4 Beger, 

uten 

skylling 86,5 92,5 90,1 87,7 87,4 92,5 

 1/2 Beger, 

med 

skylling 96,8 97,9 97,7 94,6 106,2 94,7 

 1/4 Beger, 

med 

skylling 98,2 97,5 96,7 98,9 98,1 102,5 

 1/2 Sprøyte, 

uten 

skylling 95,9 93,8 97,7 96,7 98,4 94,5 

 1/4 Sprøyte, 

uten 

skylling 93,1 94,2 96,0 95,4 94,5 93,8 

 1/2 Sprøyte, 

med 

skylling 98,6 97,7 98,0 96,3 100,7 94,7 

 1/4 Sprøyte, 

med 

skylling 98,0 98,0 97,5 98,6 97,1 98,0 
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Tabell 35 

Aspirin 500 mg tablett «Bayer» 

% av tilstrebet dose, vektjusterte doser 

Tablett- 

fragment 

Metode # 1 # 2 # 3 # 4 # 5 # 6 

 1/2 Beger, 

uten 

skylling 5,2 8,6 12,9 8,3 25,8 13,1 

 1/4 Beger, 

uten 

skylling 32,3 17,8 10,8 10,6 8,9 13,8 

 1/2 Beger, 

med 

skylling 11,7 10,1 15,0 7,5 29,6 15,4 

 1/4 Beger, 

med 

skylling 31,3 20,6 20,0 12,6 13,8 99,0 

 1/2 Sprøyte, 

uten 

skylling 96,4 93,8 92,1 96,2 91,9 93,9 

 1/4 Sprøyte, 

uten 

skylling 96,2 93,3 95,6 96,3 99,1 93,7 

 1/2 Sprøyte, 

med 

skylling 87,5 28,3 97,0 86,4 85,1 98,8 

 1/4 Sprøyte, 

med 

skylling 99,0 99,4 98,4 99,2 95,1 96,8 
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Vedlegg 4 – Resultater forsøk med nasogastrisk 

sonde 

Tabell 36 

Doseringsnøyaktighet ved administrasjon gjennom sonde 

 Nutricia Flocare CH 6, 110 cm Convatec Purifeed CH 5, 50 cm 

# Doserings- 

nøyaktighet 

% 

Vektkorrigert 

doserings- 

nøyaktighet 

% 

Doserings- 

nøyaktighet 

% 

Vektkorrigert 

doserings- 

nøyaktighet 

% 

1 86,1 92,0 79,8 78,5 

2 106,5 97,6 86,6 77,4 

3 84,1 85,4 85,6 85,6 

4 110,6 93,7 90,8 84,7 

5 88,1 90,5 80,0 84,7 

6 95,0 90,7 92,9 85,6 

7 82,2 87,6 79,9 73,9 

8 103,9 89,8 66,9 77,5 

9 98,3 91,7 101,8 94,4 

10 86,0 90,7 105,0 88,3 

11 107,9 94,5 95,7 90,7 

12 94,4 92,6 89,3 78,6 

Kun sprøyte 

1 86,1 75,9 98,7 90,7 

2 106,5 101,3 80,4 86,1 

3 84,1 78,7 104,1 89,7 
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Tabell 37 

Resultater fra forsøk med nasogastriske sonder for å se effekt av type preparat, 

etterskylling og sprøytestørrelse 

Forsøk Resultater 

Sprøyte Preparat Dose Etterskylling 

sonde 

Sonde og sprøyte Kun sprøyte 

Vektjustert dose, 

% 

Vektjustert dose, 

% 

1 mL  Aspirin 

Dispersible 

75 mg 

7,5 mg 

(1 mL) 

3 x 1 mL 49,3 

49,3 

61,3 

56,0 

57,3 

62,7 
 

60,0 

54,7 

56,0 

70,7 

65,3 

74,7 
 

5 mL  Aspirin 

Dispersible 

75 mg 

7,5 mg 

(1 mL) 

2 x 3,5 mL 74,1 

69,3 

78,8 

71,5 

68,9 

69,1 
 

88,7 

74,8 

87,1 

73,2 

82,5 

81,9 
 

5 mL  Aspirin 

Dispersible 

75 mg 

7,5 mg 

(1 mL) 

3 x 3,5 mL 65,7 

59,6 

68,3 

70,5 

74,4 

73,3 
 

78,5 

75,6 

72,1 

76,8 

78,0 

94,0 
 

5 mL  Aspirin 

Regimen 81 

mg 

tyggetablett 

8,1 mg 

(1 mL) 

2 x 3,5 mL 29,9 

45,4 

30,1 

24,8 

16,7 

20,1 
 

48,9 

75,6 

64,6 

71,4 

65,4 

52,1 
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Tabell 38 

Resultater sondeforsøk, administrasjon av reinstoff acetylsalisylsyre oppløsning og 

suspensjon 

Forsøk Resultater 

Sonde Prøve Dose Sonde og sprøyte Kun sprøyte 

Gjenfunnet stoff, % Gjenfunnet stoff, % 

Convatec 

Purifeeed 

CH 5 50 

cm 

ASA 

reinstoff 

oppløsning 

0,5 mg/mL 

2,5 mg 

(5 mL) 
99.9 

101.9 

101.9 
 

101.9 

101.9 

101.9 
 

Nutricia 

Flocare 

CH 6 110 

cm 

ASA 

reinstoff 

oppløsning 

0,5 mg/mL 

2,5 mg 

(5 mL) 

  - 

101.9 

99.9 
 

99.9 

101.9 

101.9 
 

Convatec 

Purifeeed 

CH 5 50 

cm 

ASA 

reinstoff 

suspensjon 

5 mg/mL 

25 mg 

(5 mL) 
63.6 

66.8 

57.4 
 

68.0 

72.0 

72.2 
 

Nutricia 

Flocare 

CH 6 110 

cm 

ASA 

reinstoff 

suspensjon 

5 mg/mL 

25 mg 

(5 mL) 
75.8 

76.6 

76.8 
 

80.0 

84.6 

82.2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



87 

 

 

Tabell 39 

Resultater fra lysforsøk med nasogastrisk sonde 

Prøve Konsentrasjon,  

% av 7,5 mg/mL 

Suspensjon i sonde, t = 0 100.4 

100.4 

98.5 
 

Suspensjon, pipettert 1 mL, t = 0 101.6 

101.3 

100.7 
 

Suspensjon i sonde, t = 48 t 

Beskyttet mot lys 
47.6 

48.3 

48.5 
 

Suspensjon i sonde, t = 160,6 t 

Beskyttet mot lys 
13.7 

13.5 

14.2 
 

Suspensjon i sonde, t = 160,6 t 

Eksponert for lys 
9.5 

8.7 

7.7 
 

Suspensjon, pipettert 1 mL, t = 

160,6 t 

Oppbevart beskyttet mot lys i 

kjøleskap 

82.6 

82.4 

82.7 
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Vedlegg 5 – Referanseprøver prøveopparbeidelse 

Tabell 40 

Gjenfunnet mengde virkestoff av hel tablett, % 

Disprin 300 mg 

brusetablett  

«Reckitt Benckiser» 

Aspirin 500 mg 

tablett 

«Bayer» 

Aspirin Dispersible 

75 mg dispergerbar 

tablett 

«Aspar» 

Aspirin Regimen 

chewable 81 mg 

tyggetablett 

«Bayer» 

100.8 

100.6 

103.0 

101.1 

99.4 

100.2 

97.5 

97.3 

97.7 

97.3 

98.2 

97.9 

97.1 

97.8 

97.0 

97.9 

97.2 

97.4 

98.2 

96.9 

97.5 

97.6 

97.5 

97.0 

97.5 

96.6 

98.6 

99.5 

99.5 

102.6 

102.4 

102.3 
 

97.3 

93.9 

100.7 

102.0 

101.7 

102.8 

104.4 

103.7 

100.4 

101.6 

101.7 

101.5 

103.3 

102.4 

101.1 

99.7 

100.0 

99.3 

100.9 

101.1 

101.8 

101.3 

101.5 

100.7 
 

97.7 

98.5 

98.9 

95.2 

94.9 

95.3 

95.0 

96.0 

96.0 

95.2 

95.2 

95.2 

99.1 

98.9 

99.4 

98.3 

98.8 

98.7 

100.3 

99.6 

100.6 
 

96.2 

97.4 

96.8 
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Vedlegg 6 – Tabeller brukt i multivariat dataanalyse 

 

Tabell 41 Tabell brukt i multivariat dataanalyse, deldose fra hel oppslemmet tablett 
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Tabell 42 Tabell brukt i multivariat dataanalyse, delte tabletter oppslemmet 


