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Sammendrag
Ved intensivavdelinger er det ofte en nødvendighet med en rekke intravenøse legemidler. Dette
fører i mange tilfeller til at to eller flere legemidler blir administrert i samme lumen (slange) i
intravenøse katetre. Dette medfører at de forskjellige komponentene i intravenøse legemidler
kommer i kontakt med hverandre, hvilket kan gi mulighet for en reaksjon mellom dem, og dette
er et uønsket fenomen. Slike reaksjoner kalles uforlikelighet, og kan resultere i dannelsen av
uønskede produkter, f. eks. partikler, som i verste fall kan medføre fatale konsekvenser.
Det ene målet med denne studien var å kartlegge legemidler som ble administrert som
parallellinfusjon ved Barneintensiv avdeling og Nyfødtintensiv avdeling på Rikshospitalet og
bruke kartlagte data som grunnlag for forlikelighetsstudier slik at resultatene kunne ha mest
mulig klinisk relevans. Datainnsamlingen foregikk på de respektive avdelingene ved siden av
pasientens seng («bed-side») og ved å intervjue sykepleiere. Målet var å notere hvilke
legemidler som oftest ble administrert ved parallellinfusjon samt viktige parametere for
infusjonen. Det andre målet var å etablere en dynamisk modell for simulering av
parallellinfusjon, hvilket vil si at det ble prøvd å etterligne en parallelladministrering til pasient
ved å benytte sprøytepumper, infusjonssett og koblinger (3-veiskran) som brukes til intravenøs
infusjon av flere legemidler samtidig. Den dynamiske modellen er en lite undersøkt metode i
litteraturen. Derfor inkluderte det andre målet i denne studien flere valideringsforsøk før selve
undersøkelsen av forlikelighet mellom legemidler. Først ble oppsettet av modellen (to
sprøytepumper, forlengelsesslanger, 3-veiskran) undersøkt ved bruk av en fargeløsning
(Brilliant Blue) for å se hvordan løsningene ville oppføre seg når de kom i kontakt i
forlengelsesslangen fra 3-veiskranen. Konsentrasjoner av Brilliant Blue i prøvevolumet som
kom ut fra simulering i dynamisk modell ble bestemt ved hjelp av absorbsjonsmålinger i et UVVIS spektrofotometer basert på en standardkurve.
Det tredje målet i studien var å undersøke potensiell partikulær utfelling. Etter studiene med
fargeløsning ble en kombinasjon av legemidler som var mistenkt å gi partikulær utfelling
(furosemid og vankomycin) valgt, for å undersøke hvordan slike reaksjoner arter seg i den
dynamiske modellen, samt hvordan partikler oppfattes/observeres i ulike validerte statiske
analysemetoder for påvisning av partikler. Analysemetodene inkludert i studien var
partikkeltelling ved lysblokade, måling av turbiditet, visuell inspeksjon ved bruk av
Tyndalleffekt, og pH-måling. Deretter var det ønske om å analysere en klinisk relevant
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innsamlingsperioden resulterte i en rekke legemidler som ble parallellinfundert. De fleste
kombinasjonene var unike, kun fentanyl og klonidin samt fentanyl og deksmedetomidin ble
hver registrert to ganger for to ulike pasienter. Fentanyl og deksmedetomidin ble identifisert ut
fra kartleggingen som den mest aktuelle og klinisk relevante kombinasjonen og ble undersøkt
for uforlikelighet i den dynamiske modellen.
Fargeforsøkene viste at væskene la seg tydelig «ved siden av hverandre» med en klart definert
grenseflate for blandingsforholdene 1:1 (like hastigheter på sprøytepumpene), mens
grenseflaten ble mer utydelig ved blandingsforholdene 1:3 (ulike hastigheter på
sprøytepumpene). Det så ikke ut til at inngangsvinklene (180° og 90°) infusjonene gikk i gav
en vesentlig påvirkning på oppførselen av væskene i slangen. Fargestoffet adsorberte til
infusjonssettet, men det så ut til at alle overflater var «mettet» etter omtrent 12 minutter.
Parallellinfusjon av furosemid og vankomycin gav, som mistenkt, en partikulær utfelling etter
simulering i dynamisk modell, identifisert i samtlige av analysemetodene. Fentanyl og
deksmedetomidin så derimot ikke ut til å forårsake en partikulær utfelling. Likevel bør flere
studier ligge til grunn for sistnevnte kombinasjonen for å kunne trekke endelig konklusjon om
forlikeligheten.
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1 Introduksjon
1.1 Bakgrunn
Intravenøse legemidler er en del av den kliniske hverdagen på sykehus. Særlig på
intensivavdelinger, hvor de mest kritisk syke pasientene ofte er innlagt, er den intravenøse
administrasjonsmåten til tider den eneste måten pasientene kan få i seg legemidler. Kritisk syke
pasienter kan behøve mange legemidler i behandlingen.
Siden det er begrenset hvor mange intravenøse innganger en pasient kan ha på grunn av fare
for infeksjon eller utilgjengelighet av vener, må legemidler som regel administreres i par eller
grupper på tre eller flere i samme intravenøse inngang. Konsekvensene blir at legemidlene
administreres i samme venekateter eller i samme lumen av fler-lumenskateter, kalt
parallellinfusjon, hvilket kan føre til uønskede reaksjoner som går under fellesbetegnelsen
uforlikelighet. Uforlikelighet skilles ofte i to ulike kategorier, kjemisk og fysikalsk. Fysikalsk
uforlikelighet kan arte seg som partikkeldannelse, gassdannelse, eller fargeforandring, mens
kjemisk uforlikelighet sees som degradering eller inaktivering av virkestoff og/eller hjelpestoff.
Førstnevnte er mest aktuelt for reaksjoner som kan finne sted ved en parallellinfusjon, ettersom
kjemisk uforlikelighet antas å skje over lenger tid (Newton 2009). Konsekvenser av fysikalske
uforlikeligheter ved en parallellinfusjon kan være blant annet okklusjon av katetret,
tromboflebitt, eller mer alvorlige hendelser slik som emboli (Kalikstad et al. 2010; Staven et al.
2016).
Uforlikeligheter mellom intravenøse legemidler er en kjent og vedvarende utfordring. Denne
utfordringen er enda mer uttalt på nyfødtintensive avdelinger og barneintensive avdelinger.
Barn har færre venøse tilganger for administrasjon sammenliknet med voksne, i tillegg er årene
deres tynnere, og kateterinnleggelse betraktes som et kirurgisk invasivt inngrep. Dette
begrenser hvor mange slike katetre som kan tillates å legges inn i et barns vene (Colldén et al.
2015; Gikic et al. 2000; Kanji et al. 2013). Dessverre er det slik at på nyfødtintensive avdelinger
og barneintensive avdelinger kan pasienter trenge i gjennomsnitt opptil 10-20 intravenøse
legemidler hver dag (Kalikstad et al. 2010). Mange av disse legemidlene må i tillegg
administreres på en kontinuerlig basis, noe som øker utfordringer med forlikelighet ytterligere.
Informasjon om forlikelighet mellom legemidler forblir manglende, motstridende, misvisende
og ufullstendig. Uforlikelighetsstudier bruker forskjellig metodologi eller beskriver ikke deres
1

analysemetode fullstendig, og det finnes nesten ingen informasjon om forlikelighet tilpasset
barn. Behovet for flere studier på forlikelighet tilpasset barn er enormt. I tillegg kommer det
stadig nye legemidler på markedet og flere generiske alternativer som kan inneholde andre
hjelpestoffer som medfører andre fysikalske og kjemiske egenskaper enn for de som allerede
er undersøkt (Gikic et al. 2000; Kalikstad et al. 2010).
Denne masteroppgaven er utført innenfor forskningsprosjektet ComPICU (Compatibility of
intravenous fluids in the Paediatric Intensive Care Unit) som er et samarbeid mellom
Sykehusapotekene HF Oslo og Farmasøytisk Institutt, Universitetet i Oslo. For tiden omfatter
prosjektet også masterstudent Camilla Tomine Østerberg, som studerer forlikelighet mellom
total parenteral ernæring (TPN) og legemidler for barn < 10 kg, og doktorgradsstipendiat Niklas
Nilsson.

1.2 Legemidler og barn
1.2.1 Klassifisering av barn
Barn er ikke små voksne, og det er ikke mulig å betrakte den pediatriske pasientpopulasjonen
som en enhetlig gruppe. Barn bør derfor klassifiseres med utgangspunkt i vekt eller alder. Ved
inndeling etter alder tas det utgangspunkt i barns forventede vekst og biologiske endringer. Barn
vil ha ulike behov etter alder, ettersom det foregår forskjellige utviklingsprosesser i livet. Dette
er endringer som skjer umiddelbart etter fødsel, den hurtige veksten i tidlig alder, til en gradvis
vekst frem til igjen store endringer i puberteten, på vei mot voksenstadiet. Klassifiseringen kan
deles opp i fem klasser: premature spedbarn, fullbårne nyfødte spedbarn (0-27 dager), spedbarn
og små barn (1-23 måneder), barn (2-11 år) og ungdom (12-16/18 år) (European Medicine
Agency 2005). Ved dosering av legemidler til barn følges som regel anbefalt doseringsvekt
fremfor alder. Dermed er det ved administrering av legemidler nødvendig å ta hensyn til barnets
kroppsvekt ved aktuelt tidspunkt.
Nyfødtintensiv avdeling på Rikshospitalet, Oslo Universitetssykehus (OUS) har pasienter fra
fødsel i svangerskapsuke 23 til syke terminfødte barn. Disse kan være kritisk syke og krever
behandling over lenger tid. Barneintensiv avdeling på Rikshospitalet har pasienter fra
spedbarnsalderen og helt opp til 18 år (Oslo Universitetssykehus HF 2018b; Oslo
Universitetssykehus HF 2018a). Pasientene ved de respektive avdelingene samsvarer i
utgangspunktet med EMAs klassifisering, men avvik i alder kan forekomme.
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1.2.2 Forskning på legemidler og barn
Tradisjonelt sett har det vært lite forskning på legemidler til barn, hvilket resulterer i mye «offlabel» bruk (utenfor godkjent bruk også når det gjelder doseringsområde) (Doherty et al. 2010;
Kalikstad et al. 2010). Legemidler som er utviklet og godkjent for voksne pasienter, har
formulering og doseringsgrunnlag ofte tilpasset voksne, og blir ekstrapolert og basert på empiri
for doseringer til barn (Astuto 2009). Barneforordningen kom imidlertid i 2007 ((EC) 2006),
og krever at legemiddelindustrien inkluderer barn som brukere av sine produkter, og fokuset på
legemidler til barn blir stadig større (European Medicine Agency 2009).

1.2.3 Intensiv behandling av barn
Ved en intensiv behandling blir intravenøs administrasjon mest benyttet. Ved intravenøs
administrasjon må det tas hensyn til flere faktorer som dikterer hvor legemiddelet kan
infunderes og hvordan og ikke minst i kombinasjon med hva. Disse faktorene kan fordeles i to
hovedgrupper: pasientnære og legemidlets fysiske og kjemiske egenskaper. Av de pasientnære
er det verdt å nevne venestørrelse (diameter), pasientens væske- og elektrolyttbalanse, og
pasientens nyre-, lever-, og lungefunksjon. Disse parameterne dikterer hvor mye eller lite væske
et legemiddel kan fortynnes i og dermed bestemmer om legemidlet kan gis perifert eller sentralt
og om det eventuelt kan gis i samme lumen med annen væske. Av legemidlets fysiske og
kjemiske egenskaper er det hovedsakelig osmolalitet og pH-verdi som er de parameterne som
bestemmer dette. Jo lenger perifert i ekstremitetene, desto saktere går blodstrømmen. Høy eller
lav pH eller sterkt hypertone løsninger bør derfor gis i en sentral vene med høy
blodgjennomstrømning, for å unngå å skade blodåren med inflammasjon og smerte (Aulton og
Taylor 2013; European Medicine Agency 2005; Winfield og Richards 2004).
Legemiddelgrupper som er mest relevante i intensiv behandling av barn og nyfødte inkluderer
legemidler i ATC-gruppene til nervesystemet (N) som N01 (anestetika), N02 (analgetika) og
N05 (sedativa), hjerte og kretsløp (C) som hjerteterapi (C01) og diuretika (C03) og
antiinfektiver til systemisk bruk (J) som antibakterielle midler (J01) og antimykotika (J02)
(Kalikstad et al. 2010; NICU-pedia 2017).

1.2.4 Ernæring til kritisk syke barn
Barn er i en viktig vekstfase, har reduserte energireserver i forhold til voksne, og vil raskere og
i større grad være utsatt for næringsmangel ved nedsatt næringstilførsel. Dermed er det
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nødvendig med tilstrekkelig næringstilførsel også dersom barnet ikke er i stand til å spise selv
(Einen og Reigstad 2017).
Parenteral ernæring (PN) må ofte inkluderes i behandling av pediatriske pasienter. PN skal
forsikre tilstrekkelig næring, sammen med peroral ernæring, direkte eller via sonde. PN
betraktes som medisinsk behandling, altså et legemiddel. Dersom parenteral ernæring skal
dekke hele ernæringsbehovet alene, kalles det total parenteral ernæring (TPN). TPN er et svært
komplekst system da det består av en sammensetning av karbohydrater (glukose), fett (lipider),
proteiner (aminosyrer), vitaminer, elektrolytter og sporelementer (Flaatten og Fresenius 1999;
Ingvaldsen 2016). TPN leveres som regel som 3-kammerposer, hvor komponentene blandes
sammen rett før bruk, og sporstoffer og vitaminer tilsettes blandingen (Ingvaldsen 2016). Denne
blandingen blir en kompleks sammensetning av en olje-i-vann emulsjon (Driscoll 2005).
PN utgjør hos de fleste pasientene på barne- og nyfødtintensive avdelinger enda en intravenøs
administrering, og den gis som regel kontinuerlig og okkuperer en venøs inngang. Behandling
med PN hos kritisk syke barn fører derfor ofte til parallellinfusjon av PN og legemidler, noe
som utgjør en stor risiko for uforlikelighet. Det er utført flere studier på dette (Bouchoud et al.
2013; Parikh et al. 2005; Staven et al. 2015b; Staven et al. 2016), og den andre masteroppgaven
til ComPICU vil se videre på forlikelighet av TPN med legemidler.

1.3 Intravenøs administrasjon
1.3.1 Parallellinfusjon
Som tidligere nevnt har pediatriske pasienter ved en intensiv avdeling ofte behov for flere
intravenøse legemidler enn det er tilgjengelige venøse innganger. Ideelt sett hadde alle
legemidlene blitt administrert separat. Et venøst kateter kan ha et eller flere lumen, eller
innganger i kateteret hvor væskene går separat frem til de møtes i blodstrømmen, hvor de
forventes å bli kraftig fortynnet. Parallellinfusjon foregår gjerne ved at det kobles en eller flere
3-veiskraner, eller annet koblingssett, eks. y-sett, til et kateter, slik at to eller flere infusjoner
blir administrert via samme lumen (Figur 1). Dette er ingen ønsket situasjon, men blir likevel
nødvendig i klinisk praksis.
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Figur 1: Skisse av parallellinfusjon av to legemidler (gul og grønn). Legemidlene møtes i 3veiskranen (illustrert med blå sirkel), og legemidlene er i kontakt med hverandre i slangen
fra kranen til pasienten (lysegrønn). Parallellinfusjonen kan foregå i et 1-lumens kateter,
eller være en parallellinfusjon i ett lumen i et fler-lumenskateter. LM=legemiddel. Det er
også aktuelt at det administreres legemiddel parallelt med parenteral ernæring.
Når legemidler administreres kontinuerlig med parallellinfusjon, er infusjonene ofte i kontakt
med hverandre i forlengelsesslangen etter 3-veiskranen (lysegrønn «slange» i Figur 1) i omtrent
15-30 minutter, men kan også være opptil 60 minutter (Trissel et al. 1999). Infusjoner til barn
gis ofte med en lav hastighet, blant annet pga. lav kroppsvekt. Dette medfører at tiden
infusjonene er i kontakt kan øke, hvilket igjen øker mulighetene for at eventuelle
forlikelighetsreaksjoner finner sted (Dasta et al. 1988).

1.3.2 Forskjellige typer katetre
For i størst mulig grad å unngå parallellinfusjon, blir kateter med flere innganger eller lumen
brukt (Figur 2). Valg av kateter blir gjort på grunnlag av både venens størrelse og
behandlingsbehovet. Å anbefale kateter etter alder er som regel ikke hensiktsmessig (ScottWarren og Morley 2015). Katetrenes ytre diameter og barnets alder er imidlertid knyttet
sammen som en veiledning for valg av kateter. Det finnes sentrale venekatetre (SVK) med
inntil 7 lumen, men det er i hovedsak opptil 3-lumens SVK som benyttes på barneintensive
avdelinger på grunn av barns venestørrelse (Scott-Warren og Morley 2015). Selv med 3
separate innganger i ett kateter oppstår det utfordringer da det må administreres flere
legemiddelinfusjoner enn det er tilgjengelige innganger (Kanji et al. 2013). Sykepleierne blir i
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disse situasjonene «tvunget» til å administrere disse parallelt ved bruk av en, eller flere, 3veiskraner. Perifere venekatetre (PVK) har som regel én inngang.

Figur 2: 3-lumens kateter av typen som ble benyttet på Barneintensiv avdeling på
Rikshospitalet (Vingmed®). Den siste delen av kateteret (omtrent 10 cm) er inne i pasientens
vene, og når infusjonene når enden av kateteret blir de umiddelbart fortynnet i den kraftige
blodstrømmen i den sentrale venen. De tre inngangene har utførsel på 3 forskjellige steder på
katetret (uthevet med sirkler).
Særlig ved lengre tids sykdom som krever langvarig intravenøs behandling (> 6 dager), blir
sentrale venekatetre benyttet. SVK legges inn i en sentral vene under kragebenet, i hals eller
sjeldnere i lyske. Perifere venekatetre legges som regel inn i hånd og/eller fot, og brukes ved
korttidsbehandling, ved lite behov for intravenøse legemidler, eller som tillegg til SVK ved
behov for mange legemidler. Vevsirriterende og sterkt hyperosmolale væsker bør gis sentralt
(Dorph et al. 2016; Thuve et al. 2015).
Av sentrale venekateter benyttes ofte fler-lumens sentrale venekateter (f.eks. Figur 2),
«Hickmann»-kateter, eller «Longline»-kateter, også kalt PICC-kateter («peripherally inserted
central catheter»). Det sistnevnte finnes med 1 eller 2 lumen, og legges inn via en perifer vene
i fot eller arm, og føres hele veien til høyre atrium i hjertet.
6

1.3.3 Filter
Filter har som funksjon å fange partikler som er for store til å kunne anses som forsvarlig å
infundere i blodomløpet. Ulike filtre kan brukes ved intravenøs administrasjon. Produsentene
av parenterale preparater må holde et strengt krav med tanke på partikler i løsningen, men
partikler kan tilføres fra andre kilder ved håndtering, kontaminering eller i form av utfellinger
som et resultat av uforlikelighet. Det finnes «in-line»-filter med porestørrelse 0,22 μm, hvilket
betyr at de vil filtrere bort partikler ≥ 0,22 μm. Fettdråper i parenterale lipidemulsjoner er ofte
større enn 0,22 μm, men bør være mindre enn 1,2 μm, og fettfiltre har derfor en porestørrelse ≥
1,2 μm (Norsk Barnelegeforening 2005). I tillegg finnes det positivt ladede filtre som stopper
også luft, endotoksiner og andre mikroorganismer (Jack et al. 2012). Alle disse filtre skal festes
til infusjonssettet nærmest mulig pasientens venøse inngang.
Det finnes også andre type filter som kan bidra til at partikkelinnholdet i infusjonen er lavt, slik
som opptrekkskanyler med innebygd filter. Slike kanyler har som regel porestørrelse på 5 μm,
og er aktuelle ved tillaging og rekonstituering av legemidler, særlig legemidler som leveres i
glassampuller bør håndteres med opptrekkskanyler med filter. Dette fordi glasspartikler kan
falle i løsningen ved åpning av ampullen, og slike partikler er uønskede i en infusjon (Norsk
Barnelegeforening 2005; Veileder for legemiddelhåndtering 2018).
Forskere er per i dag uenige om filter bør benyttes ved intravenøs administrasjon eller ei. Noen
studier finner ikke en tilstrekkelig fordel med filter, noen finner en nytte-kostnadsfordel, mens
andre mener det er sterkt nødvendig for pasientens sikkerhet, samtidig som det over tid
reduserer sykehusenes behandlingskostnader (Ball 2003; Foster et al. 2015; Jack et al. 2012;
Niël-Weise et al. 2010; Van Lingen et al. 2004).

1.3.4 Infusjonsoppsett
Infusjonssett er en betegnelse på oppsettet som benyttes ved intravenøs administrering. Dette
inneholder som regel en beholder med legemiddel, parenteral ernæring eller infusjonsvæske.
Beholderen er koblet til en forlengelsesslange, som gjør at innholdet kan nå pasienten. På
forlengelsesslangen kan filtre og koblingssett, slik som 3-veiskran, festes på. Katetre utgjør
enden av infusjonssettet, og legges inn i pasientens vene. Infusjonen kan infunderes ved at
forlengelsesslangen inneholder en dråpeteller, eller legemiddelbeholderen (ofte volumsprøyte)
festes i en volumpumpe eller sprøytepumpe, hvor sistnevnte er mest nøyaktig (Flaatten og
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Fresenius 1999; Sporsem 2017). Ved parallellinfusjon kobles infusjonssettene sammen i en 3veiskran, og gis ved hjelp av en pumpe.

1.4 Uforlikelighet
«Uforlikelighet kan defineres som et fenomen som oppstår når en komponent blandes med en
annen og danner et produkt som ikke egner seg for administrasjon til pasienten» (Hanifah et
al. 2014).
Uforlikelighetsreaksjoner kan forekomme både mellom legemiddel-legemiddel, legemiddelfortynningsvæske/væskeelektrolytter, legemiddel-hjelpestoff/beholder/medisinsk utstyr og
legemiddel-total parenteral ernæring (TPN) (Gikic et al. 2000; Newton 2009; Trissel et al.
1999).

1.4.1 Fysikalsk og kjemisk uforlikelighet
Uforlikelighet oppstår fordi mange legemidler potensielt kan påvirke hverandre, hvilket betyr
at når slike legemidler blandes kan det oppstå uønskede reaksjoner for eksempel i form av
utfellinger, gassdannelse, emulsjonsinstabilitet eller kjemisk nedbrytning (Colldén et al. 2015;
Kanji et al. 2013). Forlikelighet deles ofte i kategoriene fysikalsk og kjemisk uforlikelighet.
Kjemisk uforlikelighet viser til degradering av komponenter, som kan resultere i inaktive eller
toksiske produkter. Dette skjer som følge av f.eks. redoks-reaksjoner eller hydrolyse (Newton
2009). Fysikalsk uforlikelighet kan arte seg på andre måter (beskrives i mer detalj i kapittel
1.4.2). Kjemiske uforlikelighetsreaksjoner krever ofte lang tid (timer til dager), og resulterer
sjeldent i alvorlige hendelser. Fysikalske uforlikelighetsreaksjoner skjer som regel raskere
(umiddelbart til timer). Det argumenteres for at fysikalsk uforlikelighet er mer relevant enn
kjemisk uforlikelighet ved parallellinfusjon, ettersom kontakttiden mellom legemidlene antas å
være relativt kort ved infusjon (Kanji et al. 2010; Trissel et al. 1999). Denne oppgaven fokuserer
på fysikalsk uforlikelighet ved parallellinfusjon.

1.4.2 Årsaker til fysikalsk uforlikelighet
Fysikalsk uforlikelighet kan visuelt observeres som utfellinger, gassdannelse, fargeforandringer
eller emulsjonsinstabilitet. Dette kan gjøre blandingene mer turbide og de kan undergå pHendringer (Kanji et al. 2013; Newton 2009), hvilket kan skje umiddelbart og over tid. Alt er i
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bunn og grunn kjemiske reaksjoner forårsaket av intermolekylære- og interioniske krefter, hvor
et viktig moment innen fysikalske reaksjoner er syre-base reaksjoner på grunn av ulike pH- og
pKa-verdier (Florence og Attwood 2011); Newton (2009)). Legemidler er ofte svake syrer eller
baser, og virkestoffets løselighet vil avhenge av væskens pH-verdi og pKa-verdi (Newton
2009). Det kan forekomme en utfelling når uorgansike ioner (slik som Na+ og Cl-) ikke lar
organiske ioner være dissosiert og danner et salt som har dårlig løselighet. Dette kalles
utsaltning, og når reaksjonen skjer kan det i noen tilfeller observeres en gassdannelse (Newton
2009). Molekylers ulike tredimensjonale form kan også føre til utfelling i blandinger, som følge
av f.eks. londonkrefter eller dipol-dipol krefter (Newton 2009).

1.4.3 Konsekvenser av fysikalsk uforlikelighet
Partikulære utfellinger har mulighet til å gi kateterokklusjon, noe som gjør det nødvendig med
en ny invasiv prosedyre for å skifte kateteret. Verre er det at en slik partikulær utfelling kan
føres direkte inn i blodbanen, og helt eller delvis tette en blodåre. Hvor en eventuell partikkel
stopper i kroppens blodårer avhenger av partikkelens størrelse, form og fasthet (Langille 2013).
Videre vil partikkelens stoppested i kroppen bestemme hvilken grad av alvorlighet utfallet får.
Kapillærene hos barn har en indre diameter ned til 4 μm (Parikh et al. 2005), hvilket kan bety
at relativt små partikler kan tilstoppe et kapillær og resultere i emboli, og avhengig av hvor i
kroppen dette er vil alvorlighetsgraden kunne variere. Det er rapportert om fatale utfall etter
infusjon av legemidler som er uforlikelige (Bradley et al. 2009). Uforlikelighetsreaksjoner
trenger ikke nødvendigvis føre til fatale utfall, men det kan føre til blant annet tromboflebitt
(årebetennelse) og blodstrømsinfeksjoner, hvilket er uønsket, særlig hos allerede kritisk syke
barn (Kanji et al. 2013). Utfellinger av virkestoffet kan føre til en svekket terapeutisk virkning
(Hanifah et al. 2014), og det er en mulighet for at partikulær utfelling fører til lengre
behandlingstid eller senkomplikasjoner (Ball 2003).
På intensivavdelingene er det et høyt press, og sykepleierne har begrenset tid og mulighet til å
undersøke forlikeligheten av de eventuelle legemidlene de er usikre på. Det finnes tilgjengelige
tabeller som prøver å gi en god og rask oversikt. De lykkes ikke fullstendig, da tabellene kan
være vanskelige å forstå, doseringer er ofte angitt til voksne og de har store mangler (Colldén
et al. 2015; Kalikstad et al. 2010; Kanji et al. 2010).
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1.5 Kilder for administrering av legemidler til barn
Ettersom legemidler til barn som nevnt fører til mye «off-label»-bruk, er det utviklet flere
verktøy som ønsker å gi god oversikt over administrering av legemidler til barn. I boken
«Pediatric injectable drugs» finnes det en mer eller mindre fullstendig oversikt over legemidler
til injeksjon og bruken av dem (Driver 2010). BNF for Children («British National Formulary
for Children») er en britisk produsentuavhengig legemiddelhåndbok med omfattende
informasjon om administrering av legemidler til barn, mens Neofax er en evidensbasert
legemiddelhåndbok med særlig fokus på nyfødte i tillegg til barn (British Medical Association
et al. 2016; IBM Watson Health 2018). Nasjonalt kompetansenettverk for legemidler til barn
har, med grunnlag i BNF for Children, utarbeidet Blandekort til barn. Dette skal være et enkelt
tilgjengelig verktøy for å finne blant annet informasjon om legemiddelets styrke, fortynning,
infusjonshastighet og holdbarhet (Nasjonalt kompetansenettverk for legemilder til barn 2017b).
Blandekort til barn er oversiktlig laget. Et eksempel vises i Figur 3, med fortynningsforslag
hvor det er aktuelt, vist i Figur 4.

Figur 3: Eksempel på Blandekort til barn, her for furosemid (Nasjonalt kompetansenettverk
for legemilder til barn 2017a).
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Figur 4: Eksempel på fortynningsforslag av furosemid, hentet fra Blandekort til barn
(Nasjonalt kompetansenettverk for legemilder til barn 2017a).

1.6 Eksisterende uforlikelighetsstudier
Helt siden de første intravenøse behandlingene startet på 1830-tallet har det vært bekymringer
rundt partikler i intravenøse væsker (Langille 2013). Det finnes dokumentasjon på
legemiddelforlikelighet i litteraturen, men de kan til dels være motstridende, vanskelige å tolke,
eller kan vanskelig knyttes til klinisk praksis - det foreligger generelt mye usikkerhet rundt
uforlikelighet (Colldén et al. 2015; Gikic et al. 2000; Kalikstad et al. 2010).

1.6.1 Separate verktøy basert på eksisterende studier
Amerikaneren Lawrence Trissel har gjort mye for forskningen innen dette temaet, og hans og
kollegaers resultater danner grunnlaget for «Handbook of Injectable Drugs» (Trissel 2011) som
også foreligger som elektronisk søkbar database. Det britiske referansenettverket «Injectable
drugs guide» og den franske databasen stabilis.org oppgir informasjon om uforlikelighet. Også
krysstabeller, som kan henge lett tilgjengelig ved sengepost, er utarbeidet. For eksempel den
amerikanske «Kings cross-table wall chart» er et forsøk på lage en god krysstabell for å enkelt
undersøke uforlikelighet mellom to legemidler (Colldén et al. 2015; Giorgi et al. 2010). Oslo
Universitetssykehus HF (2017) har også utarbeidet en krysstabell (Figur 5).
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Figur 5: Forlikelighetstabell utarbeidet av Oslo Universitetssykehus HF (2017).

Det finnes altså flere separate verktøy som kan benyttes, men ingen som samler alle data på et
sted. Disse tabellene kan imidlertid være vanskelig å forstå, og kan gi begrenset eller ingen
informasjon om de(t) aktuelle legemidlene. Å slå opp i bøker eller databaser kan være
tidkrevende, og tid kan være en begrensende faktor på en intensiv avdeling. Studier viser at
tilgjengelig data bare beskriver omtrent bare halvparten av legemidlene som ble kartlagt som
parallellinfusjon, og nesten ingen data forelå for kombinasjoner av 3 eller flere legemidler
(Kanji et al. 2013). Kalikstad et al. (2010) fant i sin litteraturstudie på legemidler til nyfødte på
intensivavdeling at hele 60% av parallellinfusjonene manglet uforlikelighetsdata.
I tillegg til informasjonsmangler er det også mangler ved selve analysemetodene. Grunnlaget
for eksisterende forlikelighetsstudier er gjort ved å se på fysikalske utfall når legemidler
(eventuelt med TPN) blandes i like deler i reagensrør, eller annen egnet beholder, og observeres
for uønskede hendelser vanligvis umiddelbart og etter 4 timer (Colldén et al. 2015; Hanifah et
al. 2014). Analysemetodene som benyttes varierer (Hanifah et al. 2014; Staven et al. 2016;
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Trissel 2011), men alle studier er utført ved «statisk» blandemetode, altså ved sammenblanding
i rør. Denne metoden kan ikke simulere nøyaktig det som skjer når legemidlene møtes i
infusjonsslangen for da er komponentene i bevegelse (Hanifah 2016).

1.6.2 Studier gjort med dynamisk modell
Det foreligger per dags dato få studier som bruker en dynamisk modell. Allen introduserte i
1977 en dynamisk modell, med et ønske om å tilnærme seg forholdene i klinikken, altså det
som skjer mellom to legemidler som beveger seg rundt og kommer i kontakt. Forskere har
senere forsøkt å videreutvikle en dynamisk metode (Hanifah 2016; Humbert-Delaloye et al.
2013; Husson et al. 2003; Knudsen et al. 2014; Servais og Tulkens 2001). Disse studiene har
alle noe ulik metodologi, men prinsippet og håpet om å tilnærme seg en «pasientliknende»
modell er det samme. Likevel baserer disse studiene seg på få metoder for undersøkelse av
potensiell partikulær utfelling. De gjennomfører f.eks. ikke metodene anbefalt i Den
Europeiske Farmakopé for parenterale preparater, men visuell observasjon i kombinasjon
med pH-måling. Staven et al. (2015a) presiserer at visuell observasjon ikke bør ligge til grunn
for uforlikelighetstesting alene, men egner seg best som en suppleringsmetode. pH-måling
brukes imidlertid som en indikator for å prøve å forutsi uforlikelighet, men mange
parametere, slik som virkestoffenes pKa-verdi spiller inn og det er ikke alltid rett frem
(Newton 2009; Staven et al. 2016).

1.7 Metoder for å detektere fysikalsk uforlikelighet
1.7.1 Partikler i parenterale preparater (Ph.Eur.)
Den Europeiske Farmakopé (Ph.Eur.) stiller krav til maksimalt antall partikler parenterale
legemidler kan inneholde, og hvilke analysemetoder som anbefales for å vite om kravet
overholdes.
Ph.Eur.-kapittel 2.9.20 handler om synlige partikler i parenterale preparater og henviser til
visuell kontroll av preparatet mot sort og hvit bakgrunn under spesifikke lysforhold, for å gi en
enkel prosedyre for deteksjon av partikler. Om det detekteres partikler skal preparatet kasseres
(Ph.Eur. 2.9.20 2017). Partikler under 50 μm er vanskelig å observere visuelt i normalt lys, og
kalles subvisuelle partikler. Det tillates tilstedeværelse av mindre, subvisuelle, partikler under
visse grenseverdier, som kan detekteres med mer avanserte teknikker, beskrevet i kapittel
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Ph.Eur.-2.9.19. Dette gjøres ved lysblokade (beskrives nærmere i 1.7.2) eller mikroskopi
(beskrives nærmere i 1.7.3) (Langille 2013; Parikh et al. 2005; Ph.Eur. 2.9.19 2017).

1.7.2 Partikkeltelling ved lysblokade
Farmakopeen anbefaler å bruke lysblokade, «single particle optical sizing», for deteksjon av
subvisuelle partikler, da dette er en metode som både angir antall partikler og deres størrelse
(Ph.Eur. 2.9.19 2017). I Ph.Eur.-kapittel 2.9.19 «Particulate contamination: sub-visible
particles» angis det at parenteralia i store volum (> 100ml), kalt «Large volume parenterals»
(LVP) ikke skal inneholde flere enn 25 partikler per ml i størrelsesorden ≥ 10 μm, og ikke flere
enn 3 partikler per ml i størrelsesorden ≥ 25 μm når partikkelantall måles med lysblokade. For
parenteralia i små volum (< 100 ml), kalt «Small volume parenterals» (SVP) tilfredsstiller
preparatet kravet dersom gjennomsnittsantallet av partikler ikke overstiger 6000 partikler per
beholder i størrelsesorden ≥ 10 μm, og ikke mer enn 600 per beholder i størrelsesorden ≥ 25
μm. Analyse ved lysblokade foretrekkes, men om prøven ikke tillater det, eller det trengs
ytterligere svar for å trekke en konklusjon, benyttes mikroskop i tillegg.
Accusizer fra Particle Sizing Systems (Nicomp) er et mye brukt lysblokkadeinstrument. Prøven
blir trukket opp i en slange og passerer gjennom en sensor. En laserstråle med bestemt intensitet
går gjennom prøven, og partikler i prøven vil blokkere laserstrålen, og den gjenværende
intensiteten til strålen blir detektert i to detektorer: en for spredning (det betyr strålene som
partiklene har brutt retningen på) samt en for ekstinksjon (det betyr strålene som er blitt svekket
i sin retning gjennom prøven). Denne pulsen av stråleintensiteten som dannes blir omgjort til
antall partikler og deres størrelse. Det er en forutsetning at partiklene går enkeltvis forbi
sensoren, da to partikler ved siden av hverandre svekker stråleintensiteten slik at det observeres
som én større partikkel i framfor to mindre. Accusizer måler partikler innen størrelsesforholdet
0,5 μm til 400 μm (Audet 2005). Accusizer vil bli benyttet i denne oppgaven.

1.7.3 Mikroskopi
Som nevnt er mikroskopi en metode som anbefales i Ph.Eur.-kapittel 2.9.19 for bestemmelse
av partikkel størrelse i det subvisuelle området. Flere forlikelighetsstudier baserer seg på denne
metoden (Ph.Eur. 2.9.19 2017). Vanlig lysmikroskop er ikke egnet til å se subvisuelle partikler
langt nedover i nanometerområdet. En annen vesentlig ulempe er at det er et veldig lite volum
av en prøve som kan studeres av gangen, og dersom ikke prøven er homogen er det vanskelig
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å vite om det utvalget som studeres er representativt. Det bør derfor tas et større antall
undersøkelser fra en prøve. Ettersom mikroskop er en mindre nøyaktig metode, stiller Ph.Eur.
strengere krav til maksimalt antall partikler i preparatet. For LVP er kravene ikke flere enn 12
partikler per ml i størrelsesorden ≥ 10 μm, og ikke flere enn 2 partikler per ml i størrelsesorden
≥ 25 μm. For SVP ikke mer enn 3000 partikler per beholder i størrelsesorden ≥ 10 μm, og ikke
mer enn 300 per beholder i størrelsesorden ≥ 25 μm (Ph.Eur. 2.9.19 2017)

1.7.4 Turbiditet
Ph.Eur.-kapittel 2.2.1 «Clarity and degree of opalescence of liquids» beskriver metode for
måling av turbiditet i en prøve. Flere metoder kan benyttes for å måle turbiditet, og det kan
brukes både et turbidimeter eller et spektrofotometer. Sistnevnte måler redusert transmittans,
mens turbidimeteret bruker måleenhet NTU (Nephelometric turbidity units) som er basert på
formazin-suspensjoner. Suspensjoner av polymeren formazin har flere ønskelige karakteristika
for å kunne utgjøre en god turbiditetsstandard, f.eks. at den vil kan forme seg i forskjellige
konfigurasjoner som gjør at den danner et stort spekter av partikler med forskjellig størrelse og
form. Andre enheter som brukes er FNU (Formazin nephelometry Units) og FTU (Formazin
Turbidity Units), og disse er ekvivalente med NTU opptil 40 NTU (Ph.Eur. 2.2.1 2017). I denne
oppgaven benyttes et turbidimeter som måler turbiditet angitt som FNU.
Turbidimetre måler partikler i løsningen og hvordan disse påvirker klarheten til en løsning.
Dette måles ved at en lyskilde sender lysstråler gjennom prøven, og detekterer spredning av
strålen som dannes når partiklene interagerer med partikler i prøven (Figur 6). Lysstrålene som
brytes detekteres av en detektor som er plassert i 90°-vinkel fra lysstrålens opprinnelige retning,
og et nephelometer indikerer styrken på strålene som når detektoren. Turbidimeteret som brukes
i denne studien er et «ratio-turbidimeter», hvilket vil si at det har flere sekundære detektorer
ved andre vinkler, eks. 0° og 15°. Dette vil kompensere for lys som blir redusert av for eksempel
farge i løsningen (Hart et al. 1992; Ph.Eur. 2.2.1 2017; West et al.).
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Figur 6: Skissen viser prinsippet til hvordan et turbidimeter fungerer (Hach et al. 2013).

Turbiditetsendring kan brukes som metode for å detektere uforlikelighet (Staven et al. 2016;
Trissel og Bready 1992). Det er foreslått at en turbiditetsendring for en blanding på 0,2 - 0,3
FNU sammenliknet med de opprinnelige løsningene hver for seg kan tolkes som tegn på
utfelling (Staven et al. 2015b). Dette er en strengere grense enn den Trissel og Bready har brukt
på en endring av turbiditeten med 0,5 FNU (Trissel og Bready 1992). Ved å forholde seg til en
lavere grense for tillatt turbiditetsendring, kan det være mulig å detektere en utfelling på et
tidligere stadium (Staven 2015). Størrelsen til partiklene blir imidlertid ikke målt (West et al.).

1.7.5 Visuell observasjon med Tyndallmetoden
John Tyndall oppdaget fenomenet at når lys treffer kolloidale partikler i en gass eller løsning,
reflekteres lyset. Dette skjer ikke i oppløsninger fri for partikler. Tyndallmetoden bruker kraftig
fokusert lyskilde, i form av både fiberoptisk lyskilde eller en laserlyskilde, og løsningen bør
være i rør med flat bunn som muliggjør gjennomlysning fra bunnen også, omtalt som
Tyndallrør. Det kan undersøkes for partikler på to måter; en med fiberoptisk-lyskilde mot hvit
og svart bakgrunn hvor det observeres etter partikler (Trissel et al. 1999), samt en med
laserlyskilde mot bunn og side av Tyndallrøret hvor det observeres etter en ubrutt stråle fra
laserlyskilden i løsningen (Staven et al. 2015a; Veggeland og Brandl 2010).
Observasjon med Tyndallmetoden har utviklet seg til å være en enkel og rimelig metode for
undersøkelse av partikkelinnhold, og denne effekten har vist å kunne detektere partikler med
størrelse ned mot 5 μm (Veggeland og Brandl 2010). Staven et al. (2015a) problematiserer
metoden og da risiko for både falske positive og falske negative funn er tilstede bør ikke denne
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metoden brukes som eneste metode i forlikelighetsstudier. Den kan være en nyttig
supplementsmetode, og et krav er foreslått å være at det ikke skal observeres noen synlige
partikler i blandinger, og heller ingen Tyndall-effekt (lysstråle gjennom løsningen).
Tyndallmetoden benyttes i denne studien.

1.7.6 pH-endring
Mange av legemidlene på markedet er svake syrer eller baser, og noen har også
bufferkapasitet. pH og komponentenes pKa-verdi er en primær påvirker av løseligheten
(Newton 2009). Uforlikelighetsreaksjoner kan oppstå på grunn av syre-base reaksjoner
mellom legemidler som fører til at det ene legemidlet, eller begge, blir uionisert og feller ut.
pH-verdien bør derfor måles ved undersøkelse av forlikelighet, ettersom det er et enkelt mål
for å kunne forutsi eventuelle utfellinger etter blanding av forskjellige løsninger (Kanji et al.
2010; Newton 2009)
Det kan være vanskelig å angi hvor stor pH-endring som skal til før det skjer en
uforlikelighetsreaksjon som resulterer i en utfelling, da dette vil variere avhengig av
legemiddel, legemiddelets konsentrasjon og løseligheten av dets uioniserte form.
For noen legemidler angir SPC et pH-intervall på 1-2 pH-enheter, og det betyr at batcher kan
variere innenfor dette intervallet, noe som medfører at pH-verdien som blir oppgitt av produsent
ikke direkte kan forutsi uforlikelighet (Florence og Attwood 2011; Staven et al. 2016). Det er
derfor nyttig å måle pH i legemidlene hver for seg og sammenlikne med pH-verdi i blandingen
(Staven et al. 2016).

1.8 Andre metoder benyttet i studien
1.8.1 Fargeløsning som modellsystem
For valideringen av dynamisk modell ble en fargeløsning brukt som modellsubstans. Brilliant
Blue R-250 (Videre: Brilliant Blue (Figur 7)) er et mørkt rødbrunt pulverstoff som gir
løsninger forskjellig farge avhengig av pH. Brilliant Blue ble brukt for å gi farge til den ene
løsningen som ble pumpet gjennom infusjonssettet, slik at fargens bevegelse kunne følges
med det blotte øyet.
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Figur 7: Strukturformel for Brilliant Blue R-250. Molekylvekt = 825,97 g/mol. Vannløselighet:
oppløselig (Sigmaaldrich.com)

pKa til de to sulfonsyregruppene er veldig lav (1,2 og 1,8) og løsningen vil være grønn i det
lave pH-omradet, mens difenylamingruppen har en pKa på 12,4 og løsningen vil være rosa
ved pH over denne. Ved nøytral pH vil netto ladning være -1, og løsningen ha en blå farge.
Maksimumsabsorbans av Brilliant Blue ses mellom 470 nm og 650 nm, avhengig av væskens
pH (Chial et al. 1993).

1.8.2 UV-VIS spektroskopi
Lys er elektromagnetisk stråling med forskjellige bølgelengder med ulik energi. Ultrafiolett
og synlige (UV-VIS) stråler inkluderer UV-området (190-400 nm) i tillegg til visuelt synlig
lys, som er bølgelengder mellom 400-800 nm (Østergaard 2016). Ved å sende monokromatisk
stråling (kun én bølgelengde) med bestemt intensitet gjennom en løsning med analytt (f.eks.
Brilliant Blue eller et legemiddel), vil noe av strålingen bli absorbert av analytten mens resten
av strålingen passerer gjennom prøven til en detektor. Forskjellen i intensiteten til strålen som
instrumentet sendte ut og detektoren fanget opp vil et elektronisk system omgjøre til et tall for
prøvens absorbans (Pedersen-Bjergaard og Rasmussen 2004).
UV-VIS spektrofotometeret som skal brukes i denne studien er laget på dobbeltstråleprinsippet
(Figur 8). Dette går ut på at strålen fra strålingskilden deles i to parallelle stråler, hvor den ene
går gjennom prøven med analytt mens den andre går gjennom referanseløsningen som gjerne
inneholder løsningsmiddelet og alle andre komponenter i prøven unntatt analytten (PedersenBjergaard og Rasmussen 2004).
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Figur 8: Prinsippet bak måling av absorbans i UV-VIS spektrofotometer med
dobbeltstråleprinsippet (Østergaard 2016).
En endring i løsningens pH vil ofte endre absorbsjonsspekteret til en legemiddelsubstans eller
en analytt (Østergaard 2016). UV-VIS spektroskopi kan benyttes både kvalitativt til å se etter
endringer i spekteret, og kvantitativt i kombinasjon med en standardkurve til å bestemme
konsentrasjon av analytt i en løsning. Det er ønskelig med en absorbans mellom 0,1 og 1,
ettersom det er lav absorbans som gir en direkte relasjon mellom absorbans og konsentrasjon
(Østergaard 2016).

1.9 Væskemekanikk i rørsystem
Væskemekanikk er et eget fag, men med tanke på den dynamiske modellen, bør det få litt
oppmerksomhet. Væskemekanikk er et omfattende felt, og det finnes mange faktorer som vil
påvirke en væskes mekanikk og flyt i for eksempel et lukket rørsystem. Den dynamiske
modellen kan kalles et lukket rørsystem, hvor det vil være forskjell på hvordan væsken legger
seg i røret avhengig av ytre faktorer som hastighet og friksjon.
Som Munson et al. (2006) angir kan bilder i sakte film av en væskes flyt ofte avsløre irregulære,
tilfeldige og turbulente egenskaper i flyten. Og likesom hastigheten er en viktig faktor for flyten,
vil også tetthet, viskositet, rørstørrelse og vinkler være viktig. Væskeflyt og mekanikk kan
regnes på ved hjelp av blant annet Reynolds konstant (Munson et al. 2006).
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1.10 Legemidler inkludert i den eksperimentelle
delen av studien
Basert på kartleggingsstudien og ønsket om å validere den dynamiske modellen, ble fire
legemidler valgt ut til den eksperimentelle delen av denne studien. Her presenteres kort deres
ulike fysikalsk-kjemiske egenskaper som kan ha betydning for uforlikelighet samt
uforlikelighetsstudier for disse legemidlene fra litteraturen.

1.10.1

Furosemid

Furosemid (Figur 9) (ATC-gruppe C03) tilhører klassen diuretikum, og brukes i behandling og
forebygging av ødemer og hjertesvikt hos syke barn samt til opprettholdelse av blodvolumet
(British Medical Association et al. 2016).

Figur 9: Strukturformel furosemid (Ph.Eur. 2018a).
Furosemid er et svakt surt legemiddel med pH-verdi mellom 8,3 og 9 (avhengig av
virkestoffkonsentrasjonen), og pKa på 3,9 (Newton 2009; Trissel 2011; Williams og Lemke
2013). Løseligheten er pH-avhengig og furosemid skal ikke blandes med løsninger som har pH
under 5,5, da det er fare for utfellinger, dessuten kan molekylet degraderes ved hydrolyse ved
sur pH (Micromedex 2018c; Newton 2009). Denne syre-base kjemien er viktig å ta med i
betrakting når det er snakk om uforlikelighet, særlig dersom det er manglende tilgjengelige
studier (Newton 2009).
Trissel (2007) og Raverdy et al. (2013) har utført uforlikelighetsstudier på både ufortynnet
furosemid 10 mg/ml og furosemid 5 mg/ml fortynnet i både natriumklorid 9 mg/ml samt
glukose 50 mg/ml, sammen med rekonstituert vankomycin fortynnet til 10 mg/ml og 20 mg/ml
i samme fortynningsmedia. Begge studiene viste tydelige utfellinger i løpet av 1 og 4 timer for
de undersøkte kombinasjonene.
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1.10.2

Vankomycin

Vankomycin (Figur 10) foreligger som hydroklorid, og er et antibakterielt glykopektid (ATCgruppe J01) som kan angripe et bredt spekter av bakterier (PubChem 2018). Det er et
hygroskopisk stoff, som produseres som et frysetørket pulver som rekonstitueres før bruk
(Ph.Eur. 2018b). Den rekonstituerte oppløsningen får en pH mellom 3 - 4,5 (Micromedex
2018e). Vankomycin har en kompleks strukturformel (Figur 10), med flere pKa-verdier hvor
den mest basiske har verdi 9,9 og den sureste har verdi 2,97 (DrugBank 2018c).

Figur 10: Strukturformel vankomycin (Ph.Eur. 2018b).
Trissel (2007) og Raverdy et al. (2013) rapporterer altså uforlikelighet mellom vankomycin og
furosemid, som beskrevet i 1.10.1. Vankomycin er ifølge «Handbook on Injectable Drugs» vist
å være forlikelig med noen legemidler, mens uforlikelig med andre (Trissel 2011).

1.10.3

Deksmedetomidin

Deksmedetomidin (Figur 11) foreligger som hydroklorid (ATC-gruppe N05) og er et
sedativum, med fordelen at det kan oppnås et sedasjonsnivå hvor pasient kan reagere på verbal
stimulering (SPC 2018a). Deksmedetomidinhydroklorid har en pH-verdi mellom 4,5 - 7
(Micromedex 2018a), med mest basisk pka-verdi på 14,09 og sureste pKa-verdi på 6,54
(DrugBank 2018a).
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Figur 11: Strukturformel deksmedetomidin (Ph.Eur. 2018a).
Det er utført en rekke Y-sett-tester på deksmedetomidin hvor de fleste angis som forlikelige,
med noen unntak, slik som fenytoin (pH 10 - 12) (Micromedex 2018d; Newton 2009).
Deksmedetomidin er vist forlikelig med fentanyl i konsentrasjonen 4 μg/ml mot fentanyl
5μg/ml (Trissel 2005).

1.10.4

Fentanyl

Fentanyl (Figur 12) foreligger som sitrat (ATC-gruppe N01) og er et sterktvirkende
analgetikum. Det benyttes som sterkt smertestillende eller som en analgetisk komponent ved
anestesi (SPC 2018b). Fentanyl har en pH-verdi mellom 4-7.5 (Micromedex 2018b) og pKaverdi på 8,77 (DrugBank 2018b)

Figur 12: Strukturformel fentanyl (Ph.Eur. 2018a).
Det er flere studier på fentanyl, hvor majoriteten angis å være forlikelige. Fenytoin er et unntak
også her, ettersom den høye pH-verdien til fenytoin kan forårsake uforlikeligheter med en rekke
legemidler (Micromedex 2018b; Newton 2009). Fentanyl er vist å være forlikelig med
deksmedetomidin, som beskrevet i 1.10.3.
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2 Målet med oppgaven
Hensikten med oppgaven var å undersøke uforlikelighet mellom legemidler administrert som
parallellinfusjon hos pediatriske pasienter. Dette ble gjort ved å definere følgende delstudier:


En kartlegging av kombinasjoner administrert som parallellinfusjon i klinikken skulle
gjennomføres ved Barneintensiv avdeling og Nyfødtintensiv avdeling på Oslo
Universitetssykehus Rikshospitalet. Innsikt i klinisk praksis ble komplettert med et kort
intervju av sykepleiere.



En dynamisk «pasient-liknende» modell for parallellinfusjon skulle etableres og
undersøkes ved hjelp av en fargeløsning med Brilliant Blue som modellsystem. Målet
med fargeundersøkelsen var å danne et bilde av hvordan væskene som kommer i kontakt
ville oppføre seg i infusjonssettet. Dette ble studert ved bruk av væsker med både like
og ulike egenskaper, samt både like og ulike infusjonshastigheter.



Den dynamisk modellen skulle benyttes i forlikelighetsstudier sammen med allerede
etablerte og validerte analysemetoder for å detektere potensiell partikulær utfelling, for
å fremskaffe forlikelighetsdata relevante for barn. Metodene som ble brukt i studien var
partikkeltelling ved hjelp av lysblokade, turbiditetsmåling, visuell observasjon basert på
Tyndall-effekt og pH-måling. To kombinasjoner av ulike legemidler ble studert; en
positiv kontroll (furosemid + vankomycin) og en kombinasjon valgt fra kartlagte data
(fentanyl + deksmedetomidin).
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3 Metode: Kartleggingsstudie
I dette prosjektet ble det samlet inn data om intravenøse legemidler administrert som
parallellinfusjon på OUS Rikshospitalet ved Barneintensiv avdeling og Nyfødtintensiv
avdeling. For at studien skulle være av klinisk relevans, ble det samlet inn data in-situ for å
kartlegge hvilke kombinasjoner som skulle prioriteres i det videre arbeidet. Denne
informasjonen dannet et grunnlag for laboratoriearbeid som senere i prosjektet ble gjennomført
ved Farmasøytisk institutt, Universitetet i Oslo. Datainnsamlingen ble utført i samarbeid med
masterstudent Camilla Tomine Østerberg, også tilhørende ComPICU-prosjektet.

3.1 Utarbeidelse og bruk av datainnsamlingsskjema
For at datainnsamlingen skulle gå systematisk for seg, ble det utarbeidet et skjema i Excel til å
fylle inn dataene fra innsamlingen på en oversiktlig måte. Dette for å få vedvarende grep over
de viktige parameterne som ble samlet inn; legemiddel, dose, hastighet, barnets vekt,
infusjonsmåte (sentralt venekateter (SVK) eller perifert venekateter (PVK)), støt- eller
kontinuerlig administrasjon samt om legemiddelet ble parallellinfundert og hva som eventuelt
ble brukt som skyllemiddel. Etter første dag på post ble doseringshastighet og infusjonstid
tilføyd til skjemaet. Endelig skjema finnes som Appendix I.
Innsamlede data ble hver dag ført inn i skjemaet i Excel. Det ble brukt et skjema per pasient,
som ble lagret som «ark» i Excel. Excelfilen ble navngitt etter den respektive datoen og samlet
i en egen mappe for god oversikt. Hvis det ble samlet inn data fra både Nyfødtintensiv avdeling
og Barneintensiv avdeling samme dag, ble denne informasjonen lagt i samme fil. Tabellen i
skjemaet ble fylt inn så detaljert som mulig, og det ble laget en tekstboks til hvert ark hvor det
ble skrevet notater dersom det var ekstra informasjon fra sykepleierne, eller andre opplysninger
som var nyttig å få med. Denne informasjonen var ofte hvilke type katetre og filtre som ble
brukt, hvor katetrene var plassert og eventuelle seponerte legemidler som kunne være aktuelle
å notere ned.
Innsamlingen omfattet ikke informasjon som kunne identifisere enkeltpersoner. All
informasjon ble håndtert på en slik måte at dataene forble anonyme. Personvernombudet på
OUS gav tillatelse til kartleggingen dersom de ble utført ved disse betingelsene.
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3.2 Datainnsamling ved Barneintensiv avdeling og
Nyfødtintensiv avdeling
Ved oppstart av innsamling den aktuelle dagen ble informasjon om antall innlagte pasienter
og hvilket rom de befant seg på innhentet i resepsjonen for å kunne effektivisere
datainnsamlingen. Det var tre rom hvor det kunne ligge pasienter ved Barneintensiv avdeling,
og innsamlingen begynte i nitiden på det rommet som virket roligst. Nyfødtintensiv avdeling
hadde åpne lokaler. Dersom det var usikkerhet rundt hvilken pasientseng som det burde
startes med, ble en driftssykepleier involvert for å vise dette. Ved legevisitt, stell eller andre
situasjoner som utenfra virket stressende eller der datainnsamling hadde vært upassende ble
innsamlingen avventet til situasjonen var over eller hadde roet seg. Innsamlingen ble utført
«bed-side» ved hjelp fra en forordningsoversikt tilhørende den aktuelle pasienten.
Informasjon om ønskede infusjonsparametere av legemidler og andre infusjonsvæsker ble
notert og komplettert ved samtale med sykepleier ansvarlig for det aktuelle barnet den
respektive dagen. Det viste seg at det ble mye å notere ned alle legemidlene som ble
administrert intravenøst, dermed ble det besluttet at det kun skulle noteres informasjon om
legemidlene som ble gitt sammen ved parallellinfusjon. I tilfeller hvor det var utfordrende å se
hva som ble infundert sammen, viste sykepleiere fysisk hvilke legemidler som gikk parallelt,
samt hvilke type kobling, f.eks. 3-veiskran, og kateter som ble brukt (PVK, SVK,
«Hickman»-kateter, eller «Longline»-kateter). Etter at innsamlingen hadde pågått en tid ble
det også aktuelt å se på filterbruk, og identifisering av hvor disse eventuelt var festet i forhold
til kraner og innganger. Dette ble dokumentert i tekstboksen på skjemaene.
Det ble utført en ytterligere kartleggingsdag på Rikshospitalet, ettersom det var behov for
ytterligere informasjon. Samtale med barneanestesilege Gunnar Bentsen fant sted. Dette ble
utført i samarbeid med doktorgradsstipendiat Niklas Nilsson, og uten masterstudent Camilla
Tomine Østerberg.
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3.3 Intervju av sykepleiere på Barneintensiv
avdeling
3.3.1 Forarbeid
Det var ønskelig å få mer informasjon om hva sykepleiere tenkte om utfordringene rundt
parallellinfusjon av legemidler, hvordan det i praksis opplevdes å måtte administrere mange
legemidler som parallellinfusjon, uten å vite om de er uforlikelig, samt tilegnede erfaringer
under arbeidet på avdelingen, og eventuelt ytterligere informasjon som kunne komplettere
kartleggingsstudien. Dermed ble det søkt om lov til å gjennomføre en enkel semistrukturert
intervjuundersøkelse ved Barneintensiv avdeling på Rikshospitalet (Appendix II).
Avdelingsleder og seksjonsleder samt anestesilegene knyttet til avdelingen fikk informasjon
angående dette og godkjente forespørselen. Personvernombudet ved OUS mottok deretter
samme søknad inkludert samtykkeskjema om deltagelse i studieprosjekt, meldeskjema og
prosjektomtale.
Personvernombudet hadde ingen innvendinger, og dermed kunne intervjurunden gjennomføres.
Seksjonsleder for Barneintensiv avdeling ønsket å velge ut sykepleiere som kunne delta i
intervjuet på forhåndsbestemte dager slik at intervjuet minst mulig skulle forstyrre deres daglige
arbeid (som innebar kontinuerlig tilstedeværelse og overvåking av deres pasienter). Forventet
tid per intervju var mellom 10-20 minutter, og deltagerne skulle intervjues enkeltvis.

3.3.2 Gjennomføring av intervju
Intervjuet bygget på 7 spørsmål (Appendix III), hvor 5 av spørsmålene var rettet mot direkte
faktasvar fra deltageren. Spørsmål nummer 1 og 5 var mer åpne spørsmål, og særlig for disse
spørsmålene var det ønskelig at deltagerene skulle snakke fritt og fortelle hva han/hun opplevde
rundt problemstillingen; uforlikelighet av legemidler som blir parallellinfundert. Spørsmålene
ble ikke utlevert i skriftlig format til deltagerne, men ble stilt muntlig under intervjuet.
Hensikten var å fange opp det sykepleiere tenkte med én gang spørsmålet ble stilt. På denne
måten kunne det unngås, så godt det lot seg gjøre, at svaret skulle formes av det deltagerne
trodde intervjueren ønsket å høre.
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Intervjuene ble gjennomført den 19.09.17, og ble avholdt på et lukket sengerom på
Barneintensiv avdeling. Før oppstart fikk deltageren muntlig informasjon om hensikten med og
gjennomføring av intervjuet samt utdelt et skriv om studien inkludert samtykkeerklæring
(Appendix IV). Da dette var lest, forstått og underskrevet startet intervjuet. Det var to
intervjuere tilstede under intervjuet, ettersom denne delen av studien var et samarbeid med
masterstudent Camilla Tomine Østerberg. Begge stilte spørsmål og noterte ned svar annenhver
gang. Kroppsspråk kan gi informasjon som ikke uttrykkes verbalt, og det var et ønske om å
notere dette av den som ikke stilte spørsmål. Særlig for spørsmål nummer 5, angående
opplevelsen av filterbruk, var hensikten å få deltageren til å fortelle om sin opplevelse av
problemstillingen, for at det skulle være lettere å se helheten rundt situasjonen. Som
utgangspunkt ble spørsmålene gjennomgått kronologisk og et av gangen, helt til det var tydelig
at deltageren var ferdig med å fortelle. Da ble neste spørsmål stilt. Dersom deltagerne fortalte
mye, også utenfor spørsmålets rammer, fikk de fortelle det de ønsket, og intervjueren supplerte
med spørsmålene innimellom der hvor det passet slik at det ble en god samtale. Alle deltagerne
ble til syvende og sist stilt alle spørsmålene.
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4 Metoder: Eksperimentell studie
Prosjektet ble herfra delt og videre eksperimentell testing ble utført i to separate
masteroppgaver. Den andre masteroppgaven til ComPICU ved Camilla Tomine Østerberg
jobbet videre med data fra Nyfødtintensiv avdeling og undersøkte forlikelighet mellom
legemidler og TPN ved hjelp av statisk blandemetode. Denne studien tok for seg data fra
Barneintensiv avdeling og: i) forsøkte å etterligne det som skjer når to infusjonsvæsker
(legemidler, TPN, etc.) kommer i kontakt i slagen ved simulering i en dynamisk modell og, ii)
forsøkte å undersøke potensiell partikulær utfelling av to legemidler som følge av
parallellinfusjon i den dynamiske modellen.

4.1 Materialer
4.1.1 Råvarer
Tabell 1 viser en oversikt over råvarene som er benyttet.
Tabell 1: Oversikt over råvarer benyttet.
Type
Brilliant Blue
R-250
Phosphate
buffered saline
tablet
Milli-Q-vann
AVS Titrinorm
Buffer Solution
2
Technical
Buffer Solution
pH 4.01
AVS Titrinorm
Buffer Solution
4
AVS Titrinorm
Buffer Solution
pH 7 green
coloured
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Batch

Bestillingsnummer

Produsent

Land

BLBK8393V

27816

Sigma Aldrich

Storbritannia

SLBP8218V

P4417

Sigma Aldrich

Sveits

Lokalt anlegg
på FAI, UiO

-

-

Norge

16K214101

32032.260

VWR
Chemicals

Belgia

1B340C

58350008

Mettler
Toledo InLab
Solutions

Sveits

16J114103

32095.264

VWR
Chemicals

Belgia

16K074123
17G194101

32045.295

VWR
Chemicals

Belgia

Type
AVS Titrinorm
Buffer solution
9, blue
coloured
AVS Titrinorm
Buffer solution
pH 4 red
coloured

Batch

Bestillingsnummer

Produsent

Land

17C134107

32046.265

VWR
Chemicals

Belgia

17E054114

32044.268

VWR
Chemicals

Belgia

4.1.2 Legemidler
Tabell 2 viser en oversikt over legemidlene som er benyttet, og Tabell 3 viser en oversikt over
noen av de benyttede legemidlers egenskaper.
Tabell 2: Oversikt over legemidler benyttet.
Handelsnavn

Virkestoff

Batch

Glucos
17096401
B.Braun
Glukose
172838131
50mg/ml
Glucos
B.Braun
Glukose
15223419
200mg/ml
Natriumklorid
173968131
B.Braun
Natriumklorid
9mg/ml
Natriumklorid
Fresenius kabi
Natriumklorid
13KMS151
9 mg/ml
Furix
Furosemid
11261510
10mg/ml
Vancomycin
Vankomycin2725616
MIP 1000mg
hydroklorid
Dexdor
Deksmedetomidin1726244
1000μg/10ml
hydroklorid
Dexdor
Deksmedetomidin1794763
400μg/4ml
hydroklorid
Fentanyl
Fentanylsitrat
07400817A
50 μg/ml
Sterilt vann
Vann til
16274016
B.Braun
injeksjonsvæsker

Varenummer Produsent

Land

381479
164412

B.Braun

Tyskland

583916

B.Braun

Tyskland

547094

B.Braun

Tyskland

547094

Fresenius
Kabi

Norge

541961

Takeda

Norge

040456

MIP

Tyskland

034494
470397

Orion
Pharma
Orion
Pharma

Finland
Finland

007016

Hameln

Tyskland

068960

B.Braun

Tyskland
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Tabell 3: Noen egenskaper for legemidlene inkludert i studien.

Lege-

Vankomycin-

hydroklorid
in-hydroklorid

Fentanylsitrat

Deksmedetomid

Furosemid

middel

1

Hjelpestoffer1

pHverdi2

pKa3

Vannløselighet4

Natriumhydroksid
Natriumklorid

8.0 – 9.3

3,9

Tungt-løselig

Vann til injeksjonsvæsker

2,97
*

2.5 – 4.5

–

1:10

9,90

Natriumklorid
Vann til injeksjonsvæsker

6,54
4.5 – 7.0

–

1:20

14,09

Natriumklorid
Vann til injeksjonsvæsker
Saltsyre/natriumhydroksid for pH-

4.0 – 7.5

8,77

1:40

justering

SPC, 2 Micromedex, 3 PubChem/DrugBank, 4 Clarke’s analysis of drugs and poisons/Ph.Eur.

* Må rekonstitueres, består av rent virkestoff
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4.1.3 Instrumenter
Tabell 4 gir oversikt over instrumenter som er benyttet.
Tabell 4: Oversikt over instrumenter benyttet.
Type
Vekt
Vekt
UV-VIS
Spektrofotometer
UV-VIS
Spektrofotometer

Navn og modell
AG204
DeltaRange
SwissMade EP
225SM-DR
UV-2410PC
UV-2550

pH-meter

SevenCompact
pH/ion meter
S220

pH-elektrode

InLab Micro
electrode

Sprøytepumper

Alaris®PK,
CareFusion
spøytepumper

Lysblokade

Accusizer 780,
Optical Particle
Sizer, LE40005SE

Serienummer

Produsent

Land

1117240022

Mettler Toledo

Sveits

360-9101-001

Precisa

Sveits

A10834332598CS

Shimadzu

Kina

A10844632669

Shimadzu

CS

Corporation

B708729159

Mettler Toledo

Sveits

Mettler Toledo

Sveits

Alaris

Sveits

5121000
51343160
135160449
135174003

Kina

Nicomp
-

particle sizing

USA

systems
Thermo

LAF-benk

Holten LaminAir

-

electron

-

corporation
Turbidimeter

2100Qis Portable
Turbidimeter

12010C002133

Hach

Kina
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4.1.4 Annet utstyr
Tabell 5 viser annet utstyr som er benyttet.
Tabell 5: Oversikt over forbruksmateriell og annet benyttet utstyr.
Type
UV-transparent
Disposable Cuvettes
(for use from
220nm)
Discofix® C,
25 cm
Omnifix® 50 ml,
luer lock
Green line® E98,
extension set
ML S, Pressure
Monitoring line,
neutral
Sentrifugerør
15 ml
Sentrifugerør
50 ml
Soft-Ject 20 ml
Luer lock
Soft-Ject 10 ml
Luer lock
BD Blunt Fill,
Needle with filter,
18G x 1 ½ (5μm)
Sterile Syringe
Filter 0.2μm
Texwipe®3214,
sterile 50 stk
Linsenpapier No.
1019
Parafilm “M”
(Laboratory film)
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Batch

Bestillingsnummer

Produsent

Land

7083611

67.758

Sarstedt

Tyskland

17K1392048
17F1592042
13E0982024
17F0782013

16520C
16500C
4617509F

B. Braun

Sveits

B. Braun

Sveits

B65447-1

71.4002

Codan

Tyskland

935735

71.5268

Codan

Tyskland

10517019

-

Corning

Mexico

90015013AA

-

Corning

Mexico

17F26C8

5200-X00V0

17K11C8

5100-X00V0

6270974

305211

BD

USA

12929972

105250B

VWR

USA

171804

-

TechniSat

USA

-

-

Assistent®

Tyskland

-

-

Bemis NA

USA

Kimtech-Science
fine servietter

-

Finnpipette®
20 – 200 μl

-

Finnpipette®
200 – 1000 μl

-

V70935

CH08819

Henke Sass
Wolf
Henke Sass
Wolf

KimberlyClarck
Professional®
Thermo
electron
corporation
Thermo
electron
corporation

Tyskland
Tyskland

Frankrike
-

Type

Batch

Bestillingsnummer

Finnpipette®
1 – 5 ml

V68945

4500

-

Sample cell for use
with Portable
Turbidimeter 2100
series
Hach
Stablcal®Formazine
Standard 10 NTU
Hach
Stablcal®Formazine
Standard 20 NTU
Hach
Stablcal®Formazine
Standard 100 NTU
Hach
Stablcal®Formazine
Standard 800 NTU
Tyndallrør (Sodalime glass) med flat
bunn (100 x 24 x
0,9-1,0 mm)

Produsent
Thermo
electron
corporation

Land

2434706

Hach Lange

Canada

A1326

2961801

Hach Lange

Tyskland

A2011

2684801

Hach Lange

Tyskland

A2025

2684901

Hach Lange

Tyskland

A2016

2660501

Hach Lange

Tyskland

-

-

Scherf
Präzision
Europa

Tyskland

-

4.2 Etablering av dynamisk modell for undersøkelse
av uforlikelighet
For å simulere hva som foregår i slangen når en pasient får administrert to eller flere
legemidler som parallellinfusjon, ble et enkelt infusjonssett med to sprøytepumper og to sett
slanger som møtes i en 3-veiskran med forlengelsesslange satt opp (beskrevet i mer detalj i
kapittel 4.4.1). Det var ønskelig å studere hvordan væskene oppførte seg når de kom i kontakt
og var i bevegelse i forlengelsesslangen etter 3-veiskranen. På denne måten kunne det dannes
et bilde av hvordan eventuelle uforlikelighetsreaksjoner kunne arte seg, da graden av reaksjon
sannsynligvis ville avhenge av væskenes kontakt- og blandingsgrad.
Legemidler administreres med forskjellige hastigheter avhengig av utgangskonsentrasjonen,
dosen som pasienten trenger og hvilket tidsintervall de bør infunderes over. Da kan det ene
legemiddelet gis med en viss hastighet, og de(t) andre med en annen hastighet. Aktuelle
problemstillinger kan være om væsken som ble infundert med høy hastighet ville trekke med
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seg væsken som ble infundert med lavere hastighet og resultere i støtadministrasjon eller om
de to væskene ville gå jevnt ved siden av hverandre og resultere i kontinuerlig administrasjon.
For å undersøke mer generelle trekk ved den dynamiske modellen, ble en serie fargeforsøk
gjennomført som beskrevet under.

4.2.1 Milli-Q-vann
Vannrensingssystemet, produsert av Millipore, sikrer god vannkvalitet ved at vannet blir renset
ved reversert osmose og deretter blir filtrert gjennom et 0,22 μm filter. Dette vannet blir i
fortsettelsen omtalt som Milli-Q-vann, og kjennetegnes ved at det har et lavt innhold av
partikler. Dette vannet ble brukt gjennomgående gjennom hele prosjektet til vasking av utstyr
og bruk i analysemetoder, for å minimere forekomst av falske positive resultater i prøvene.

4.2.2 Fargeløsning og absorbsjon
Brilliant Blue R-250 ble brukt for å gi farge til den ene løsningen som skulle gjennom 3veiskranen, slik at det kunne undersøkes med det blotte øyet hvordan løsningene forholdt seg
til hverandre i slangen. I tillegg var det enkelt å kvantifisere blandingen som kom ut av
slangen ved hjelp av absorbsjonsmålinger, utført i UV-VIS spektrofotometer, slik at
fargekonsentrasjon kunne relateres til hvor god blanding som ble oppnådd i slangen. Ved å
kjenne utgangskonsentrasjonen til fargeløsningen, kunne fortynningsgraden av blandingen
som kom ut av slangen relateres til grad av blanding mellom de to løsningene i slangen.
Konsentrasjonen til blandingen fra slangen ble bestemt ut fra absorbsjonsmålinger via en
standardkurve, og sammenlignet med teoretisk (forventet) konsentrasjon.

4.2.3 Forforsøk
Det måtte først undersøkes om Brilliant Blue gav en stabil absorbsjon ved kjente
konsentrasjoner, i kjente oppløsningsvæsker (glukose 50 mg/ml, 9 mg/ml natriumklorid og
glukose 200 mg/ml) over tid og dermed var egnet til bruk i simulering i dynamisk modell. Da
det fantes lite litteratur for en slik bruk av Brilliant Blue (typisk brukt til farging for
mikroskopi), var det vanskelig å forutsi hvilket konsentrasjonsområde som ville gi en passende
absorbans, det vil si en absorbans mellom 0,1 og 1. Dermed var det nødvendig å prøve seg fram
for å finne et egnet konsentrasjonsområde for punkter til en standardkurve. For hver nye måling
av Brilliant Blue i bestemte konsentrasjoner med ukjent absorbansverdier i UV-VIS
34

spektrofotometeret, ble det først tatt opp et spekter av løsningen for å finne
absorbsjonsmaksimum, og denne bølgelengden ble brukt for måling av absorbansen til den
aktuelle prøven.
Stamløsning 1 mg/ml:
50 mg Brilliant Blue ble veid på finvekt (nedre veiegrense 10 mg) i veieskip av glass og overført
til en 50 ml målekolbe, som ble fylt med Milli-Q-vann til merket. Veieskipet ble skylt godt for
å sikre at alt tørrstoffet ble overført til målekolben.
Stamløsningen på 1 mg/ml hadde en mørk blå farge, så mørk at det var klart at løsningen ville
gi for høy absorbans, altså utenfor anbefalt måleområde hvor en lineær sammenheng kan
forventes mellom konsentrasjon og absorbans. En ny stamløsning med konsentrasjonen 0,4
mg/ml ble derfor laget.
Stamløsning 0,4 mg/ml:
20 mg Brilliant Blue ble veid i et veieskip av glass og overført til en 50 ml målekolbe, som ble
fylt med Milli-Q-vann til merket. Veieskipet ble skylt godt for å sikre at alt tørrstoffet var
overført til målekolben. Denne løsningen var også farget mørk blå, men på grunn av vektens
reproduserbarhet og nedre veiegrense (10mg) ble det bestemt å ikke forsøke å veie inn mindre
mengder, men bruke denne som utgangspunkt for fortynninger som gav absorbansverdier
mellom 0,1 og 1.
Fortynninger med konsentrasjon fra 1 μg/ml til 20 μg/ml ble laget som punkter til
standardkurven. De fortynnede løsningene hadde lyseblå til lilla farge.
Beregning av fortynninger til ønskede konsentrasjoner ble gjort ved bruk av ligning 1, hvor C1
alltid var 400 μg/ml (stamløsningen) og V1 del av stamløsningen som må tas ut for å fortynne
til ønsket konsentrasjon, C2, i sluttvolumet V2.
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Eksempel på beregning av fortynning av stamløsning til en standard på 10 μg/ml:
Molekylvekten til Brilliant Blue: 826 g/mol
(1)

400

10

10

5

5
400

0,125
125
Det vil si 125 μl av stamløsningen fortynnes til 5,00 ml i ønsket fortynningsmedium for å gi en
konsentrasjon på 10 μg/ml.

4.2.4 Påvirkning av kunstig belysning på absorbans av fargeløsning
Produktdatabladet for stoffer som ligner Brilliant Blue R-250 (har annen bokstavkode) oppgir
at stoffet er ømfintlig mot lys. Derfor ble det gjort en enkel undersøkelse om tiden ville ha
innvirkning på absorbansen målt i en løsning som har vært eksponert for kunstig belysning
under forsøket. Hensikten var å simulere tiden arbeidet med dynamisk modell tar, og redusere
innvirkning av eventuell degradering på den målte konsentrasjonen.
Løsninger med konsentrasjonene 1 μg/ml, 5 μg/ml og 10 μg/ml ble laget ut fra stamløsning
(400 μg/ml) i glukose 50 mg/ml. Henholdsvis 50 μl, 250 μl og 500 μl ble overført til 20 ml
målekolber, og tilsatt glukose 50 mg/ml til merket. Løsningene ble ristet godt, og oppbevart
uten lysbeskyttelse i et rom med vanlig lampebelysning og normal romtemperatur. Naturlig lys
var ikke en del av denne enkle undersøkelsen. Målinger ble foretatt i UV-VIS spektrofotometer
hver time i 5 timer, og absorbansen notert.
Det viste seg utover i arbeidet at Brilliant Blue antagelig ikke løste seg like godt som først
antatt. Dermed ble lyspåvirkning utført på nytt, hvor løsningene, både stamløsning og
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fortynningene, hver ble sonikert i et ultralydbad (energi tilført i form av ultralydstråler for å øke
oppløsningshastigheten) i 15 minutter. Løsninger med konsentrasjonene 1,6 μg/ml, 5 μg/ml og
7,5 μg/ml ble laget ut fra stamløsningen i glukose 50 mg/ml, og ble oppbevart i et rom med
vanlig lampebelysning og normal romtemperatur. Målinger ble foretatt hver time i 7 timer, samt
etter 24 timer, og absorbansen notert.
Stabiliteten av Brilliant Blue i natriumklorid 9 mg/ml ble undersøkt på samme måte.
Konsentrasjoner på 10 μg/ml, 13,2 μg/ml, 18,2 μg/ml, 20 μg/ml, 25 μg/ml, 28,8 μg/ml og 33
μg/ml ble laget og målt etter 0, 6 og 24 timer.

4.2.5 pH-påvirkning på absorbans av fargeløsning
Siden fortynningsmediene som skulle brukes (glukose 50 mg/ml, glukose 200 mg/ml og
natriumklorid 9 mg/ml) har forskjellig pH-verdi ble det undersøkt om variasjon i pH hadde
innflytelse på målt absorbans av en bestemt konsentrasjon Brilliant Blue. Til dette ble løsninger
med forskjellig pH-verdi fremstilt. Som utgangspunkt ble det benyttet en PBS buffer pH 7.4
fremstilt fra tablett. PBS-tabletten ble løst i 200 ml Milli-Q-vann og ifølge informasjon fra
leverandør gav en buffer som var 0,01 mol/L fosfatbuffer, 0,0027 mol/L KCl og 0,137 mol/L
NaCl og hadde pH 7,4 ved 25°C (Sigma Aldrich.com 2017). Rent praktisk ble PBS-tabletten
først løst i litt Milli-Q-vann i et begerglass fordi målekolbene hadde for smal hals til at tabletten
kunne legges direkte i kolben. Oppløst tablett ble deretter overført til en 200 ml målekolbe.
Begerglasset ble skylt godt og vannrester overført til målekolben. Deretter ble 20 mg Brilliant
Blue veid i veieskip av glass og oppløst i 250 ml Milli-Q-vann i en målekolbe. Veieskipet ble
skylt godt slik at alt tørrstoffet ble overført. Stamløsningen ble fortynnet til 5 μg/ml ved at 12,5
ml av stamløsningen ble overført ved hjelp av en finpipette (2-10 ml) til målekolben med PBS
løst i Milli-Q-vann, og fylt med Milli-Q-vann til 200 ml. Løsningen ble jevnt fordelt i 5
begerglass, som ved å tilsette dråpevis 0,1 M HCl eller 0,1 M NaOH ble titrert til ønskede pHverdier på henholdsvis pH 4, 5, 6, 7 og 8. pH-meteret var kalibrert i henhold til intern SOP
(Seksjon for Farmasi). pH-elektroden stod i begerglasset med løsning som ble beveget for hver
tilsatte dråpe, slik at dråpen fordelte seg i hele løsningen og pH-meteret fikk stabilisere seg. Da
tilnærmet ønsket pH-verdi (± 0,2) var oppnådd, ble dette notert ned, og samme prosedyre ble
utført for hvert av begerglassene. Det ble tatt opp et spekter for hver av løsningene i UV-VIS
spektrofotometeret. Absorbsjonsmaksimum ved de ulike pH-verdiene ble sammenliknet.
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4.3 Forberedelser av utstyr før simulering i
dynamisk modell
4.3.1 Vask av LAF-benk
I denne studien ble det benyttet en horisontal LAF-benk, dvs. der den rene, HEPA-filtrerte
luftstrømmen er horisontal. For å sikre god luftstrømskvalitet stod LAF-benken på i 30 minutter
før oppstart.
LAF-benken ble vasket både før og etter bruk, for å opprettholde tilstrekkelig renhet og
partikkelfri atmosfære. Vaskingen ble utført med spritservietter som skal avgi få partikler
(Texwipe®3214), og aseptisk teknikk ble brukt. Servietten ble alltid dratt horisontalt med
luftstrømmen, innenfra og utover. Taket ble vasket først, og resten utført nedover mot
benkeplaten, som ble vasket til slutt. HEPA-filtret skulle ikke vaskes.

4.3.2 Vask av utstyr inn i LAF-benk
Alt utstyret som skulle inn i benken ble spritet ved å bruke en sprayflaske med 70% etanol, før
det ble lagt inn og pent strukturert i den ene enden av benken. Alt som var lukket, innpakket og
dermed beskyttet trengte ikke den frie HEPA-filtrerte luftstrømmen, men fri tilgang til
luftstrømmen var viktig med en gang det ble åpnet.
Sprøytepumpene ble ikke spritet med overskudd av sprit på samme måten, da det var fare for
det elektriske anlegget. Derfor ble overflaten av sprøytepumpene vasket med en spritserviett.

38

4.4 Simulering i dynamisk modell med fargeløsning
4.4.1 Oppsett av dynamisk modell
En dynamisk modell som skal simulere parallellinfusjon av to legemidler via en 3-veiskran til
en pasient ble satt opp i LAF-benken for å redusere muligheten for tilførsel av
partikkelforurensninger til systemet. Utgangspunktet var to sprøytepumper (Alaris®PK,
CareFusion, Sveits) på utlån fra Rikshospitalet. I hver sprøytepumpe ble det plassert en
Omnifix® 50ml sprøyte (B.Braun, Melsungen, Tyskland), som var festet til hver sin
forlengingsslange (Green line® E98 extension set, Codan, Tyskland) på 200 cm (indre diameter
1 mm og ytre diameter 2 mm). Slangene ble koblet sammen i en 3-veiskran (Discofix®,
B.Braun, Melsungen, Tyskland) med 25 cm forlengelsesslange. Lengden på slangen etter 3veiskranen ble valgt for å etterligne lengden på et SVK som ble brukt til mindre barn ± 5 år
(spesifikk alder vanskelig å oppgi, ettersom det avhenger av klinisk situasjon), og dermed
simulere kontakttiden til to legemidler før de når blodsirkulasjonen. Blandingen som kom ut av
slangen ble samlet opp i et sterilt rør (15ml/50 ml, Corning, Mexico) og deretter analysert. Figur
13 viser en skisse av oppsettet.

Figur 13: Skisse av infusjonsoppsett med prøveopptak i dynamisk modell brukt for å
simulere oppførsel av væskene ved parallellinfusjon. Kontakten mellom væskene finner sted
fra kranen (C), og frem til enden av forlengelsesslangen (pil ned til D). Forklaring:
A, B = Omnifix® 50ml sprøyte festet i hver sin Aleris® sprøytepumpe
C = Discofix® 3SC 3-veiskran
a,b = Green Line® E98 extension set
D = Tyndallrør eller sentrifugerør for prøveopptak
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4.4.2 Innstilling av sprøytepumper og oppstart av simulering
3-veiskranen hadde to innganger, som kan sees i Figur 14. I hovedløpsinngangen ble løsningen
kjørt rett gjennom kranen (omtalt som 180°-vinkel), men den andre inngangen ga en 90°-vinkel
for løsningen. Sprøytepumpene ble innstilt på ønsket hastighet ved å velge innstillingen kalt
«ml/t». Før 3-veiskranen ble koblet på, ble pumpene startet slik at begge slangene var helt fylt
med væske, deretter ble de midlertidig stanset og slangene sjekket for eventuelle luftbobler.
Dersom det var luftbobler ble disse fjernet ved å kjøre pumpen ytterligere slik at luftboblen ble
ført ut av slangen. Når begge slangene var helt fylt og frie for luft, ble 3-veiskranen koblet til.
Kranen var da skrudd skjevt slik at begge inngangene ble blokkert (Figur 14). Dette for å hindre
eventuelt tilbakeslag i slangene eller at den ene væsken skulle begynne lenger inn i Discofix®
enn den andre og dermed gi falske resultater i det første prøveuttaket, da fordelingen ville
forskjøvet seg.

Figur 14: Bildet viser hvordan 3-veiskranen (Discofix®) ble stilt skjevt for å blokkere
inngangene til slangeforlengelsen før oppstart av simuleringen. Slangene med hvit «ende»
representerer inngangene (omtalt som 180°-vinkel og 90°-vinkel), mens den transparente
slangen representerer utgangen samt forlengelsesslangen.
Sprøytepumpene ble startet (tilnærmet) samtidig, og kranen deretter stilt i riktig posisjon slik at
begge inngangene åpnet seg og løsningene begynte å gå parallelt i forlengelsesslangen.
Tidtakingen startet da den parallellinfunderte blandingen begynte å dryppe fra enden av
forlengelsesslangen på 3-veiskranen og prøve ble samlet i et sentrifugerør.
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4.4.3 Undersøkelse av bakgrunnsstøy
For å undersøke om det fantes partikler eller andre former for kontaminasjon i
forlengelsesslangene, 3-veiskranen eller sprøytene som kunne blitt løst opp, vasket ut og
påvirket resultatet (absorbansen) til fortynningsmediet, ble ren glukose 50 mg/ml kjørt gjennom
slangene med en hastighet på 30 ml/t, og samlet i et sentrifugerør. UV-VIS spekter ble tatt opp
og sammenlignet med spekter av glukoseløsningen rett fra beholderen.

4.4.4 Bestemmelse av primingvolum og dødvolum i infusjonssett
Volumet som vil fylle en slange fra begynnelse til ende, kalles primingvolum (Hanifah 2016).
Volumet av væsken som vil ligge igjen i slangen etter endt infusjon kalles dødvolum (Hanifah
2016).
Primingvolum og dødvolum ble bestemt separat for de to delene som utgjorde infusjonssettet,
forlengelsesslange (200 cm, indre diameter 1mm, ytre diameter 2 mm) og 3-veiskran med
forlengelesslange (25 cm, indre diameter 2,5 mm). En tom forlengelsesslange (Green line®
E98), uten korker, ble veid ved hjelp av et tarert begerglass og vekt notert ned. En sprøyte
(Omnifix®) ble fylt med Milli-Q-vann og festet i sprøytepumpen. Forlengelsesslangen ble
koblet til sprøytepumpen og infusjonen med Milli-Q-vann startet. Da Milli-Q-vannet nådde
enden av forlengelsesslagen, ble infusjonen stoppet. En luftboble ble presset gjennom slangen
slik at vannet ble overført til et tarert begerglass, og stoppet da luftboblen nådde enden av
slangen. Vekten ble notert ned, og gjort om til ml (antatt tetthet = 1 for vann ved romtemperatur)
for å få primingvolum. Forsøket ble gjentatt i 3 paralleller.
3-veiskranen (Discofix®) ble veid med kork på 90°-inngangen (uten kort på den andre
inngangen og utgangen), og vekten ble notert. Deretter ble 3-veiskranen festet på en
forlengelsesslange i 180°-inngangen og infusjonen og veiing av primingvolum foregikk på
samme måte som med forlengelsesslangen. Deretter ble primingvolumet bestemt på samme
måte med forlengelsesslangen i 90°-inngangen. Dette ble gjentatt i 3 paralleller for hver
inngang.
Dødvolum ble bestemt rett etter målingen av primingvolum for hver slange/kran. Et begerglass
ble tarert og slangen/kranen ble veid, og vekten ble regnet som differansen fra en ubrukt
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slange/kran, og resultatet gjort om til ml. Det ble gjentatt 3 paralleller for både
forlengelsesslangen og for 3-veiskranen i hver inngang.

4.4.5 Valg av inngang i 3-veiskran
For å undersøke om det hadde betydning hvorvidt fargeløsningen gikk i hovedløpet (180°vinkel) eller kom fra slangen som var koblet på 3-veiskranen i 90°-vinkel med tanke på
blandingsgraden mellom løsningene, ble dette variert systematisk. Sprøyte A (fargeløsning) ble
koblet til 3-veiskranen i hovedløpet (180°-vinkel) og sprøyte B (fortynningsmedium) i 90°vinkel i 3 simuleringer, og deretter ble inngangene byttet om og gjentatt 3 ganger. Begge
sprøytepumpene gikk med en hastighet på 30 ml/t.

4.4.6 Betydning av tid som faktor
For å undersøke om konsentrasjonen i den blandede væsken hadde en bestemt tidsprofil ble
de første simuleringene kjørt i 120 minutter. Dette ble gjort for å se om konsentrasjonen som
kom ut ville nærme seg den teoretiske desto lenger tid simuleringen pågikk. Det ble tatt ut en
prøve etter 30 minutter og deretter hvert kvarter frem til 120 minutter. Kun væske samlet de
siste 5 minuttene av hvert kvarter ble analysert. Av de resterende minuttene ble væsken tappet
i et begerglass for avfall. Absorbans av prøvene ble målt i UV-VIS spektrofotometer ved den
bølgelengde som var identifisert som absorbsjonsmaksimum for fargeløsning med aktuell pHverdi.
Av praktiske årsaker ble det besluttet å gå over til engangskyvetter av plast (UV-transparent
Disposable Cuvettes, Sarstedt®) fremfor kvartskyvetter.
Da det var klart at det kun var mindre forskjeller i konsentrasjon i væsken som kom ut av
slangen etter 30 minutter, ble de første minuttene studert nærmere og prøver samlet opp etter 2,
4, 6, 8, 10, 12, 15, 20 og 25 minutter og absorbans målt.

4.4.7 Simulering med forskjellige fortynningsmedia i
blandingsforhold 1:1
Simulering av prøver hvor de to løsningene var i kontakt i forlengelsesslangen i
blandingsforholdet 1:1 ble utført med en hastighet på 30 ml/t for begge sprøytepumpene.
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Ettersom isotone glukose- og natriumkloridløsninger har ulike egenskaper, for eksempel med
tanke på tetthet, ble simuleringer i den dynamiske modellen utført for Brilliant Blue løst i både
natriumklorid 9 mg/ml, glukose 50 mg/ml og glukose 200 mg/ml. Forskjellig konsentrasjon av
fargeløsning ble benyttet for de forskjellige fortynningsmedia, henholdsvis 18,0 μg/ml; 33
μg/ml og 40,0 μg/ml.
Standardkurven ble laget med fortynning i blandingsforholdet 1:1 siden det var forventet at den
dynamiske modellen ville fortynne løsningene 1:1, ettersom løsningene ble infundert med lik
hastighet. pH av løsningen ble målt, og deretter analysert i UV-VIS spektrofotometer ved
bølgelengde som samsvarer med absorbsjonsmaksimum for målt pH-verdi. Absorbansverdien
ble notert og standardkurve satt opp.
Glukose 50 mg/ml og glukose 200 mg/ml:
Konsentrasjon av Brilliant Blue som ble brukt til standardkurvene var 6,7 μg/ml; 9,0 μg/ml;
10,4 μg/ml; 12,5 μg/ml; 14,4 μg/ml; 16,4 μg/ml; 20,0 μg/ml og 25,0 μg/ml.
Natriumklorid 9 mg/ml:
Konsentrasjon av Brilliant Blue som ble brukt til standardkurven var 6,2 μg/ml; 10,0 μg/ml;
13,4 μg/ml; 18,0 μg/ml; 20,8 μg/ml; 23,2 μg/ml og 25,0 μg/ml.
Simuleringen i dynamisk modell ble utført som beskrevet over. Prøver ble tatt ut etter 2, 4, 6,
8, 10, 12, 15, 20 og 25 minutter, og kvantifisert.

4.4.8 Simulering med natriumklorid i blandingsforhold 1:3
Ved simulering av blandingsforholdet 1:3 ble Brilliant Blue løst i natriumklorid 9 mg/ml til
konsentrasjon 16,6 μg/ml. Fargeløsningen var i sprøyte A og rent fortynningsmedium i sprøyte
B. Sprøytepumpene ble innstilt slik at hastigheten på sprøyte A var 10 ml/t samtidig som sprøyte
B var 30 ml/t. Dette ble gjentatt 3 ganger. Deretter ble hastigheten på sprøytepumpene byttet
om, slik at sprøytepumpen til sprøyte A hadde en hastighet på 30 ml/t, mens sprøytepumpen til
sprøyte B hadde hastighet 10 ml/t, slik at blandingsforholdet ble 3:1.
Prøver ble tatt ut etter 2, 4, 6, 8, 10, 12, 15, 20 og 25 minutter som beskrevet tidligere, og
kvantifisert. For å kunne kvantifisere prøvene ble standardkuven også fortynnet i henholdsvis
blandingsforhold 1:3 og 3:1. Konsentrasjonene 1,7 μg/ml; 2,5 μg/ml; 3,3 μg/ml; 4,5 μg/ml; 6,0
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μg/ml og 6,9 μg/ml utgjorde konsentrasjonene i standardkurven for blandingsforholdet 1:3,
mens konsentrasjonene 3,3 μg/ml; 5,0 μg/ml; 6,7 μg/ml; 8,9 μg/ml; 12,0 μg/ml og 13,9 μg/ml
utgjorde konsentrasjonene i standardkurven for blandingsforholdet 3:1. pH av løsningene ble
målt, og deretter analysert i UV-VIS spektrofotometer ved bølgelengde som samsvarer med
absorbsjonsmaksimum ved målt pH-verdi. Absorbansverdien ble notert og standardkurve satt
opp.

4.4.9 Simulering med fortynningsmedia med ulik tetthet og
viskositet
Det var ønskelig å studere effekten av ulik tetthet og viskositet på de to væskene som kom i
kontakt i forlengelsesslangen, og dette ble gjort ved å bruke glukose 50 mg/ml og 200 mg/ml.
Brilliant Blue ble løst til 25 μg/ml i glukose 50 mg/ml. Glukose 200 mg/ml ble brukt som rent
fortynningsmedium. Det ble antatt at væskene kom i kontakt i forlengelsesslangen ble fortynnet
1:1, ettersom begge sprøytepumpene ble innstilt på hastighet 30 ml/t (blandingsforhold 1:1),
hvilket betydde at referanseløsningen (kontrollen), og dermed standardkurven, måtte lages med
en konsentrasjon på 125 mg/ml glukoseløsning. Glukoseløsningen på 125 mg/ml ble laget ved
å fortynne glukose 200 mg/ml med Milli-Q-vann i en 250 ml målekolbe.
Standardkurven ble laget med fortynning i blandingsforholdet 1:1, og konsentrasjonene av
Brilliant Blue var 5 μg/ml; 6,7 μg/ml; 9,0 μg/ml; 10,4 μg/ml og 12,5 μg/ml. pH av løsningen
ble målt, og deretter analysert i UV-VIS spektrofotometer ved bølgelengde som samsvarer med
absorbsjonsmaksimum ved målt pH-verdi. Absorbansverdien ble notert og standardskurve satt
opp.

4.4.10

Kontrollprøver

For å ha en referanse i forhold til konsentrasjon som ikke hadde passert gjennom den dynamiske
modellen, ble det laget en tilhørende kontrollprøve til hver simulering ved å direkte blande
løsning fra både Brilliant Blue (samme løsning som ble brukt i simulering), og rent
fortynningsmedium i rett blandingsforhold. Kontrollene ble blandet ut fra blandingsforholdet,
dvs. 1:1, 1:3 eller 3:1. Ved blandingsforhold 1:1 ble 2,5 ml Brilliant Blue fortynnet med 2,5 ml
fortynningsmedium i et sentrifugerør (15 ml Corning, Mexico), mens for blandingsforholdet
1:3 ble 3 ml Brilliant Blue fortynnet med 1 ml fortynningsmedium. Dette ble også gjort for den
motsatte ratio slik at Brilliant Blue ble undersøkt både som den største og den minste mengden
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i fordelingen. Absorbansen av blandingen som ble samlet opp fra den dynamiske modellen var
forventet å være lik absorbansen av kontrollene dersom blandingen av de to løsningene var
fullstendig og lik den forventede teoretiske fortynningen.

4.4.11
Undersøkelse av fargeløsningens varighet i
infusjonssettet etter bolus-injeksjon
For å undersøke hvor lang tid det tar før en bolus-injeksjon av fargeløsning vaskes ut ved en
pågående infusjon, ble en infusjon av Milli-Q-vann med hastighet 30 ml/min satt i gang i
hovedløpet i 3-veiskrana (180°-vinkel). En bolusinjeksjon på 3 ml fargeløsning (Brilliant Blue
7,5 μg/ml) ble injisert via kranen i 90°-vinkel til den løpende infusjonen. Prøver ble samlet
opp umiddelbart etter bolusinjeksjon og ved 1, 2, 3, 6, 9, 12, 15 og 18 minutter, absorbans
målt og konsentrasjonen Brilliant Blue beregnet. Dette ble gjentatt i 3 paralleller.

4.4.12

Adsorbsjon av fargeløsning i infusjonssettet

Ulike typer plastmaterialer har mulighet til å adsorbere ulike stoffer i ulik grad. Dersom et
legemiddel adsorberes til infusjonssettet vil konsentrasjonen som når pasienten være lavere
enn forventet inntil alle overflatene i infusjonssettet er mettet. Som en modell for et
legemiddel ble det undersøkt om Brilliant Blue ville adsorbere til plastmaterialet i
infusjonssettet. Dette kunne bestemmes ved å studere konsentrasjon av fargestoff i løsningen
før den ble pumpet igjennom systemet og ved å sammenlikne med konsentrasjonen som kom
ut over tid.
Stamløsningen ble laget i Milli-Q-vann, og fortynnet til konsentrasjonene 5 μg/ml; 7,5 μg/ml
og 10 μg/ml, som ble målt i UV-VIS spektrofotometeret og brukt som punkter på
standardkurve.
Fargeløsningen som ble benyttet i forsøket hadde en konsentrasjon på 7,5 μg/ml. Forsøket ble
gjennomført med oppsettet til den dynamiske modellen, med fargeløsning i begge
sprøytepumpene, og med hastighet 30 ml/t. Prøver ble tatt ut etter 2, 4, 6, 8, 10, 12, 15, 20 og
25 minutter og målt i UV-VIS spektrofotometer, og absorbans notert og konsentrasjonen
beregnet. Forsøket ble utført i 3 paralleller.
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4.5 Simulering i dynamisk modell med legemidler
4.5.1 Vask av utstyr
Milli-Q-vann ble brukt til vask av utstyret for å redusere risikoen for falske positive svar på
prøver forårsaket av partikkelkontaminering fra utstyr. Gjennomført med utgangspunkt i intern
SOP (Appendix V).

Duranflasker
For å ha så rent utgangspunkt som mulig for oppbevaring av partikkelfritt vann, måtte
Duranflaskene (1000 ml) være rene og partikkelfrie før de ble fylt med Milli-Q-vannet som
skulle brukes i prøveanalysen. Duranflaskene gjennomgikk ukentlig en mer omfattende vask,
for å få løs eventuelle partikler som satt adsorbert til «flaskeveggen». Dette ble utført ved at
rene flasker ble fylt med Milli-Q-vann og sonikert i et ultralydbad i 15 minutter. Deretter ble
flaskene tømt, og skylt 3 ganger med Milli-Q-vann. Så ble en ren aluminiumsfolie-bit skylt med
Milli-Q-vann, og brukt til å dekke flaskeåpningen og flaskene tørket og varmebehandlet ved
180°C i 40 minutter i varmeskap, mens korkene som ikke tålte like høy varme ble autoklavert
ved 121°C i 30 minutter. Før bruk av flaskene ble de skylt 3 ganger med Milli-Q-vann før de
ble fylt opp og var klare til bruk i analysemetodene.
Før Milli-Q-vannet ble brukt i Accusizer og til vask av prøveglassene som tilhørte
turbidimeteret, ble kvaliteten til vannet undersøkt. Partikkelinnholdet i Milli-Q-vannet ble målt
ved hjelp av Accusizer direkte fra Duranflasken. Sensoren ble skylt gjennom med Milli-Q-vann
inntil den viste under 50 partikler per ml, grensen som var satt for bakgrunnsstøy (ihht. intern
SOP, Appendix V). Deretter ble Milli-Q-vannet i Duranflasken målt for partikler ved å kjøre
en analyse i Accusizer, og resultatet for partikler per ml notert.

Tyndallrør
Tyndallrørene ble vasket for hånd med Zalo og en myk flaskebørste i vanlig springvann, og
skylt godt. Alle rørene som var vasket ble lagt i et rent begerglass med passende størrelse, og
dette ble fylt opp med Milli-Q-vann. Begerglasset ble dekket med parafilm, og sonikert i ca. 15
minutter. Deretter ble Tyndallrørene skylt godt med Milli-Q-vann både på innsiden og utsiden.
Åpningen av Tyndallrørene ble dekket med hvert sitt flak alumiumsfolie som var skylt i Milli46

Q-vann. Dette ble gjort med alle rørene før de ble tørket og varmebehandlet ved 180°C i 40
minutter i varmeskap.

Parafilm
Et stort begerglass (1000 ml) ble fylt med Milli-Q-vann, dekket med parafilm og sonikert i ca.
15 minutter. Begerglasset ble skylt godt 3 ganger med Milli-Q-vann. Et ønsket antall
parafilmruter til Tyndallrørene ble klippet ut, og det tilhørende papiret bak parafilmen fjernet
ved bruk av hansker. Parafilmen ble skylt med Milli-Q-vann på begge sider før det ble lagt i
begerglasset. Begerglasset ble fylt med Milli-Q-vann slik at det dekket alle parafilmrutene, og
åpningen av begerglasset ble så dekket med parafilm.

Spruteflaske
En ren spruteflaske ble skylt 3 ganger med Milli-Q-vann ved at den ble fylt halvfull, kraftig
ristet samt at noe Milli-Q-vann ble sprutet ut av flaskehalsen før den var klar til bruk. Etter endt
dag ble spruteflasken tømt og satt til tørk.

Sentrifugerør
Sentrifugerørene (Corning, Mexico) var sterile rør som ble brukt til oppsamling av prøvevolum
fra dynamisk modell og til fremstilling av kontrollprøver, begge til analyse ved lysblokade.
Sentrifugerørene måtte holde et visst krav for partikkelfrihet for å minimere forekomst av falske
positive resultater. Rørene hadde tidligere vist seg å holde god kvalitet når det gjelder partikler
(Staven 2015), og trengte ikke vaskes før bruk. Likevel ble det daglig tatt ut et tilfeldig rør som
ble fylt med Milli-Q-vann direkte fra kranen og målt for partikkelinnhold ved hjelp av
Accusizer. Sensoren ble først skylt gjennom med Milli-Q-vann til den viste under 50 partikler
per ml, deretter ble det utført et prøveopptak av sentrifugerøret på 3 x 5 ml. Sentrifugerørene
med Milli-Q-vann skulle holde krav på under 100 partikler per ml (ihht. intern SOP, Appendix
V).

4.5.2 Valg av legemidler
Legemidler til bruk i uforlikelighetsstudien ble i hovedsak valgt på bakgrunn av
datainnsamlingen gjort på Rikshospitalet ved Barneintensiv avdeling.
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To senarioer ble satt opp: i den første simuleringen var det ønskelig å undersøke en kombinasjon
av to legemidler som var mistenkt å gi utfelling. Dette ble gjort for å validere metoden og for å
se hvordan en utfelling ville arte seg i den dynamiske modellen, samt hvordan de ville bli
detektert

i

de

forskjellige

analysemetodene.

Det

var

ingen

klar

teoretisk,

uforlikelighetsproblematikk blant de innsamlede dataene fra Barneintensiv avdeling, derfor ble
det valgt en kombinasjon som teoretisk er i faresonen for å gi utfelling, men som samtidig ikke
er

klinisk

irrelevant.

Valget

ble

furosemid

parallellinfundert

med

vankomycin.

Konsentrasjonene ble valgt ut fra relevante konsentrasjoner sett på Rikshospitalet, i BNF for
Children og Blandekort til barn (British Medical Association et al. 2016; Nasjonalt
kompetansenettverk for legemilder til barn 2017b). Furosemid i konsentrasjonen 1 mg/ml ble
testet i kombinasjon med vankomycin i konsentrasjonen 10 mg/ml.
Den andre kombinasjonen skulle være en kombinasjon som ble observert som parallellinfusjon
på Barneintensiv avdeling ved Rikshospitalet. Valget falt på fentanyl parallellinfundert med
deksmedetomidin. Konsentrasjonene som ble brukt ble valgt ut fra innsamlede data samt med
informasjon fra Blandekort til barn. Fentanyl ble testet i konsentrasjonene 2 μg/ml og 10 μg/ml,
og deksmedetomidin ble testet i konsentrasjonene 4 μg/ml og 10 μg/ml. Det ble valgt å teste to
ulike kombinasjoner; begge legemidler ved høy konsentrasjon og begge ved lav konsentrasjon.

4.5.3 Fortynning og rekonstituering av legemidler
Vankomycin leveres i pulverform, og måtte rekonstitueres. Dette ble utført ved å tilsette 10 ml
sterilt vann til injeksjon (SPC 2017) til hetteglasset, og ved å forsikre at alt pulveret ble oppløst.
Løsningen stod i ro til det var dannet en klar oppløsning. De utvalgte legemidlene ble ikke
levert i de ønskede infusjonskonsentrasjonene og måtte dermed fortynnes. Det ble utarbeidet et
produksjonsskjema (eks. i Appendix VI og VII) for hvert legemiddel som viste fremgangsmåten
for rekonstitueringene samt fortynningene, slik at det ble utført korrekt på laboratoriet. Dette
skjemaet ble gitt et bestemt nummer for sporbarhet.
Fortynningene av legemidlene ble regnet ut etter hvor mye væske som først måtte trekkes ut fra
Ecoflac-beholderne av fortynningsmediene (overfyllingsgraden oppgitt fra produsent ble tatt
hensyn til). Ufortynnet legemiddel ble trukket opp ved bruk av Soft-Ject® 10 ml sprøyte, med
opptrekkskanyle med filter (fjerner partikler som er > 5μm) og overført til ønsket beholder med
fortynningsmedium. Det ble blandet godt og beholderen ble merket med navn på legemiddel,
konsentrasjon, dato og tidspunkt.
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4.5.4 Testoppsett for simulering med to legemidler
Utførelsen av simuleringen fulgte samme oppsett av dynamisk modell som beskrevet 4.4.1 og
4.4.2.
Legemidlene i riktig konsentrasjon ble trukket opp i hver sin 50 ml Omnifix® sprøyte.
Forlengelsesslangen (Green line® E98) ble koblet til sprøytene, som ble festet i hver sin
sprøytepumpe. Ønskede hastigheter ble stilt inn på sprøytepumpene; 30 ml/t ble brukt som
standardhastighet for prøver til metodene partikkeltelling ved lysblokade, turbiditet og visuell
observasjon med Tyndallmetoden.

Oppsamling av prøvevolum
Det var ønskelig med hyppig prøveuttak, men analysemetodene for test av antall partikler i
løsningen (potensiell utfelling) krevde et visst volum for å kunne gjennomføres. Accusizer
(partikkeltelling ved lysblokade) forbruker 20 ml prøve, mens prøveglassene til Tyndall tar 15
ml. Mens partikkeltelling er en destruktiv metode som forbruker prøven, kunne Tyndallprøvene
brukes videre til turbiditetsmåling og tilslutt pH-måling. Prøveserier med to forskjellige volum
ble derfor samlet opp over et intervall på 22 – 44 – 66 minutter i sentrifugerør til måling på
Accusizer, og 16 – 32 – 48 minutter i Tyndallrør, for å få tilstrekkelig med prøvevolum til
analysemetodene. Dette medførte at Accusizer og Tyndall, inkludert måling på turbidimeter og
pH-måling, ble utført på separate simuleringer. Korken til sentrifugerørene ble skrudd forsiktig
av og plassert foran HEPA-filteret med fri luftstrøm, og røret ble plassert slik at det beholdt fri
tilgang til ren luftstrøm. Dette ble nøye passet på under hele prosessen med fylling av rørene
både til prøver og kontroller. Direkte etter oppsamling av prøvevolum, ble prøven transportert
til laboratoriet hvor analysemetodene var lokalisert, og måling(er) foretatt mens neste
prøveuttak ble samlet opp. Det ble gjort slik for at prøven ble analysert så raskt som mulig etter
oppsamling. Simuleringen i dynamisk modell ble gjennomført i en sammenhengende prosess
til alle prøveuttak var utført.
For prøveuttak i Tyndallrør, ble aluminiumfolien på Tyndallrørene fjernet forsiktig mot fri
luftstrøm og røret plassert slik at fri luftstrøm ble opprettholdt. Når Tyndallrørene var ferdig
fylt med prøvevolum ble en parafilmrute hentet opp fra begerglasset ved hjelp av en steril
pinsett og ruten skylt med Milli-Q-vann fra spruteflasken. Det ble påsett at enden av ruten som
skulle ned mot røret hadde fri luftstrøm helt til røret var dekket med parafilm.
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Merking av sentrifugerør og Tyndallrør
Sentrifugerørene og Tyndallrørene ble navngitt etter et bestemt mønster notert i labjournalen;
bokstav og tall. Bokstaven tilsa hvilken forsøksserie det aktuelle røret tilhørete, mens tallene
tilsa hvilket prøveuttak fra simuleringen det representerte (se Tabell 6). Slik kunne resultatene
fra Accusizer enkelt bli navngitt med samme mønster i egen filmappe på datamaskinen. På
denne måten ble det sørget for sporbarhet, noe som var viktig ettersom filene Accusizer lager
ved analyse inneholder detaljert informasjon som må benyttes for å regne ut resultater.
Tabell 6: Navngiving av rør: A; Variabel parameter. Bokstaven fulgte alfabetet nedover for å
navngi videre forsøk. De andre parameterne var konstante. Tabellen gjelder for både
sentrifugerør til Accusizer og Tyndallrør for Tyndallmetoden, turbiditet- og pH-måling.
A 1

Prøveuttak

A

9

Kontroll LM 1

A 2

Prøveuttak

A

10

Kontroll LM 2

A 3

Prøveuttak

A

11

Prøveuttak

A 4

Kontroll LM 1

A

12

Prøveuttak

A 5

Kontroll LM 2

A

13

Prøveuttak

A 6

Prøveuttak

A

14

Kontroll LM 1

A 7

Prøveuttak

A

15

Kontroll LM 2

A 8

Prøveuttak

Kontrollprøver
For hver simulering ble det laget ublandede kontrollprøver for hvert legemiddel. Legemiddelet
ble trukket ut fra Ecoflac-beholderen med riktig konsentrasjon ved hjelp av en Omnifix® 50 ml
sprøyte for analyser i Accusizer, og med Soft-Ject® 20 ml sprøyte til Tyndall/turbidimeter/pHanalyse. Det ble brukt sprøytefilter for å filtrere partikler større enn 0,22 μm, som først ble
fuktet ved å sprøyte ut et par ml av det respektive legemiddelet til en avfallsbeholder. Deretter
ble legemidlene overført til henholdsvis sentrifugerør og Tyndallrør.

4.5.5 Analyse av prøvevolum
Analysene ble utført ihht. intern SOP (Appendix V).
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Skjemaer til dokumentasjon av analyseresultater
Ettersom resultatene fra de ulike metodene måtte noteres ned når en prøve er ferdig analysert,
ble det utarbeidet skjemaer (Appendix VIII, IX og X) for å enkelt gjøre dette og samtidig holde
god oversikt over resultatene. Disse fikk også et bestemt nummer påført slik at sporbarhet og
sammenhengen kunne knyttes sammen i laboratorieutførelsen.

Partikkeltelling ved lysblokade
Andelen partikler og deres størrelse ble undersøkt ved hjelp av Accusizer, som analyserer
prøven ved lysblokade. Prøvene ble målt ufortynnet direkte fra sentrifugerøret. Resultatene ble
angitt som totalt antall partikler, og antall partikler større enn 0,5, 5, 10 og 25 μm (aktuelt
størrelsesområde). Gjennomsnitt og standardavvik for 3 målinger ble bestemt, og resultatet ble
sammenliknet med Ph.Eur’s krav til subvisuelle partikler i LVP.

Visuell observasjon med Tyndallmetoden
Før visuell observasjon med Tyndall-lyskilder ble Tyndallrøret pusset på utsiden med et
linsepapir for å fjerne partikler. Deretter ble røret gjennomlyst med en fiberoptisk lyskilde
(fokusert kraftig lyskilde) mot bunnen av røret mens det ble inspisert for partikulær utfelling.
Dette ble også gjort mot svart bakgrunn da dette kunne gjøre det enklere å få øye på eventuelle
partikler. Røret ble beveget forsiktig noen ganger underveis for at eventuelle partikler skulle
virvle rundt i løsningen og dermed bli lettere å observere. Deretter ble Tyndallrøret også
gjennomlyst med en lommelaser fra bunnen og fra siden av Tyndallrøret i et mørkt rom, for å
se om det ble dannet en sammenhengende linje/stråle gjennom løsningen som er et typisk tegn
på en Tyndalleffekt. Kontroll-løsningene (rent, fortynnet legemiddel) ble gjennomlyst, og ble
brukt som sammenligningsgrunnlag. Resultatene ble notert ned i resultatskjemaet for
Tyndallmetoden (Appendix X). Dersom det var tvil rundt observasjonen, så en annen person
på prøven, som en dobbeltkontroll.

Turbidimetri
Turbiditet kan måles i et turbidimeter. Prøveglassene med kork, tilhørende turbidimeteret, ble
først skylt med varmt springvann deretter med Milli-Q-vann for å få et rent prøveglass. Før
måling ble Tyndallrøret vendt forsiktig ca. 10 ganger, for å sikre at eventuelle partikler var
homogent fordelt. Deretter ble cirka 15 ml prøve overført til prøveglasset (noe av prøven var
51

da igjen i Tyndallrøret, og dette ble brukt til pH-måling). Det var viktig å bruke hansker ved
håndtering av prøveglasset og unngå å ta på nedre del for å ikke få fingermerker på glasset som
kunne påvirke prøveresultatet. En lavpartikulær serviett ble brukt til å tørke over utsiden av
prøveglasset for å tørke vekk vanndråper, og eventuelt fjerne eventuelt rusk. Prøven ble vendt
en ekstra gang i prøveglasset før den ble plassert i turbidimeteret som på forhånd var kalibrert.
Prøven fikk stå i ro i cirka 1 minutt for at luftbobler skulle stige opp før prøven ble målt, og
resultatet notert i observasjonsskjema. Kontrollprøvene (rent, fortynnet legemiddel) ble utført
på samme måte.
Kalibrering av turbidimeteret med 10, 20, 100 og 800 FNU-standarder ble foretatt med jevne
mellomrom (hver 3. måned). Ved bruk av turbidimeteret ble kalibreringen kontrollert med 10
FNU-standarden (ett-punkts-kalibrering). Standardene var ferdiglaget og ble ristet kraftig før
de fikk stå rolig i 4-5 minutter før bruk, slik at luftboblene ikke skulle påvirke kalibreringen.

pH-måling
pH ble målt på prøvevolumet fra Tyndallrørene og verdien ble notert ned i resultatskjema. Det
ble også målt pH på kontrollene av rent, fortynnet legemiddel. pH-meteret ble daglig kalibrert
med standarder som dekket ønsket område i henhold til intern SOP for pH-meteret (Seksjons
for Farmasi).
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5 Resultater: Kartlegging
5.1 Kartlegging ved Rikshospitalet
Det ble til sammen kartlagt datamateriale fra 24 pasienter på Barneintensiv avdeling og 11
pasienter på Nyfødtintensiv avdeling mellom mai 2017 og april 2018. Oversiktstabeller over
alle kartlagte data av legemidler administrert som parallellinfusjon fra Barneintensiv avdeling
og Nyfødtintensiv avdeling finnes i henholdsvis Appendix XI og XII.
Smertestillende (fentanyl, morfin, klonidin, og paracetamol), sederende eller anestetika
(propofol, midazolam, ketamin og deksmedetomidin), antimikrobielle midler (cefotaksim,
metronidazol, vankomycin, meropenem og flukonazol) samt flere preparater for
opprettholdelse av energi- og væskenivå i kroppen var dominerende grupper i kartleggingen. I
tillegg fikk mange av barna på begge avdelingene parenteral ernæring, ofte i form av
standardblandinger i 3-kammerposer.
Legemidlene som brukes må i flere tilfeller fortynnes eller rekonstitueres, og
fortynningsmedium ble ofte oppført som natriumklorid 9 mg/ml eller «m.v.», som står for
medisinvæske. Sistnevnte var enten natriumklorid 9 mg/ml eller glukose 50 mg/ml, men det
var noen ganger utfordrende å finne tilbake til hvilke av disse som var benyttet til den enkelte
pasient. Som regel var dette i tråd med angivelsene oppgitt for aktuelt legemiddel i Blandekort
til

barn

fra

Nasjonalt

kompetansenettverk

for

legemidler

til

barn

(Nasjonalt

kompetansenettverk for legemilder til barn 2017b).
Som det fremgår i Figur 15 var det flere av de samme ATC-gruppene som gikk igjen på begge
avdelingene, men hyppigheten var forskjellig. Eksempelvis ble det brukt en høyere andel
smertestillende og sedativa på Barneintensiv avdeling, mens forekomsten av antimikrobielle og
antimykotiske midler var høyere på Nyfødtintensiv avdeling. Psykoleptika/sedativa (slik som
deksmedetomidin og midazolam) ble ikke registrert på Nyfødtintensiv avdeling, men ble brukt
av flere pasienter på Barneintensiv avdeling.
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Figur 15: Parallellinfunderte legemidler kartlagt på Barneintensiv avdeling i SVK (venstre) og
Nyfødtintensiv avdeling i longline-kateter (høyre) på Rikshospitalet fordelt på ATC-grupper.
N01: Anestetika, N02: Analgetika, N05: Psykoleptika/sedativa, J01: Antibakterielle midler til
systemisk bruk, J02: Antimykotiske midler til systemisk bruk, B05: Blodsubstitutter og
infusjonsoppløsninger, inkludert ernæring. Prosentvis fordeling på ATC-gruppe er beregnet
basert på totalt antall legemidler registrert for parallellinfusjon på de respektive avdelingene.

Av ernæring var det særlig 3-kammerposen Numeta som ble brukt. På Barneintensiv avdeling
var Numeta G16E og Numeta G19E mest brukt, mens på Nyfødtintensiv avdeling var det
Numeta G13E. Hovedforskjellen på 3-kammerposene var at næringsinnholdet er alderstilpasset
i forhold til mengder av de forskjellige innholdsstoffene. Numeta G13E er indisert for premature
nyfødte, mens Numeta G16E er for fullbårne nyfødte opp til 2 år, og Numeta G19E er for barn
fra 2 år og oppover (SPC 2016). Av de andre preparatene som gikk igjen i ATC-gruppe B05,
var det væske- og elektrolyttinfusjoner, slik som glukose 50 mg/ml, Ringer-acetat og Rehydrex
med glucos.
Legemidler på Barneintensiv avdeling ble oftest administrert via 3-lumens sentrale venekatetre,
samt «Hickmann»-katetre. På Nyfødtintensiv avdeling var det «Longline»-katetre som var mest
i bruk. «Longline»-katetrene som ble brukt var som regel 1-lumens, men 2-lumens forekom
også. De fleste pasientene hadde også ett eller to perifere venekatetre, enten i hånd, fot eller på
hodet. Samtlige parallellinfusjoner registrert i kartleggingen ble administrert i sentrale
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venekatetre, unntatt en kombinasjon av propofol og fentanyl administrert til et barn på
Barneintensiv avdeling via et perifert venekateter i fot.

5.1.1 Parallellinfunderte legemidler
I Figur 16 presenteres kombinasjoner av legemidler som ble administrert ved parallellinfusjon
i SVK, registrert ved Barneintensiv avdeling på Rikshospitalet. Det kan bemerkes at det er
administrert en rekke kombinasjoner, de fleste uten ernæring (PN). Kartlagte data viser at
kombinasjonene er unike. Det var kun to kombinasjoner som ble registrert to ganger; fentanyl
og deksmedetomidin samt fentanyl og klonidin. Som kan sees av Figur 16 forekom det ofte
parallellinfusjon med 3 forskjellige legemidler, og det ble registrert et tilfelle med kombinasjon
av 5 forskjellige legemidler. Det kom fram under samtale med sykepleierne, både ved
innsamling «bed-side» og ved intervju (kapittel 5.2) at det ikke var så uvanlig med mange
forskjellige legemidler.

Antall komponenter parallellinfundert

Barneintensiv avdeling
PN + 2 LM
PN + 1 LM
5 LM
3 LM
2 LM
0

2

4

6

8

10

12

Antall pasienter

Figur 16: Kombinasjoner av legemidler registrert som parallellinfusjon i SVK på
Barneintensiv avdeling på Rikshospitalet. Opptil 5 ulike legemidler administrert sammen ble
registrert. Kombinasjonene var unike, med unntak av 2 pasienter med fentanyl og
deksmedetomidin og 2 pasienter med fentanyl og klonidin. (PN = parenteral ernæring, LM =
legemiddel)
I Figur 17 presenteres registrerte kombinasjoner av legemidler administrert ved
parallellinfusjon i «Longline»-kateter, hovedsakelig 1-lumens, ved Nyfødtintensiv avdeling på
Rikshospitalet. Alle pasientene fikk infusjon av en (eller flere) legemidler i ATC-gruppe B05,
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som er blodsubstitutter og infusjonsoppløsninger, inkludert ernæring. Nesten alle pasientene
fikk ernæring, som regel i form av Numeta G13E, parallellinfundert med andre legemidler.
Majoriteten av pasientene på Nyfødtintensiv avdeling, fra kartleggingen mottok
parrallellinfusjon av 3 eller flere legemidler.

Nyfødtintensiv avdeling
PN + 4 LM

PN + 3 LM

PN + 2 LM

PN + 1 LM
0

1

2

3

4

Antall pasienter

Figur 17: Kombinasjoner av legemidler registrert som parallellinfusjon ved Nyfødtintensiv
avdeling på Rikshospitalet. Administreringen ble i hovedsak gjort ved bruk av et 1-lumens
«Longline»-kateter. Opptil 5 ulike legemidler administrert sammen ble registrert, og samtlige
registreringer inkluderte parenteral ernæring. PN = parenteral ernæring, LM = legemiddel

5.1.2 Observasjon av filterbruk
Observasjoner av filterbruk ble registrert. Noen pasienter hadde ikke filter i sitt
infusjonsoppsett, mens andre hadde blått filter (partikkelfilter, 0,22 µm) eller grønt filter
(fettfilter, 1,2 µm), eller både blått og grønt filter. Det varierte hvor filteret var plassert på
infusjonsoppsettet. Noen filtre var plassert før eventuelle 3-veiskraner, mens andre var plassert
etter 3-veiskranen, nærmest inngangen til pasientens vene.

5.1.3 Infusjonshastighet
På Barneintensiv avdeling ble alle doseringshastighetene registrert fullstendig for legemidlene
i ATC-gruppe N01, N02, N05 og J01, mens informasjonen var mer eller mindre mangelfullt
oppgitt for B05. På Nyfødtintensiv avdeling ble det registrert få hastigheter, da denne
informasjonen var mer utilgjengelig. Videre beskrives dermed hastigheter benyttet på
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Barneintensiv avdeling; doseringshastigheten oppgis i mg/kg/t, eventuelt μg/kg/t, hvilket er et
viktig moment i og med at barnets vekt blir tatt i betraktning med tanke på dosering av
legemiddelet og hastighet. Doseringshastighetene på legemidlene varierte etter behov og type
legemiddel. Ut fra registreringene var det ATC-gruppen B05 (blodsubstitutter og
infusjonsoppløsninger, inkludert ernæring) der de fleste preparatene gikk med høy hastighet,
hovedsakelig mellom 10 ml/t og 40 ml/t. Den høyeste hastigheten var likevel registrert for
metronidazol med 108 ml/t over 40 minutter til et barn på 27,1 kg. Videre fulgte Rehydrex med
glucos på 45,5 ml/t gitt over 11 timer til et barn på 17,5 kg. Paracetamol ble registrert med en
hastighet på 40 ml/t, men kun over 15 minutter, som sammen med metronidazol var relativt
korte infusjoner sammenlignet med andre registeringer som varte fra 7 timer opptil 143 timer.
Legemidlene i ATC-gruppe N01 og N02, unntatt paracetamol og propofol, gikk kontinuerlig
med hastigheter mellom 0,3 ml/t og 1,5 ml/t. Propofol ble registrert med hastighet mellom 3,5
ml/t og 7 ml/t.

5.2 Intervju med sykepleierne
«Ofte er det bedre å ikke spørre, for da skal det ikke gå sammen» - Sitat sykepleier

Det var 5 sykepleiere fra Barneintensiv avdeling som ble intervjuet. Av disse var 4 kvinner og
1 mann. Alle deltagerne svarte på samtlige spørsmål. De hadde forskjellige oppfatninger,
samtidig som det ofte førte frem til nesten identiske svar på noen av spørsmålene. Spørsmålene
er vedlagt i Appendix III.

Ved spørsmålet om hva som ble opplevd som den/de største utfordringen(e) rundt
parallellinfusjon var det sykepleiernes egne erfaringer som gav utslag. Sykepleierne med en
rekke erfaringer stolte mer på seg selv og utgav seg for å være mindre usikre. Likevel oppgav
samtlige at det mest utfordrende var at de ikke alltid hadde nok kunnskap om kombinasjonene
ville være uforlikelige eller ei. At utfordringene ofte oppstod ved akutte situasjoner bedret ikke
situasjonen, og den nødvendige informasjonen var ikke alltid tilgjengelig. Resultatet ble at
kombinasjonen var nødt til å bli administrert, for pasienten trengte behandlingen. Det fantes
ikke andre alternative måter å administrere legemidlene på.
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Sykepleierne mente at de som regel kjente til blandbarhet for de legemidlene som var hyppig i
bruk. Det var enstemmighet i at forlikelighetstabellen de har tilgjengelig (Oslo
Universitetssykehus HF 2017) (Figur 5 i kapittel 1.6.1) var vanskelig å forstå, samtidig som
den ble opplevd som lite utfyllende, noe som førte til at den fikk liten klinisk verdi. For noen
sykepleiere endte det derfor med at de, fremfor tabellen, heller brukte informasjon fra
blandekortene til barn, kollegaer med erfaring eller andre tilgjengelige ressurser.
Filterbruk var omdiskutert blant de intervjuede. 2 av 5 mente at det ikke var nødvendig å bruke
filter. Avdelingsledelsen for Barneintensiv avdeling på Rikshospitalet hadde bestemt at inntil
det forelå bedre bevis for nytteverdien av filter, skulle filtre ikke brukes. Som argumenter mot
filterbruk ble det nevnt at det var mer hygienisk å ikke koble til filtrene samtidig som det var
mindre arbeid å sette opp infusjonssett uten filter. De resterende 3 sykepleierne uttrykte
usikkerhet rundt denne avgjørelsen, og de syntes ikke argumentet om mindre arbeid for oppsett
av infusjonssett holdt mål. De opplevde at bruk av filter kunne være en ekstra sikkerhet ved
infusjon. Dette ble presisert særlig for fettemulsjoner. Det ble nevnt av to sykepleiere at det var
hensiktsmessig og ikke noe vanskeligere å sette opp et infusjonssett med filter enn et uten filter.
Visse legemidler som benyttes hyppig er oppgitt til å måtte bli administrert separat, slik som
Ringer-acetat eller furosemid, hvilket sykepleiere opplever at kan bli et problem ettersom det
er få venøse innganger hos et barn. Derfor var ønsket deres at det skulle undersøkes mer på
slike legemidler, i håp om at resultatene kunne gi en mulighet for parallellinfusjon.
«Ringer må noen ganger gå med noe annet. Vi vet at det ikke skal det, men noen ganger er det
ikke noe valg. Sånn er hverdagen på intensiven» – Sitat sykepleier

Videre fortalte sykepleierne at det var ønskelig at det ble utført forskning på forlikelighet
mellom legemidler som ofte blir administrert kontinuerlig eller var livsviktige. Smertestillende
og sedasjon ble nevnt som et stort felt innenfor disse rammene. PN sammen med legemidler
var også noe sykepleierne savnet mer informasjon om.

5.3 Avgrensing av studien
Kartleggingen ble utført i samarbeid med en annen masterstudent, men fokusområde i forhold
til bruk av resultater i videre arbeid var forskjellig. I denne studien var fokus på legemidler som
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ble parallellinfundert på Barneintensiv avdeling, mens den andre masteroppgaven tok for seg
legemidler administrert parallelt med TPN fra kartleggingen ved Nyfødtintensiv avdeling, med
fokus på barn under 10 kg.
Ettersom et hovedmål i denne oppgaven var å etablere og validere en dynamisk modell, som
skulle brukes for å etterligne parallellinfusjonen til en pasient, ble det begrenset tid til å
undersøke klinisk relevante kombinasjoner fra kartleggingen på Rikshospitalet. For validering
av dynamisk modell, ble kombinasjonen furosemid og vankomycin valgt som en positiv
kontroll, ettersom blanding av de to legemidlene var mistenkt å gi utfelling. Denne
kombinasjonen ble altså ikke registrert under kartleggingen, men er to legemidler som brukes
relativt hyppig på Barneintensiv avdeling (Bentsen Rikshospitalet, 2018).
På Barneintensiv avdeling var de fleste kombinasjonene som ble registrert unike.
Deksmedetomidin, som er et sedativum, ble registret i kombinasjon med de analgetiske
opioidene fentanyl og morfin, og ved et tilfelle sammen med benzodiazepinet midazolam, som
brukes i forbindelse med anestesi og sedasjon. Ved samtale med barneanestesiolog Gunnar
Bentsen kom det frem at det ikke var uvanlig at deksmedetomidin ble gitt sammen med et
analgetisk opioid, hvilket i mange tilfeller var fentanyl. Forordning av kombinasjonen
deksmedetomidin og midazolam, som ble registrert under kartleggingen kunne forekomme,
men var ikke oppfattet som en vanlig kombinasjon (Bentsen Rikshospitalet, 2018). Det er grunn
til å tro at den registrerte hendelsen handler om en seponeringsfase etter en prosedyre, og
således ikke representerer en vanlig kombinasjon. Fentanyl ble registrert i kombinasjon med
deksmedetomidin

to

ganger,

og

barneanestesiolog

Gunnar

Bentsen

bekreftet

at

deksmedetomidin var på innmarsj inn i klinikken, og ville sannsynligvis erstatte det mye brukte
legemiddelet klonidin (Bentsen Rikshospitalet, 2018). Deksmedetomidin og fentanyl ble
dermed valgt for videre testing med tanke på potensiell utfelling ved parallellinfusjon.
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6 Resultater: Eksperimentell del
6.1 Etablering av metode for undersøkelse av
uforlikelighet i dynamisk modell
Den dynamiske modellen som metode for undersøkelse av uforlikelighet ble etablert ved å
danne et bilde av hvordan væskene som kommer i kontakt ville oppføre seg i infusjonssettet.
Dette ble utført ved hjelp av en fargeløsning, laget med fargestoffet Brilliant Blue. Det ble
ansett som en fordel å kunne gjøre en visuell kontroll av løsningene når de kom i kontakt i 3veiskranen.
Det ble observert at forskjellige fortynningsmedia gav ulik absorbans av Brilliant Blue.
Absorbans målt ved 553 nm var høyere for løsninger i Milli-Q-vann sammenliknet med samme
konsentrasjon Brilliant Blue i glukose 50 mg/ml,
Ettersom Brilliant Blue ved første målinger i UV-VIS spektrofotometeret viste seg å gi
forskjellig utslag på absorbans, ble dette undersøkt nærmere. Figur 18 viser absorbsjonsspekter
til Brilliant Blue med konsentrasjon 10 μg/ml i fire forskjellige fortynningsmedia (Milli-Qvann,

natriumklorid

9

mg/ml,

glukose

50

mg/ml

og

glukose

200

mg/ml).

Absorpsjonsmaksimum forskjøv seg svakt mot høyere bølgelengde for vann og natriumklorid
(λmax = 555 nm) sammenliknet med de to glukoseløsningene (λmax = 552 nm), mens observert
absorbans var høyere for Brilliant Blue løst i vann og lavest for Brilliant Blue løst i glukose 200
mg/ml.
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Figur 18: Absorbsjonsspekter av Brilliant Blue løst i forskjellige fortynningsmedia i
konsentrasjon 10 μg/ml. λmax endrer seg noe for de forskjellige fortynningsmedia, og
absorbansen er ulik. NaCl = natriumklorid. (n=1).

6.1.1 pH-påvirkning på absorbans av fargeløsning
Resultatene av Brilliant Blue løst i Milli-Q-vann med pH justert til henholdsvis 4, 5, 6, 7 og 8
vises i Figur 19. Maksimumsabsorbsjonen forskyves gradvis mot høyere bølgelengde med
økende pH-verdi på løsningen fra 550 nm ved pH 4 til 556-557 nm ved pH 7-8. Selv om eksakt
bølgelengde for absorpsjonsmaksimum er vanskelig å lese av grafen, kunne denne enkelt
bestemmes ved å se på rådata. Dersom rådata viste at maks absorbans ble nådd over flere
bølgelengder, ble medianen brukt.
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Figur 19: Absorpsjonsmaksimum (λmax) av Brilliant Blue 5 µg/ml løst i fosfatbuffer titrert til
en pH-verdi på 4, 5 ,6, 7 og 8. λmax er henholdsvis 550 nm, 553 nm, 555 nm, 557 nm og 556
nm. Der hvor rådata viser at maks absorbans nås over flere bølgelengder, er medianen brukt
(n=1).
Dette gav grunnlag for måling av absorbans ved en bestemt bølgelengde. Til dette ble 555 nm
valgt siden dette var omtrent midtpunktet blant λmax fra spektrene i Figur 19. Resultatene fra
måling av absorbans av Brilliant Blue løsninger med ulik pH-verdi ved 555 nm viste en svakt
stigende tendens fra 0,145 ved pH 4 til 0,173 ved pH 8 (Figur 20). Om endringen er signifikant

Absorbans

vites ikke, da det kun ble målt én prøve ved hver pH-verdi.
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Figur 20: Effekt av pH på absorbansen til Brilliant Blue i konsentrasjon 5 μg/ml løst i en
fosfatbuffer med innstilt pH (4 ,5, 6, 7 og 8). λ = 555 nm (n=1)
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Som følge av resultatene fra pH-påvirkningen, ble det besluttet at for videre måling skulle det
bli målt ved bølgelengde 550 nm for glukoseløsningene som har en forventet pH-verdi på
omtrent 4, mens ved bølgelengde 555 nm for natriumkloridløsninger som har en forventet pHverdi på omtrent 6. pH i løsningene ble målt på laboratoriet, ettersom verdiene kunne avvike
fra oppgitte verdier.

6.1.2 Påvirkning av kunstig belysning på absorbans av fargeløsning
Siden Brilliant Blue antagelig ikke løste seg så raskt som først antatt ble denne undersøkelsen
utført på løsninger som ble sonikert i 15 minutter før måling. Resultatene i Figur 21 viser noen
få svingninger i absorbans, men likevel holder løsningene seg gjennomgående på omtrent
samme absorbans gjennom 7 timer for alle de tre konsentrasjonene (1,6 - 5,0 - 7,5 µg/ml) i
glukose 50 mg/ml. Ingen reduksjon som kan relateres til degradering av Brilliant Blue ble
observert.
0,40
0,35

Absorbans

0,30
0,25
0,20
0,15
0,10
0,05
0,00
0

1

2

3

4

5

6

7

8

Tid (timer)
7,5 μg/ml

5,0 μg/ml

1,6 μg/ml

Figur 21: Absorbans målt ved 550 nm av Brilliant Blue løsninger i 3 konsentrasjoner i
glukose 50 mg/ml over 7 timer. Prøvene ble oppbevart ubeskyttet i et rom med kunstig
belysning og romtemperatur under hele forsøket. λmax = 550 nm (n=1)

Samme forsøk ble utført for natriumklorid 9 mg/ml, hvor prøvene ble undersøkt ved 3 målinger
over 24 timer (umiddelbart, 6 timer og 24 timer). Figur 22 viser forskjellen i absorbans av 7
forskjellige konsentrasjoner Brilliant Blue løst i natriumklorid 9 mg/ml. Små endringer i
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absorbansen registreres for hver konsentrasjon og hvert tidsintervall, men det ser ikke ut til å
være en klar trend at absorbansen stiger eller avtar systematisk. Variasjonen virker tilfeldig.
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Absorbans ved 555 nm

0,23
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Linear (Umiddelbart)
y = 0,0088x ‐ 0,0419
R² = 0,9913
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Linear (6 timer)
y = 0,0091x ‐ 0,0485
R² = 0,9881

24 timer
Linear (24 timer)
y = 0,0077x ‐ 0,0218
R² = 0,9787

Figur 22: Absorbans av 7 forskjellige konsentrasjoner Brilliant Blue løst i natriumklorid 9
mg/ml (10,0; 13,2; 18,2; 20,0; 25,0; 28,8 og 33,0 μg/ml), målt ved 3 tidspunkt (umiddelbart,
etter 6 timer og etter 24 timer). Prøvene ble oppbevart ubeskyttet i et rom med kunstig
belysning ved romtemperatur under hele forsøket. (n=1)

6.2 Simulering i dynamisk modell med fargeløsning
I dette kapittelet presenteres resultater fra oppsett og validering av den dynamiske modellen,
det vil si hele infusjonsoppsettet inkludert sprøyter, 3-veiskran og forlengelsesslager ved hjelp
av fargeløsning (Brilliant Blue løst i fortynningsmedia). Figur 23 viser oppsett av dynamisk
modell i LAF-benk med fargeløsning.
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Figur 23: Viser hvordan oppsettet av den dynamiske modellen var i LAF-benk.
Sprøytepumpene ble «heiset» litt opp, selv om graviteten ikke ville få innvirkning på et slikt
fylt og lukket system med ytre kraftkilde (pumpe). 3-veiskranen ligger «bak» begerglasset og
forlengelsesslangen til 3-veiskranen er plassert i sentrifugerøret for prøveoppsamling.

6.2.1 Bestemmelse av primingvolum og dødvolum i
infusjonsoppsettet
Resultatet etter måling av primingvolum viste at volumet forlengelsesslangen og 3-veiskranen
rommet var henholdsvis 1,755 ml og 1,390 ml for 180°-inngang og 1,322 ml for 90°-inngang.
Dødvolumet ble 0,014 ml for forlengelsesslangen og 0,010 ml for 180°-inngangen i 3veiskranen. For 90°-inngangen i 3-veiskranen ble dødvolumet 0,065 ml (Tabell 7).
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Tabell 7: Primingvolum og dødvolum for infusjonssettet bestemt ved gravimetrisk analyse med
vann. Antatt tetthet = 1 for vann ved romtemperatur. Resultater oppgitt i gjennomsnittlig ml ±
standardavvik (n=3).
Utstyr
Forlengelsesslange
200 cm

Indre diameter

Primingvolum (ml)

Dødvolum (ml)

1 mm2

1,755 ± 0,065

0,014 ± 0,003

2,5 mm2

1,390 ± 0,028

0,010 ± 0,002

2,5 mm2

1,322 ± 0,017

0,065 ± 0,006

3-veiskran1 med 25 cm
forlengelsesslange
(180°-inngang)
3-veiskran1 med 25 cm
forlengelsesslange
(90°-inngang)
1

Discofix®, 2 Oppgitt av produsent

6.2.2 Undersøkelse av bakgrunnsstøy fra infusjonsoppsettet
Absorbansmålinger ved UV-VIS spektrofotometer
Resultatene etter at rent fortynningsmedium, glukose 50mg/ml, var kjørt gjennom systemet (30
ml/t) viste at absorbansen lå -0,004 under referanseløsningen for alle uttakene (2-25 min) og
parallellene (n=3). Dette utgjør ingen forstyrrelser i spekteret i aktuelt område sammenlignet
med rent fortynningsmedium rett fra beholderen, hvor absorbansen var 0,000.

Partikkeltelling med Accusizer
Milli-Q-vann ble kjørt gjennom systemet i den dynamiske modellen med en hastighet på 30
ml/t. Prøve ble tatt opp over 22 minutter for å ha tilstrekkelig prøve og dermed unngå at luft
suges inn og forstyrrer resultatene under måling ved lysblokade. Resultat er oppsummert i
Tabell 8. Totalt antall partikler > 0,5 μm var litt høyere etter å ha passert gjennom
infusjonsoppsettet enn kontrollen som ble målt rett fra sentrifugerøret, men likevel under
grensen som var satt til bakgrunnsstøy på 50 partikler/ml (Intern SOP, Appendix V). Det er
verdt å merke seg at antallet partikler > 5 μm og > 10 μm viser en svak økning ved alle tre
prøveuttakene sammenliknet med kontrollen. Det kan tyde på at prøvene er blitt kontaminert
med partikler med en størrelse mellom 5 og 25 μm. Hvorvidt disse stammer fra infusjonssettet
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eller er kontaminasjon fra håndteringen i forbindelse med prøveuttak og analyse er vanskelig å
vite, men det er en påminnelse om at det er vanskelig å jobbe «partikkelfritt» selv om forholdene
legges til rette.
Tabell 8: Partikkeltelling ved lysblokade (Accusizer) av Milli-Q-vann kjørt gjennom
infusjonsoppsettet for å undersøke bakgrunn av partikler. Prøvene er samlet opp over 22
minutter og analysert ufortynnet. Krav til Milli-Q-vannet før bruk var < 50 partikler per ml
(bakgrunnsstøy). (n=3). # = antall partikler

Vannkvalitet

# ≥ 0,5µm

# ≥ 5µm

# ≥ 10 µm

# ≥ 25 µm

Gj.snitt ±

Gj.snitt ±

Gj.snitt ±

Gj.snitt ±

std.

std.

std.

std.

18,10 ±

4,87 ±

2,80 ±

0,22 ±

6,27

1,79

0,19

0,04

12,43 ±

2,87 ±

1,93 ±

0,20 ±

1,65

0,38

0,09

0,00

23,60 ±

4,83 ±

2,43 ±

0,067 ±

7,73

0,24

0,05

0,09

Kontroll

6,60 ±

1,30 ±

0,93 ±

0,67 ±

Milli-Q-vann

1,04

0,33

0,47

0,09

Prøvetidspunkt
(minutter)

22

44
Milli‐Q‐vann
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6.2.3 Infusjonstid for prøveuttak i simulering
Optimal infusjonstid for prøveuttak ved simulering av Brilliant Blue i dynamisk modell skulle
undersøkes, for å bestemme i hvilket tidsintervall det foregår flest endringer.
Figur 24 viser at gjennomsnittskonsentrasjonen av Brilliant Blue i blandingen etter simulering
av den dynamiske modellen i 120 minutter lå på litt over 50% (svinger mellom 51-54%) av
Brilliant Blues opprinnelige konsentrasjon. Variasjonen var størst ved den første målingen etter
10 minutter. Deretter var det mindre variasjon mellom målingene av prøvene som er samlet
over en periode på 120 minutter.
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Figur 24: Konsentrasjonen av Brilliant Blue i blandingen etter simulering av Brilliant Blue
og glukose 50 mg/ml i dynamisk modell med prøveuttak over 120 minutter. Løsningen i den
ene slangen var Brilliant Blue løst i glukose 50 mg/ml, mens den andre var glukose 50 mg/ml,
begge med en hastighet på 30 ml/t (blandingsforhold 1:1). Prøveoppsamling startet da
sprøytepumpene startet. Resultater angitt som gjennomsnitt og standardavvik. (n=3)

Samme type simulering ble gjentatt for Brilliant Blue løst i glukose 200 mg/ml over 120
minutter, og resultatene er presentert i Figur 25. Til forskjell fra simuleringen gjennomført med
glukose 50 mg/ml, når ikke denne kurven opp til 50% av Brilliant Blues opprinnelige
konsentrasjon, men svinger mellom et gjennomsnitt på 34% og 45%. Variasjonen, uttrykt som
standardavvik, er også større mellom parallellene enn for den lavere glukosekonsentrasjonen.
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Figur 25: Konsentrasjonen av Brilliant Blue i blandingen etter simulering av Brilliant Blue
og glukose 200 mg/ml i dynamisk modell med prøveuttak over 120 minutter. Løsningen i den
ene slangen var Brilliant Blue løst i glukose 200 mg/ml, mens den andre var glukose 200
mg/ml, begge med en hastighet på 30 ml/t (blandingsforhold 1:1). Prøveoppsamling startet
da sprøytepumpene startet. Resultater angitt som gjennomsnitt og standardavvik. (n=3)

Det kunne se ut som gjennomsnittskonsentrasjonen av Brilliant Blue nærmet seg den teoretiske,
antatte konsentrasjonen på 50%, men flatet ut ved ca. 40% (Figur 25). Undersøkelsene over 120
minutter viste at konsentrasjonen av Brilliant Blue i blandingen flatet ut et sted mellom 10 og
20 minutter. Det ble derfor videre undersøkt nærmere hva som foregikk de første 25 minuttene,
beskrevet i kapittel 6.2.4, 6.2.5 og 6.2.6.
I de innledende forsøkene av simuleringen ble det observert forskjeller i prøvevolumene på de
to første prøveuttakene fordi det var vanskelig å starte pumpene helt likt. Det resulterte også
ofte i fargeforskjeller på første og andre prøveuttak (Figur 26). Derfor ble det bestemt at
starttidspunktet konsekvent skulle være da løsningene nådde enden av forlengelsesslangen til
3-veiskranen istedenfor når infusjonspumpene ble startet.
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Figur 26: Bildet viser fargeforskjellene på første prøveuttak (2 min) og de påfølgende
prøveuttakene (4 og 6 min). Sistnevnte er representative for de resterende prøveuttakene (825 min). Fargeforandringen skyldes at det var vanskelig å starte pumpene helt likt, og det
ble observert at det kunne være variasjon i volum og farge på den første prøven som ble
samlet opp 2 minutter etter at pumpene startet. Fargen på prøveuttakene hadde en tendens
til å gå fra lys (2 min) til mørkere farge (de resterende uttakene). Det har også vært tilfeller
hvor første prøveuttak (2 min) var mørkere farge enn de resterende prøveuttakene.

6.2.4 Simulering i dynamisk modell i blandingsforhold 1:1 og
undersøkelse ved forskjellige vinkler (90° og 180°)
For å undersøke om det har betydning for den dynamiske modellen hvilke(t) løp fargeløsningen
blir kjørt i 3-veiskranen, ble dette variert systematisk.

Glukose 50 mg/ml
Figur 27 viser resultatene fra undersøkelse av Brilliant Blue løst i glukose 50 mg/ml sammen
med glukose 50 mg/ml, der fargeløsningen ble vekslet mellom de forskjellige inngangene i 3veiskranen, altså rett gjennom (180°-vinkel) og i 90°-vinkel. Begge pumpene var innstilt på 30
ml/t (blandingsforhold 1:1). Konsentrasjonen av Brilliant Blue i blandingen fra simuleringen
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var noe høyere dersom fargeløsningen fikk gå i rett vinkel gjennom 3-veiskranen (blå kurve i
Figur 27). Begge kurvene viste en svakt stigende tendens, hvor den kurven hvor fargeløsningen
gikk rettvinklet gjennom 3-veiskranen nådde en gjennomsnittskonsentrasjon av Brilliant Blue
på 50% av opprinnelig konsentrasjon etter 25 minutter. 50% er altså en perfekt 1:1 fortynning
ved lik pumpehastighet. Blandingen der fargeløsningen kom inn i 90°-vinkel stabiliserte seg
ved en gjennomsnittskonsentrasjon på ca. 42%, altså litt mer fortynnet enn forventet basert på

Brilliant Blue (% av utgangskonsentrasjon)

lik pumpehastighet.
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Figur 27: Konsentrasjonen av Brilliant Blue i blandingen av to løsninger fra dynamisk
modell med prøveuttak over 25 minutter, simulert i 3 paralleller per inngang. Løsningen i
den ene slangen var Brilliant Blue løst i glukose 50 mg/ml, mens den andre var glukose 50
mg/ml, begge med pumpehastighet på 30 ml/t (blandingsforhold 1:1). Resultater angitt som
gjennomsnitt og standardavvik. (n=3) BB = Brilliant Blue

Glukose 200 mg/ml
Figur 28 viser resultatene fra undersøkelse av Brilliant Blue løst i glukose 200 mg/ml sammen
med glukose 200 mg/ml, der fargeløsningen ble vekslet mellom de forskjellige inngangene i 3veiskranen, altså rett gjennom (180°-vinkel) og i 90°-vinkel. Begge pumpene var innstilt på 30
ml/t (blandingsforhold 1:1). Resultatene viser at konsentrasjonen av Brilliant Blue i løsningen
fra inngang i 90°-vinkel ligger tett opp mot konsentrasjonen av Brilliant Blue i løsningen som
kommer fra rettvinklet inngang (180°-vinkel). Fargeløsningen som gikk rettvinklet gjennom 371

veiskranen nådde en gjennomsnittskonsentrasjon på 42%, mens fargeløsningen som kom inn i
90°-vinkel nådde 37%, etter 25 minutter. Fargeløsningen fra begge innganger ble litt mer
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fortynnet enn forventet basert på lik pumpehastighet.
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Figur 28: Konsentrasjonen av Brilliant Blue i blandingen av to løsninger fra dynamisk
modell med prøveuttak over 25 minutter, simulert i 3 paralleller per inngang. Løsningen i
den ene slangen var Brilliant Blue løst i glukose 200 mg/ml, mens den andre var glukose 200
mg/ml, begge med en hastighet på 30 ml/t (blandingsforhold 1:1). Resultater angitt som
gjennomsnitt og standardavvik. (n=3) BB= Brilliant Blue

Natriumklorid 9 mg/ml
Figur 29 viser resultatene fra undersøkelse av Brilliant Blue løst i natriumklorid 9 mg/ml
sammen med natriumklorid 9 mg/ml, der fargeløsningen ble vekslet mellom de forskjellige
inngangene i 3-veiskranen, altså rett gjennom (180°-vinkel) og 90°-vinkel. Begge pumpene var
innstilt på 30 ml/t (blandingsforhold 1:1). Resultatene viser at konsentrasjonen av Brilliant Blue
i blandingen fra simuleringen var tilnærmet lik uavhengig av hvilken inngang fargeløsningen
gikk gjennom. Begge kurvene nådde en gjennomsnittskonsentrasjon opp mot 50% ved 25
minutter, som er en perfekt 1:1 fortynning.
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Figur 29: Konsentrasjonen av Brilliant Blue i blandingen av to løsninger fra dynamisk
modell med prøveuttak over 25 minutter, simulert i 3 paralleller per inngang. Løsningen i
den ene slangen var Brilliant Blue løst i natriumklorid 9 mg/ml, mens den andre var
natriumklorid 9 mg/ml, begge med en hastighet på 30 ml/t (blandingsforhold 1:1). Resultater
angitt som gjennomsnitt og standardavvik. (n=3) BB = Brilliant Blue

Uavhengig av hvilken inngang fargeløsningen gikk gjennom, var det en gjennomgående
tendens at løsningene i blandingsforhold 1:1 la seg «ved siden av hverandre» i
forlengelsesslangen til 3-veiskranen, slik som vist i Figur 30. Det kunne observeres noe
turbulens helt i begynnelsen av kranen (vanskelig å få bilde av), men dette jevnet seg ut kun
etter et par centimeter inn i kranen, samt etter et par minutter var det ikke lenger turbulens (som
kunne sees med det blotte øyet).
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Figur 30: Løsningene lå tilsynelatende parallelt i forlengelsesslangen til 3-veiskranen under
simulering i dynamisk modell. Begge løsningene ble pumpet med hastighet 30 ml/t med
forventet blandingsforhold 1:1.

6.2.5 Simulering i dynamisk modell i blandingsforhold 1:3 og 3:1
Simuleringene som hadde ulik hastighet for de to løsningene (10 ml/t mot 30 ml/t, og vice
verca) gav resultatene presentert i Figur 31. Blandingen der fargeløsningen ble simulert med 3
ganger hastigheten til fortynningsmediet viste den største fortynningen (blå kurve i Figur 31).
Gjennomsnittskonsentrasjonen av Brilliant Blue viste en svakt stigende tendens fra 55% til ca.
65% av opprinnelig konsentrasjon etter 25 minutter. Forventet konsentrasjon av Brilliant Blue
i blandingen med blandingsforhold 3:1 var 67%. Blandingen der fargeløsningen ble simulert
med 3 ganger lavere hastighet enn fortynningsmediet viste tilsvarende en stigende tendens fra
23% til 33% av opprinnelig konsentrasjon av Brilliant Blue etter 25 minutter. Forventet
konsentrasjon av Brilliant Blue i blandingen med blandingsforhold 1:3 var 33%.
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Figur 31: Konsentrasjonen av Brilliant Blue i blandingen av to løsninger fra dynamisk modell
med prøveuttak over 25 minutter, simulert i 3 paralleller per inngang. Løsningen i den ene
slangen var Brilliant Blue løst i natriumklorid 9 mg/ml, mens den andre var natriumklorid 9
mg/ml. Hastigheten var 30 ml/t for natriumklorid 9 mg/ml og 10 ml/t for Brilliant Blue løst i
natriumklorid 9 mg/ml ved blandingsforhold 3:1 (oransje kurve), og vice verca ved
blandingsforhold 1:3 (blå kurve). Resultater angitt som gjennomsnitt og standardavvik. (n=3)
BB = Brilliant Blue, NaCl = natriumklorid

Figur 32 viser hvordan løsningene lå gjennomgående i forlengelsesslangen til 3-veiskranen ved
simuleringer i henholdsvis forventet blandingsforhold 1:3 og 3:1. Det var vanskeligere å
bedømme visuelt hvorvidt de to væskene gikk parallelt i slangen eller ei, fordi forskjellen i
løsningenes pumpehastighet resulterte i at løsningene utgjorde ulike volum i slangen. Figur 32
A viser forholdet der fargeløsningen ble simulert i blandingsforhold 1:3 med
fortynningsmedium, og var forventet å utgjøre en smalere «kanal» i slangen sammenlignet med
fortynningsmediet. Det var mulig å se en sterkere farge langs den ene siden av slangen, men
det var vanskelig å se noen klar grenseflate mellom de to løsningene. Og motsatt, der
fargeløsningen ble simulert i blandingsforholdet 3:1 med fortynningsmediet (Figur 32 B) var
tilsynelatende hele slangen fylt med farge, med bare en liten stripe av blank løsning i venstre
kant. Dette resulterer at det blir vanskelig å avgjøre om det var en tydelig grenseflate mellom
de to løsningene.
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Figur 32: A viser hvordan løsningene la seg i forlengelsesslangen fra 3-veiskranen ved
simulering i blandingsforhold 1:3 (Brilliant Blue : natriumklorid 9 mg/ml). B viser hvordan
løsningene la seg i forlengelsesslangen fra 3-veiskranen ved simulering i blandingsforhold
3:1 (Brilliant Blue : natriumklorid 9 mg/ml).

6.2.6 Simulering i dynamisk modell med væsker med ulik tetthet og
viskositet
Resultatene fra undersøkelse av Brilliant Blue løst i den mindre viskøse glukose 50 mg/ml
simulert i dynamisk modell mot den mer viskøse glukose 200 mg/ml, der fargeløsningen ble
vekslet mellom de forskjellige inngangene i 3-veiskranen, altså rett gjennom (180°-vinkel) og
90°-vinkel vises i Figur 33. Begge løsningene ble simulert med 30 ml/t (blandingsforhold 1:1),
og den teoretiske glukosekonsentrasjonen av blandingen var forventet å være 125 mg/ml. En
standardkurve for Brilliant Blue i glukose 125 mg/ml ble derfor benyttet til kvantifisering av
prøvene. Resultatene viser at når den lavviskøse løsningen (fargeløsningen) gikk i rettvinklet
inngang (180°-vinkel) ble det oppnådd en gjennomsnittskonsentrasjon av Brilliant Blue på 61%
etter 25 minutter (blå kurve i Figur 33), mens når den lavviskøse løsningen (fargeløsningen)
gikk i 90°-vinkel nådde gjennomsnittskonsentrasjonen av Brilliant Blue 67%. Forventet
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fortynning av Brilliant Blue er 50% ved blandingsforhold 1:1. Etter 6 minutter hadde begge
kurvene (blå og oransje) nådd en gjennomsnittskonsentrasjon av Brilliant Blue på 50%, og

Brilliant Blue (% av utgangskonsentrasjon)

fortsatte å stige noe til de nevnte sluttkonsentrasjonene.
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Figur 33: Konsentrasjonen av Brilliant Blue i blandingen av to løsninger fra dynamisk
modell med prøveuttak over 25 minutter, simulert i 3 paralleller per inngang. Løsningen i
den ene slangen var Brilliant Blue løst i glukose 50 mg/ml, mens den andre var glukose 200
mg/ml, begge med en hastighet på 30 ml/t (blandingsforhold 1:1). Resultater angitt som
gjennomsnitt og standardavvik. (n=3) BB = Brilliant Blue

6.2.7 Undersøkelse av fargeløsningens oppholdstid i
infusjonssettet ved bolus-injeksjon
Resultatet (Figur 34) fra undersøkelsen av oppholdstiden til fargeløsningen (Brilliant Blue
7,5 μg/ml) i infusjonssettet etter en 3 ml bolusinjeksjon viste at det ble en topp i absorbans av
Brilliant Blue ved måling etter 1 minutt. Ettersom prøven ved tidspunkt 0 inneholder MilliQ-vann som allerede var i løpet før bolusinjeksjonen ble gitt, gav prøven ved tidspunkt 0
lavere absorbans enn for 1 minutt. Ettersom primingvolumet til 3-veiskranen er omtrent 1,35
ml (bestemt fra måling Tabell 7 i kapittel 6.2.1), og hastigheten til den løpende infusjonen
med Milli-Q-vann var 30 ml/t, hvilket tilsvarer 0,5 ml/min, er det forventet at siste dråpe gitt
fra bolusinjeksjonen burde være ute av kranen etter omtrent 1,5 minutter. Som resultatene
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viser ble fargeløsningen etter 1 minutt stadig mer fortynnet, og rester av fargeløsningen var
på vei ut av infusjonssettet. Det tok omtrent 15 minutter før målt absorbans i prøveuttaket
var tilnærmet lik referanseløsningen (± 0,002 i absorbans), dermed så fargeløsningens

Brilliant Blue (% av utgangskonsentrasjon)

oppholdstid i infusjonssettet ut til å være omtrent 15 minutter.
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Figur 34: Konsentrasjonen av Brilliant Blue etter injeksjon som 3 ml bolusdose til løpende
infusjon av Milli-Q-vann med pumpehastighet 30 ml/t. Rester av fargeløsningen kom ut med
prøvevolumet frem til omtrent 15 minutter. Resultat oppgitt som gjennomsnitt ± standardavvik
(n=3). λmax = 555 nm.

6.2.8 Undersøkelse av fargeløsningens adsorbsjon til
infusjonsoppsettet
Det ble undersøkt om fargestoffet ble adsorbert til infusjonssettet og på den måten førte til at
konsentrasjonen i blandingen fra dynamisk modell ville være lavere de første minuttene.
Da prøven ble samlet opp i et sentrifugerør, viste det seg at forventet absorbansverdi i forhold
til den opprinnelige løsningen av Brilliant Blue ikke ble oppnådd, men konsentrasjonen av
Brilliant Blue i prøvevolumet stabiliserte seg ved ca. 85 - 87% (blå serie Figur 35). Dette vekket
mistanke om at fargestoffet ikke bare adsorberte til infusjonssettet, men også kunne adsorberes
til sentrifugerøret. Derfor ble prøve samlet opp direkte i en engangskyvette, og denne prøven
hadde tilnærmet forventet absorbans på 0,451, som tilsvarer 100,2 % av opprinnelig løsning
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med Brilliant Blue. Ettersom dette tilsa at fargeløsningen adsorberte til sentrifugerøret, ble de
to neste parallellene utført ved å samle prøvevolum direkte i kyvetten.
Resultatene fra prøveopptak direkte til kyvetten viste en jevnt økning i konsentrasjonen av
Brilliant Blue de første 12 minuttene (oransje serie Figur 35), som deretter flatet ut og nådde
tilsynelatende samme konsentrasjon som den opprinnelige løsningen av Brilliant Blue (7,5

Brilliant Blue (% av utgangskonsentrasjon)

μg/ml) etter 25 minutter.
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Figur 35: Konsentrasjonen av Brilliant Blue etter forsøk i dynamisk modell med oppsamling
av prøvevolum, direkte til engangskyvette (oransje serie, n=2) og ved mellomlagring i
sentrifugerør (blå serie, n=1). Konsentrasjon av Brilliant Blue var lavere ved de første
uttakene, og økte jevnt frem til omtrent 12 minutter, for begge serier, før den flatet ut.

Som en ekstra kontroll på at det virkelig var sterk adsorpsjon til sentrifugerørene, ble et nytt
uttak gjort i sentrifugerør etter at infusjonssettet var mettet (15-17 min). Konsentrasjonen av
Brilliant Blue i prøven var på 88,7 % og 86,9 % av opprinnelig løsning, sammenlignet med 99,6
% og 100,0 % for prøvene som ble tatt opp direkte til kyvetten, og bekrefter at i tillegg til det
som adsorberes av fargestoff til infusjonssettet så adsorberes ca. 13-15 % i sentrifugerør ved
mellomlagring før måling.
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6.3 Simulering i dynamisk modell med to legemidler
Kombinasjonene furosemid og vankomycin (hydroklorid), samt fentanyl (sitrat) og
deksmedetomidin (hydroklorid) ble undersøkt ved parallellinfusjon i dynamisk modell, og
resultatene presenteres under.

6.3.1 Furosemid og vankomycin
Furosemid og vankomycin har svært forskjellige pH-verdier, henholdsvis ca. 9 og ca. 3 (Tabell
3 i kapittel 4.1.2). De antas å være uforlikelige grunnet syre-base-reaksjoner og ble brukt som
en positiv kontroll i denne studien.
Kombinasjonen ble undersøkt ved de laveste brukte konsentrasjonene av hvert legemiddel på
Barneintensiv avdeling, basert på Blandekort for barn (Nasjonalt kompetansenettverk for
legemilder til barn 2017b), for å se om også de lave konsentrasjonene ville gi utfelling, ettersom
høye konsentrasjon er vist å være uforlikelige (Raverdy et al. 2013; Trissel 2007)

Analyse av partikkelantall og partikkelstørrelse ved hjelp av lysblokade
Resultatene fra lysblokade vises i Tabell 9. Ved undersøkelse av partikler i blandingen etter
simulering i dynamisk modell med hastighet 30 ml/t og oppsamling av prøve over 22 minutter
viste målingene et høyere totalt partikkelantall i blandingene enn i furosemid og vankomycin
hver for seg. Dette tyder på at det skjer en partikkeldannelse i prøvene som resultat av
parallellinfusjon, som forventet. Rådataene viser at partikkelinnholdet i første parallell av
prøven ved 22 minutter avviker stort fra de to andre, og gir opphav til den store variasjonen
(Tabell 9). Selv om det var forventet en utfelling ved blanding av disse to legemidlene, viser
resultatene at antall partikler ≥ 10 μm er innenfor de stilte kravene (LVP; ≤ 25 partikler per ml
i størrelsesorden ≥ 10 μm) for de fleste av analyserte paralleller, men over grensen for den
første oppsamlingen etter 22 min. Antall partikler for kombinasjonen av furosemid og
vankomycin ligger imidlertid i øverste grensesjikt for de stilte kravene. Andelen partikler med
størrelse mellom 0,5 - 5 μm er høy for blandingen.
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Tabell 9: Partikkeltelling ved lysblokade (Accusizer) av furosemid parallellinfundert med
vankomycin. Prøvene er samlet opp over 22 minutter og analysert ufortynnet. Resultater angitt
som gjennomsnitt og standardavvik (n=3). #=antall partikler.

Kombinasjon

Prøvetidspunkt
(minutter)

22

Furosemid
1 mg/ml
+
Vankomycin
5 mg/ml

44
66

# ≥ 0,5µm

# ≥ 5µm

# ≥ 10 µm

# ≥ 25 µm

Gj.snitt ±

Gj.snitt ±

Gj.snitt ±

Gj.snitt ±

std.

std.

std.

std.

576,49 ±

70,11 ±

17,80 ±

2,96 ±

410,82

53,04

16,96

2,54

503,60 ±

62,18 ±

12,49 ±

0,98 ±

26,91

7,45

6,29

0,57

524,89 ±

63,76 ±

13,18 ±

1,78 ±

23,69

4,87

2,97

0,44

314,18 ±

37,13 ±

13,64 ±

0,93 ±

151,41

14,98

7,43

0,45

8,73 ±

2,87 ±

1,71 ±

0,49 ±

2,07

1,31

0,25

0,27

Kontroll
Furosemid
Vankomycin

Observasjon av partikulær utfelling ved Tyndallmetoden
Observasjonene gjort ved undersøkelse med Tyndallmetoden presenteres i Tabell 10. Som det
kommer frem i tabellen, ble det observert betydelig mer partikler i blandingene med
furosemid og vankomycin sammenlignet med kontrollprøvene av rene legemidler. Det var en
tydelig stråle gjennom omtrent alle prøvene unntatt 2 som hadde en svakere stråle (prøve
ved 32 og 48 minutter i parallell 2). Ved gjennomlysning med laser-lyskilden ble det også
observert en svak, tynn stråle i kontrollen med vankomycin. Denne strålen var likevel
svakere enn for noen av prøvene fra blandingene vist i Tabell 10.
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Tabell 10: Observasjon av partikulær utfelling ved Tyndallmetoden av furosemid 1 mg/ml
parallellinfundert med vankomycin 5 mg/ml. Partikulær utfelling er angitt som «rusk» i
tabellen. Prøvene er samlet opp over 16 minutter ved hastighet 30 ml/t i dynamisk modell.
Resultat er angitt som observasjonen for hver enkelt prøve. (n=3)
Furosemid +
vancomycin
Parallell Minutter

Observasjoner
Kraftig lyskilde

Fokusert lysstråle

16

Betydelig med rusk.

Tydelig stråle.

32

Betydelig med rusk.

Tydelig stråle.

48

Betydelig med rusk.

Tydelig stråle.

16

Betydelig med rusk.

Tydelig stråle.

32

Noen rusk, men mindre enn tidligere.

Noe tynnere stråle.

48

Noen rusk, men mindre enn tidligere.

Noe tynnere stråle.

16

Betydelig med rusk.

Tydelig stråle.

32

Betydelig med rusk.

Tydelig stråle.

48

Betydelig med rusk.

Tydelig stråle.

Furosemid

Et par rusk. Mulig forurensning.

Ingen stråle.

Vankomycin

Et par rusk. Mulig forurensning.

En liten stråle.

1

2

3

Kontroll

To høyere konsentrasjoner av furosemid (10 mg/ml) og vankomycin (10 mg/ml) ble blandet i
blandingsforholdet 1:1 i et Tyndallrør for å se hvordan denne kombinasjonen ville danne
partikler (Figur 36). Kombinasjonen ble ikke simulert i dynamisk modell, da de lave
konsentrasjonene presentert over allerede viste uforlikelighet mellom to de to legemidlene.

82

Figur 36: Tyndallmetoden med kraftig lyskilde (venstre) og Tyndallmetoden med laserlysstråle (høyre) på kombinasjonen furosemid 10 mg/ml og vankomycin 10 mg/ml blandet i
blandingsforholdet 1:1 direkte i et Tyndallrør lukket med parafilm i LAF-benk. Prøvene ble
blandet betydelig ved å bli vendt, og skummet som kan sees på overflaten ble værende selv
etter at prøvene fikk stå i ro over flere minutter.

Påvisning av partikulær utfelling ved turbidimetri
Resultatene etter målt turbiditet viste at blandingen av furosemid (1 mg/ml) og vankomycin (5
mg/ml) hadde en høyere turbiditet enn kontrollprøvene (Tabell 11). Resultatene av prøvene
viser at blandingene har fått høy turbiditetsendring fra kontrollene hver for seg, over 0,3 FNU,
som er satt som en grense for høyeste turbiditetsendring en løsning til intravenøs bruk bør ha
(Staven et al. 2015b). Endringen til de gjennomsnittlige turbiditetsverdiene til blandingene var
ca. 0,3-0,6 FNU og dette var dermed en indikasjon på utfelling.
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Tabell 11: Resultatene fra målt turbiditet for furosemid 1 mg/ml parallellinfundert med
vankomycin 5 mg/ml. Prøvene er samlet opp over 16 minutter ved hastighet 30 ml/t i dynamisk
modell, og overført til egnet prøveglass til turbidimeteret. Resultat angitt som gjennomsnitt og
standardavvik (n=3).
Furosemid + vankomycin

Turbiditet (FNU)
(gj.snitt ± std.)

16 minutter

0,64 ± 0,23

32 minutter

0,55 ± 0,19

48 minutter

0,50 ± 0,10

Kontroll
Furosemid

0,15 ± 0,02

Vankomycin

0,17 ± 0,05

pH-ending
Tabell 12 viser resultatene fra målingene utført på furosemid og vankomycin. pH for ublandet
kontroller av furosemid var 9,3 og vankomycin 3,4, mens pH i blandingene lå nærmest
vankomycins opprinnelige pH med en verdi rundt 4,2 - 4,3.
Tabell 12: pH-verdiene målt i de respektive prøvene etter simulering i dynamisk modell, samt
kontrollprøvene. Prøvene er samlet opp over 16 minutter ved hastighet 30 ml/t i dynamisk
modell. Resultat angitt som gjennomsnitt og standardavvik (n=3).
Furosemid + vankomycin

pH-verdi
(Gj.snitt ± std.)

16 minutter

4,23 ± 0,05

32 minutter

4,28 ± 0,01

48 minutter

4,24 ± 0,05

Kontroll
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Furosemid

9,26 ± 0,08

Vankomycin

3,35 ± 0,03

6.3.2 Fentanyl og deksmedetomidin
Fentanyl og deksmedetomidin har tilnærmet like pH-verdier, henholdsvis oppgitt til å være
mellom 4-7.5 og 4.5-7 (Tabell 3 i kapittel 4.1.2). Denne legemiddelkombinasjonen ble
undersøkt fordi den ble registrert i kartleggingen og oppgis å være en hyppig brukt kombinasjon
på Barneintensiv avdeling ved Rikshospitalet (Bentsen, 2018). Dessuten er deksmedetomidin
et relativt nytt sedativum, og mangler forlikelighetsinformasjon.
Kombinasjonen ble undersøkt i to forskjellige konsentrasjoner for å kartlegge både godkjente
konsentrasjoner og de som faktisk brukes i klinikken. Det ble gjennomført en analyse av
kombinasjonen fentanyl 2 μg/ml parallellinfundert med deksmedetomidin 4μg/ml, samt en for
kombinasjonen fentanyl 10 μg/ml parallellinfundert med deksmedetomidin 10 μg/ml.

Analyse av partikkelantall og partikkelstørrelse ved hjelp av lysblokade
Resultatene fra lysblokade vises i Tabell 13. Målingene for fentanyl 2 μg/ml parallellinfundert
med deksmedetomidin 4 μg/ml viser litt høyere totalt antall partikler i blandingene enn i
kontrollene av legemidlene hver for seg. Resultatet fra prøven etter 44 minutter hadde vesentlig
mye flere partikler enn de to andre prøvetidspunktene, men samtidig var variasjonen stor for
dette prøvetidspunktet. Rådataene viser at én av parallellene skilte seg ut med høyt antall
partikler, noe som kan tyde på at det er skjedd en kontaminasjon i den tilhørende prøven. Alle
parallellene ligger under det spesifiserte kravet til subvisuelle partikler i parenterale preparater
(krav presenteres i kapittel 1.7.1).
For kombinasjonen fentanyl 10 μg/ml og deksmedetomidin 10 μg/ml ble et sett en økning i
antall partikler sammenlignet med denne kombinasjonen i lavere konsentrasjoner, og igjen viste
blandingene flere partikler enn kontrollene hver for seg. Resultatene varierte ikke betydelig, og
parallellene for hver av prøvetidspunktene lå i noenlunde samme område. Alle parallellene
holdt kravene om antall partikler (krav presenteres i kapittel 1.7.1).
Ettersom deksmedetomidin var et kostbart legemiddel og fentanyl et narkotikapreparat, ble det
bestemt å holde seg til én kontrollprøve for hvert legemiddel for hver konsentrasjon, derfor
vites ikke noe om variasjon for kontrollene.
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Tabell 13: Partikkeltelling ved lysblokade (Accusizer) av fentanyl parallellinfundert med
deksmedetomidin. Prøvene er samlet opp over 22 minutter og analysert ufortynnet. Resultater
er angitt som gjennomsnitt og standardavvik (n=3), med unntak for kontrollprøvene som kun
ble laget som én prøve per legemiddel og per konsentrasjon. #=antall partikler.

Kombinasjon

# ≥ 0,5µm

# ≥ 5µm

# ≥ 10 µm

# ≥ 25 µm

Gj.snitt ±

Gj.snitt ±

Gj.snitt ±

Gj.snitt ±

std.

std.

std.

std.

61,47 ±

6,07 ±

3,07 ±

0,51 ±

13,98

1,67

0,79

0,34

202,93 ±

25,73 ±

4,49 ±

0,24 ±

238,89

30,48

1,85

0,14

64,62 ±

8,27 ±

3,76 ±

0,36 ±

11,30

3,41

1,45

0,20

Fentanyl

18,731

3,071

1,001

0,131

Deksmedetomidin

18,802

4,402

2,472

0,332

159,60 ±

30,89 ±

13,78 ±

0,31 ±

93,24

19,98

9,60

0,23

173,80 ±

31,69 ±

13,71 ±

0,60 ±

60,40

19,27

9,10

0,20

168,49 ±

32,38 ±

12,36 ±

0,40 ±

71,35

21,67

7,53

0,18

Fentanyl

34,931

2,931

0,931

0,071

Deksmedetomidin

35,932

4,402

3,332

0,932

Prøvetidspunkt
(minutter)

22
Fentanyl
2 μg/ml
+
Deksmedetomidin
4 μg/ml

44
66
Kontroll

22
Fentanyl
10 μg/ml
+
Deksmedetomidin
10 μg/ml

1

44
66
Kontroll

Kun én kontroll grunnet narkotikapreparat, 2 Kun én kontroll grunnet kostbart legemidler

Observasjon av partikulær utfelling ved Tyndallmetoden
Observasjonene gjort ved undersøkelse med Tyndallmetoden på prøvevolumet fra simulering i
dynamisk modell med fentanyl og deksmedetomidin presenteres i Tabell 14 og Tabell 15. Det
ble observert små partikler i noen av prøvene, likevel er det flere prøver uten observasjon av
hverken partikler eller Tyndall-effekt (stråle gjennom prøven). Resultatene fra kombinasjonen
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med høye konsentrasjoner viser større hyppighet i observasjon av partikler. For prøvene hvor
det er notert «lyset brytes av partikler» i Tabell 15 beskriver det at det kunne være noen partikler
som tydelig fløt rundt i prøven, og som til tider ville flyte forbi strålen og bryte denne, slik at
lyset ble reflektert av partikkelen.
Tabell 14: Observasjon av partikulær utfelling ved Tyndallmetoden på fentanyl 2 μg/ml
parallellinfundert med deksmedetomidin 4 μg/ml. Prøvene er samlet opp over 16 minutter ved
hastighet 30 ml/t i dynamisk modell. Resultat er angitt som observasjonen for hver enkelt prøve.
(n=3).
Prøve

Observasjoner

Parallell Minutter

Kraftig lyskilde

Fokusert lysstråle

16

Noen små ruskpartikler.

Ingen stråle.

32

En stor partikkel.

Ingen stråle.

48

Ingenting.

Ingen stråle.

16

Et par små ruskpartikler.

Ingen stråle.

32

Et par litt større ruskpartikler.

Liten tynn stråle.

48

Et par små ruskpartikler.

Ingen stråle.

16

Ingenting.

Ingen stråle.

32

Noen små ruskpartikler.

Ingen stråle.

48

Ingenting.

Ingen stråle.

Fentanyl

Noen få partikler.

Ingen stråle.

Deksmedetomidin

Noen få partikler.

Ingen stråle.

1

2

3

Kontroll
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Tabell 15: Observasjon av partikulær utfelling ved Tyndallmetoden for fentanyl 10 μg/ml
parallellinfundert med deksmedetomidin 10 μg/ml. Prøvene er samlet opp over 16 minutter ved
hastighet 30 ml/t i dynamisk modell. Resultat er angitt som observasjonen for hver enkelt prøve.
(n=3).
Prøve

Observasjoner

Parallell Minutter

Kraftig lyskilde

Fokusert lysstråle
Ingen stråle. Lyset brytes

16

Noen små ruskpartikler.

av noen sirkulerende
partikler innimellom.
Ingen stråle. Lyset brytes

1
32

Noen små ruskpartikler.

av noen sirkulerende
partikler innimellom.

2

48

Noen små ruskpartikler.

Tynn stråle.

16

Et par små ruskpartikler.

Ingen stråle.

32

Et par litt større ruskpartikler.

Liten tynn stråle.

48

Ingenting.

Svak stråle.
Ingen stråle. Lyset brytes

16

Et par litt større ruskpartikler.

av noen sirkulerende
partikler innimellom.

3
32

Noen små ruskpartikler.

Svak stråle.

48

Ingenting.

Ingen stråle.

Fentanyl

Noen få partikler.

Ingen stråle.

Deksmedetomidin

Noen få partikler.

Ingen stråle.

Kontroll
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Påvisning av partikulær utfelling ved turbidimetri
Turbiditeten til prøvene ble målt i et turbidimeter. Resultatene viser at turbiditeten for hvert av
konsentrasjonskombinasjonene lå i omtrent samme område (Tabell 16). Simuleringen av de
høye konsentrasjonene for fentanyl og deksmedetomidin viste marginalt høyere turbiditet enn
for de lave konsentrasjonene, og turbiditeten var uansett lavere enn turbiditetsendringen på 0,2
– 0,3 FNU som indikerer uforlikelighet (Staven et al. 2015b).
Det ble laget kun én kontrollprøve av hvert legemiddel for hver konsentrasjon, og det
presenteres dermed ikke gjennomsnitt og standardavvik for kontrollprøvene.
Tabell 16: Målt turbiditet av prøver av fentanyl og deksmedetomidin i forskjellige
konsentrasjoner, simulert i dynamisk modell ved hastighet 30 ml/t og prøveuttak etter 16
minutter. Resultatene angitt som gjennomsnitt og standardavvik (n=3), med unntak av
kontrollprøvene.
Turbiditet av blandinger (FNU)
Prøveuttak

Fentanyl 2 μg/ml +

Fentanyl 10 μg/ml +

(minutter)

deksmedetomidin 4 μg/ml

deksmedetomidin 10 μg/ml

(gj.snitt ± std.)

(gj.snitt ± std.)

16 minutter

0,12 ± 0,02

0,14 ± 0,02

32 minutter

0,11 ± 0,01

0,13 ± 0,02

48 minutter

0,10 ± 0,01

0,15 ± 0,03

Fentanyl

0,09

0,10

Deksmedetomidin

0,09

0,09

Kontroll

pH-endring
pH ble målt i løsningene for å se hvordan pH-verdien har forandret seg fra de opprinnelige
løsningene, etter løsningene var blitt blandet ved parallellinfusjon i dynamisk modell. Tabell
17 viser resultatene fra målingene utført på fentanyl og deksmedetomidin. Legemidlene hver
for seg (kontrollene) viste at pH-verdien var tilnærmet like hverandre (±0,1). pH-verdien til
blandingen av legemidlene i prøveuttakene lå i samme område som kontrollprøvene.
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Tabell 17: pH-verdiene målt i de respektive prøvene etter simulering i dynamisk modell, samt
på kontrollprøvene. Prøvene er samlet opp over 16 minutter ved hastighet 30 ml/t i dynamisk
modell. Resultat angitt som gjennomsnitt og standardavvik (n=3), med unntak av
kontrollprøvene.
Kombinasjon

Fentanyl 2 μg/ml
+
Deksmedetomidin 4 μg/ml

Fentanyl 10 μg/ml
+
Deksmedetomidin 10 μg/ml
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Tid (minutter)

pH-verdi
(Gj.snitt ± std.)

16

5,92 ± 0,08

32

5,84 ± 0,02

48

5,92 ± 0,11

Kontroll
Fentanyl

5,70

Deksmedetomidin

5,69

16

5,81 ± 0,13

32

5,90 ± 0,03

48

5,92 ± 0,01

Kontroll
Fentanyl

5,95

Deksmedetomidin

5,81

7 Diskusjon
7.1 Datainnsamling ved Rikshospitalet
Kartleggingen ved Barneintensiv avdeling og Nyfødtintensiv avdeling på Rikshospitalet viste
at pasientene fikk mange intravenøse legemidler og infusjonsvæsker administrert som
parallellinfusjon. Den retrospektive studien til Gaetani et al. (2017) har undersøkt intravenøse
legemidler parallellinfundert til kritisk syke barn på intensive avdelinger mellom 2006-2015,
og bekrefter at et slikt resultat for parallellinfusjon ikke er uvanlig. Gaetani et al. (2017) viste
at medianen til parallellinfusjoner per pasient lå på hele 19 samtidige administrasjoner per dag.
Kalikstad et al. (2010) som utførte en teoretisk studie på uforlikelighet ved parallellinfusjon av
legemidler og total parenteral ernæring hos premature barn, har også kommet frem til lignende
resultater. Informasjon om hvilke legemidler og infusjonsvæsker som kan infunderes i samme
kateterlumen er dermed avgjørende for trygg behandling.
Kartleggingen ved Barneintensiv avdeling og Nyfødtintensiv avdeling på Rikshospitalet
avslørte likheter i dominerende legemiddelgrupper. Det var tydelig at legemidler til
nervesystemet var mye brukt, ettersom hele 74% av legemidlene registrert som parallellinfusjon
på Barneintensiv avdeling var legemidler til nervesystemet, og hyppigst ATC-gruppe N01
(anestetika). Mange av pasientene på Barneintensiv avdeling skal ofte gjennom en operasjon,
har nylig gjennomgått en operasjon eller må gjennom mindre kirurgiske inngrep slik som
innleggelse av SVK. Dette kan ligge til grunn for et høyt forbruk av slike legemidler. For
Nyfødtintensiv avdeling ble det registrert 18 % av legemidler i ATC-gruppe N01 (anestetika)
og N02 (analgetika). Antimikrobielle midler utgjorde en større del på Nyfødtintensiv avdeling
enn på Barneintensiv avdeling, og infusjonsvæsker og blodsubstitutter inkludert ernæring
(ATC-gruppe B05) var mye i bruk på begge avdelinger, dog med høyere forbruk på
Nyfødtintensiv avdeling. Flere studier som har gjennomført kartlegging på nyfødt- og
barneintensive avdelinger, har kommet frem til at legemidler som benyttes hyppig er blant annet
legemidler som lindrer smerte (Doherty et al. 2010; Kalikstad et al. 2010). Dette gjelder i stor
grad sterke smertestillende slik som fentanyl og ketamin, som ofte benyttes for opprettholdelse
av anestesi, men også smertestillende legemidler som paracetamol. Andre hyppige benyttede
legemidler inngår i gruppene antiinfektiva, både antimikrobielle legemidler (ATC-gruppe J01)
og antimykotiske legemidler (ATC-gruppe J02), og legemidler som benyttes for hjertelidelser
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(Doherty et al. 2010; Kalikstad et al. 2010). Sammenlignes Doherty et al. (2010) og Kalikstad
et al. (2010) sine funn med registreringene utført ved Barneintensiv avdeling og Nyfødtintensiv
avdeling på Rikshospitalet, er det flere likheter, men med et unntak. Det er i løpet av
innsamlingsperioden ikke registrert parallellinfunderte legemidler som brukes for hjertet på
disse avdelingene. Det kan bemerkes at Rikshospitalet har en egen Thorax-avdeling for
hjertesyke barn. Her blir alle barn som skal bli eller har blitt hjerteoperert lagt inn (Oslo
Universitetssykehus HF 2018c). Disse barna ble dermed ikke inkludert i kartleggingen. Det
betyr ikke at det kan utelukkes bruk av legemidler for hjertet på Nyfødtintensiv avdeling. Slike
legemidler kan ha blitt administrert i separate lumen, eks. i PVK, eller tilfeldigheter gjorde at
det ikke ble administrert i innsamlingsperioden, ettersom dette er en vanlig legemiddelgruppe
på intensive avdelinger (Doherty et al. 2010; Girardi et al. 2017).
Under innsamlingsperioden var det et mindre smitteutbrudd ved Nyfødtintensiv avdeling,
hvilket kan ha bidratt til økt bruk av antiinfektiva ved denne avdelingen, sammenlignet med
Barneintensiv avdeling. Nyfødtintensiv avdeling ved Rikshospitalet består i stor grad av
premature nyfødte, fra hele Norge, ettersom de er en stor avdeling for avansert
nyfødtintensivbehandling (Oslo Universitetssykehus HF 2018b). Fødselsvekten er veldig lav
for flere av pasientene. Premature nyfødte trenger ofte flere legemidler for å opprettholde vital
status, samtidig som behandling av eventuelle patologiske forhold. Særlig barn med svært lav
fødselsvekt er i fare for sepsis, og krever dermed intensiv profylakse (Girardi et al. 2017),
hvilket tilsier at høyt forbruk av antimikrobielle midler på en slik avdeling ikke er et uventet
resultat.
Det registrerte, tilsynelatende høyere forbruket av preparater i ATC-gruppe B05 (i hovedsak
TPN, Numeta G13E) på Nyfødtintensiv avdeling kan komme av at det var færre tilgjengelige,
separate lumen for administrering, ettersom 1-lumens «Longline»-kateter var mest brukt. Siden
bare legemidler og infusjonsvæsker i parallellinfusjoner ble registrert kan det hende at disse
tallene er misvisende. På Barneintensiv avdeling var det hyppigere bruk av 3-lumens SVK. Det
gjør det mulig å administrere TPN separat, slik at denne informasjonen ikke ble inkludert i
registreringen. Pasientene har ofte en eller flere perifere innganger i tillegg.
På Barneintensiv avdeling på Rikshospitalet hadde hvert pasientrom (med 2-4 senger) en
forlikelighetstabell hengende på veggen. Både Kalikstad et al. (2010) og Gaetani et al. (2017)
uttrykker viktigheten med å ha en forlikelighetstabell tilgjengelig ved siden av pasientsengen.
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Men som Kanji et al. (2013) og Giorgi et al. (2010) bekrefter i likhet med de intervjuede
sykepleierne, er disse tabellene er ofte mangelfulle og flere av parallellinfusjonene som
administreres er med legemidler som ikke er inkludert i tabellen. Den kanadiske undersøkelsen
til Kanji et al. (2013) så på uforlikelighet ved parallellinfusjon hos voksne pasienter på
intensivavdeling, hvilket viste at færre voksne pasienter mottok parallellinfusjon enn Kalikstad
et al. (2010) og Gaetani et al. (2017) har dokumentert for pediatriske pasienter på
intensivavdeling. Dette kan tenkes kommer av at det ofte er flere venøse innganger hos en
voksen person enn et barn. Dette peker dithen at intensivavdelinger for barn og nyfødte er en
stor kilde til uforlikelighet ved parallellinfusjon, og forskning med dette perspektivet burde
gjennomføres for å fylle tomrommene i blant annet forlikelighetstabellene.
Det å gjennomføre en kartleggingsstudie ved pasientsengen, og fysisk kunne bli vist
infusjonsoppsettet, gav en økt forståelse rundt uforlikelighetsproblematikken som stadig
oppstår i pasientbehandlingen. Tilstedeværelse på avdelingene satt ikke minst hverdagen på
slike avdelinger og problemer knyttet til legemiddeladministrasjon i perspektiv. Sykepleiere,
spesielt de som var interesserte i temaet, gav masse informasjon og tanker forbundet med
parallellinfusjon og kunne vise utstyr som ble benyttet, slik som 3-veiskraner,
forlengelsesslanger, filtre, og katetertyper. Dette gav en dypere forståelse av intensivhverdagen,
som ble tatt i betraktning i videre arbeid.

7.2 Intervju
Intervjuet med sykepleiere på Barneintensiv avdeling ved Rikshospitalet avdekket de
vanskelige omstendighetene rundt administrering av intravenøse legemidler til barn. Ettersom
det sjelden er nok separate intravenøse innganger, er flere av legemidlene nødt til å bli
parallellinfundert. Samtlige av deltagerne i intervjuet uttrykte at legemidlers potensielle
uforlikelighet var et problem. Dette var vanskelig i den grad at noen av deltagerne ikke ønsket
å forholde seg til det. Det kunne oppfattes som at det var enklere å ikke bry seg om det, da
erfaring tilsa at «det går bra». I mange tilfeller kan parallellinfusjon gå uproblematisk, men i
andre tilfeller gjør det ikke det. Slik som Langille (2013) presiserer; i hvilken grad
immunforsvaret kvitter seg med en partikkel kommer an på dens form og størrelse, samtidig er
det uvisst hvor i kroppen en partikkel vil havne, og hvor en partikkel eventuelt vil kunne
akkumulere over tid. Som Ball (2003) forteller kan konsekvensene skje der og da, men det kan
også forekomme langtidseffekter som ikke sees umiddelbart. Dette vil peke mot at erfaring ikke
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er forenelig med å si at det vil «gå bra». Allikevel har sykepleiere i mange tilfeller ingen andre
muligheter, og da er de nødt til å stole på erfaring og håpe at administrasjonen går fint. Andre
deltagere opplevde at det var vanskelig å være den personen som hadde ansvar for å
administrere kombinasjoner av legemidler og infusjonsvæsker der de ikke kunne være sikre på
at det var forlikelig. I slike situasjoner gjenstod det å krysse fingrene og prøve å observere om
en uforlikelighet eller destabilisering (av emulsjoner) forekom. Men siden legemidlene måtte
gis innenfor en tidsramme som ofte ikke var stor nok til å kunne undersøke dette nøye, var det
enda et sårt moment for sykepleierne. Dette er for eksempel et mindre problem i Sverige der
forlikelighet må sjekkes ved hver forordning, og det er forordnende lege som har ansvar for at
en parallellinfusjon er forsvarlig (personlig kommunikasjon med forlikelighetsfarmasøyt
Kaveh Teimori, Sahlgrenska sykehus, Västra Götalands Region, Sverige). De deltagerne som
opplevde forlikelighet som et spennende og viktig tema, hadde mye å dele fra deres erfaringer,
og kroppsspråket viste både iver og frustrasjon om hverandre. Disse deltagerne uttrykte at de
forstår potensielle konsekvenser, og ble med det litt mer tenkende. Sykepleierne gjør alt de kan
for å på best mulige måte hjelpe pasientene med å få kortere sykdomsperiode.
Forlikelighetstabellen (Figur 5 i kapittel 1.6.1) (Oslo Universitetssykehus HF 2017) var
tilgjengelig, men deltagerne i intervjuet opplevde ikke at den gav tilstrekkelig med informasjon.
En av grunnene til dette var at informasjonen i forlikelighetstabellen var tilpasset voksne
pasienter. I mange tilfeller opplevde sykepleierne at legemiddelet som skulle administreres ikke
engang var med i tabellen, hvilket førte til at den mistet sin kliniske verdi. Denne erfaringen
medførte at tabellen ikke lenger ble prioritert som informasjonskilde, og sykepleiere forhørte
seg i stedet med andre kollegaer. Dersom det var tid ønsket sykepleierne å sjekke databaser
eller høre med en farmasøyt. Flere studier har bekreftet at forlikelighetstabellene er mangelfulle,
og uttrykker ønsket om en mer fullstendig tabell, samt viktigheten av å lage bedre løsninger for
at de blir mer forståelig i en akutt situasjon (Kalikstad et al. 2010; Kanji et al. 2013).
Forlikelighetsdataene som foreligger i litteraturen har vist seg å være motstridende for en rekke
legemidler. Mange av dataene som foreligger gjelder også for kombinasjonen av kun to
legemidler, samt at det mangler data på flere aktuelle kombinasjoner (Gikic et al. 2000; Giorgi
et al. 2010; Kanji et al. 2013). Derfor gjelder fremdeles det Gikic et al. (2000) anbefalte, at det
skal brukes et kritisk øye på resultatene av kompatibilitetsstudiene som er publisert. Det
kommer også stadig nye legemidler, og dette vil kreve stadig nye studier (Kanji et al. 2010).
Metodene som benyttes er varierende fra studie til studie, og det ønskes en felles metodologi
som kan dekke alle områder innen uforlikelighetsstudier. En slik fullstendig metodologi
mangler fremdeles, men viktigheten av dette er presisert (Staven et al. 2016).
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Sykepleiere ble også spurt om bruk av filter. Noen sykepleiere opplevde bruk av filter som en
trygghet fordi de så det som en mulighet for å hindre eventuelle uønskede komponenter å
infunderes inn i blodomløpet til pasienten. Andre så bruk av filter kun som unødvendig arbeid
med oppsett av infusjonssett, i tillegg til at de mente det var mer hygienisk korrekt å unngå
ytterligere «fikling» med infusjonssettet. Det var ulike oppfatninger om hvor filteret eventuelt
bør plasseres på infusjonssettet. Dette kunne være etter legemiddelet og før 3-veiskranen, eller
etter 3-veiskranen(e) nærmest pasientens venøse inngang. Sykepleierne kunne virke sikre i sin
oppfatning av plassering av filtre, uten at dette ble sådd tvil om eller ytterligere etterspurt. Det
ble observert under kartleggingen at festing av filtre ble utført på begge disse måtene. Ledelsen
ved Barneintensiv avdeling besluttet at filter ikke skulle benyttes inntil forskning klart viser
nytten av dette. Bruk av filter har vært omdiskutert blant ulike forskere i flere år. Flere studier
uttrykker motvilje til filter etter funn av blant annet liten kost-nytteverdi eller at det ikke har
noen behandlingsverdi (Foster et al. 2015; Niël-Weise et al. 2010). Patrick Ball har derimot
utført en studie på filterbruk hvor viktigheten av filter tydelig presenteres. Han beskriver at
filtrenes funksjon og nytteverdi kanskje ikke observeres umiddelbart, men i det lange løp (Ball
2003). Ball (2003) og Jack et al. (2012) presenterer funn der filter kan hindre akutte situasjoner,
slik som tromboflebitt og tromboembolisme, og de presenterer mulige langtidseffekter som
trolig kan forhindres ved bruk av filter. F.eks. ble det oppdaget at en glomerulonefritt var
forårsaket av opphopning av ukjente filamenter i glomerulus, hvor denne akkumuleringen av
ukjente filamenter trolig kunne vært unngått ved bruk av filter i infusjonssettet (Ball 2003).
Filter kan hindre både store og små uønskede effekter; også mindre effekter som kanskje ikke
oppfattes som et partikkel- eller luftbobleproblem (Ball 2003). Immunforsvaret har trolig en
evne til å bryte ned visse partikler under 6 μm, mens for partikler > 10 μm foreligger det
begrenset informasjon. Det er usikkert om akkumulasjoner av slike partikler (da særlig glass og
gummi) over tid vil ha effekt i et langtidsperspektiv (Ball 2003; Langille 2013). Flere andre
studier støtter funnene til Ball (2003) og Jack et al. (2012), slik som Van Lingen et al. (2004).
Disse studiene trekker også frem et mikrobiologisk grunnlag, at det er forskjell på type filter og
at filtre har en kost-nytteverdi. I en slik filterdiskusjon er det ikke bare uforlikelighet som følge
av legemiddelkombinasjoner, men også at hele infusjonssettet har mulighet til å gi fra seg
partikler, slik som glass-, plast- eller gummideler som er av bekymring (Ball 2003). Flere
studier har også vist at filter tetter seg, noe de intervjuede sykepleierne også hadde erfart. Filtre
tetter seg ikke uten grunn, men de filtrerer bort uønskede partikler, hvilket er grunnen til at de
tettes og bør benyttes (Ball 2003).
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Bouchoud et al. (2013) har brukt intervju av sykepleiere som metode, men i motsetning til
denne studien var deres hensikt primært å intervjue for å finne ut hvilke legemidler som skulle
brukes til videre forskning. Denne studien ønsket i større grad å danne et bilde av sykepleieres
opplevelse rundt parallellinfusjon samt deres bruk av forskjellige tilgjengelige kilder for
forlikelighet. Men sykepleiernes ønsker og behov for videre forskning ble selvfølgelig også
notert (spørsmål 3, Appendix III). Ettersom ønskene deres gikk noe utover studiens kapasitet
og hensikt, ble ikke alt benyttet videre, men oppfatningene ble tatt i betrakting.
Ved å intervjue med spørsmål som ikke ble levert ut til deltagerne på forhånd, samt å
gjennomføre intervjuet enkeltvis, ble hver deltager nødt til å utforme svaret spontant. På denne
måten ble det unngått i størst mulig grad at deltagerne lente seg på hverandre og sa seg enig i
en annen deltagers mening og oppfatning. Deltagerne viste seg å være relativt samstemmige,
skjønt 5 deltagere er et lite utvalg. Utvalget av deltagere burde vært høyere dersom intervjuet
skulle kunne resultere i en representativ konklusjon, men tid gav imidlertid ikke mulighet for
dette. Likevel gav intervjuet en innsikt i avdelingens utfordringer og ønsker.
Kartleggingen på Rikshospitalet kunne ideelt sett foregått over en lengre tidsperiode, for å få
dannet et bedre bilde av legemiddelbruken. Likevel kan det antas at legemiddelutvalget var
ganske representativt for avdelingen. Pasientene var de typiske pasientene som blir innlagt på
Barneintensiv avdeling og Nyfødtintensiv avdeling, og dermed kan man anta at legemidlene
var de typiske legemidlene brukt som parallellinfusjon i det daglige der.

7.3 Dynamisk modell
Den dynamiske modellen er et relativt nytt prinsipp innen forskning på forlikelighet mellom
legemidler. Oppsettet er bygget opp etter inspirasjon fra tidligere utførte modeller, der det ble
forsøkt å simulere hva som foregikk mellom to infusjonsvæsker i bevegelse. Tidligere studier
viser at det er mange parametere som spiller inn: utstyr, infusjonshastigheter, væskedynamikk,
avbrytelser av infusjonen o.l. (Hanifah 2016; Humbert-Delaloye et al. 2013; Husson et al. 2003;
Knudsen et al. 2014). Modellen i denne studien ble bygget opp basert på infusjonsutstyret som
benyttes i klinikken ved Barneintensiv avdeling på Rikshospitalet. For at modellen best skulle
mimikere kontakttiden mellom to infusjoner gitt til barn, ble det valgt en lengde på
forlengelsesslangen etter 3-veiskranen som tilsvarte lengden til et 3-lumens SVK til barn.
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7.3.1 Etablering av metode og undersøkelser med fargeløsning
En fargeløsning med Brilliant Blue ble benyttet som modellsubstans for å bli kjent med den
dynamiske modellen. Brilliant Blue i konsentrasjonsområdet 1 - 25 µg/ml, gav passende
absorbans i UV-VIS spektrofotometeret (mellom 0,1 og 1), så lenge tilstrekkelig tid (eller
sonikering) ble benyttet for å sikre at stoffet var fullstendig løst. Å kunne kjenne til absorbansen
ved bestemte konsentrasjoner var viktig, ettersom målt absorbans kunne fortelle hvilken
konsentrasjon løsningen hadde ved hjelp av en standardkurve. Det var lite litteratur å finne på
Brilliant Blue (R-250) sine egenskaper og, så vidt bekjent per dags dato ingen studier på
validering av dynamisk modell med fargeløsning. Derfor var det nødvendig å utføre flere
forforsøk med fargeløsningen. Absoprsjonsspekter av Brilliant Blue i forskjellig
fortynningsmedia (Milli-Q-vann, natriumklorid 9 mg/ml, glukose 50 mg/ml og 200 mg/ml) ble
tatt opp, og absorpsjonsmaksimum varierte litt, noe som antagelig kan relateres til pH som også
varierte for de undersøkte fortynningsmediene (Chial et al. 1993). Dette ble bekreftet ved å
undersøke løsninger med innstilt pH i området 4-8 (Figur 20 i kapittel 4.2.5). Det er kjent at
Brilliant Blue har tre pKa-verdier (1,15, 1,82 og 12,4), og at absorpsjonsspekteret for de ulike
ioniske formene er forskjellig (Chial et al. 1993). Absorbansresultatene viste at løsningene med
Brilliant Blue ville holde seg stabil over en periode på 7 timer ved romtemperatur under kunstig
belysning, hvilket var tilstrekkelig holdbarhet for tiden undersøkelsene med dynamisk modell
tok (kapittel 4.2.4). Målinger etter 24 timer viste heller ingen betydelig nedgang i løsningenes
absorbans. Valg av fortynningsmedia så heller ikke ut til å ha betydning. Likevel ble løsningene
med Brilliant Blue laget ferske før bruk hver dag for å sikre best mulig kontroll på forsøkene.
De første resultatene med den dynamiske modellen viste få tegn til lekkasje hverken av stoffer
(UV-VIS spekter) eller partikler (partikkeltelling ved lysblokade) fra infusjonssettet som ville
kunne påvirke resultater fra simuleringene. Det kunne se ut som slangene avgir noen partikler
i alle størrelser innenfor målbart område (Accusizer måler i bredt spekter, men det blir store
usikkerheter rundt de minste og de største partikkelstørrelsene (Staven et al. 2016)). Partiklene
fra bakgrunnsstøy-målingen kan også ha stammet fra andre kilder, som f.eks. luften i et vanlig
rom ved åpning av rørene før måling, dårlig aseptisk teknikk eller andre utførelser som ved
uforsiktighet kunne ha tilført partikler.
Resultatene fra simuleringer med fargeløsning viste at løsningene la seg tydelig «ved siden av
hverandre» som i to separate kanaler med en tydelig definert grenseflate mellom farget og klar
løsning, særlig for blandingsforholdet 1:1. Også for blandingsforholdene 1:3 og 3:1 kunne det
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anes to adskilte væskebaner i slangen, dog mer utydelige enn for blandingsforholdet 1:1. Denne
oppførselen ble observert uavhengig av type fortynningsmedium (altså natriumklorid 9 mg/ml,
glukose 50 mg/ml eller glukose 200 mg/ml), og forskjell i løsningenes viskositet og tetthet i
forhold til hverandre (glukose 50 mg/ml versus glukose 200 mg/ml). Dette betyr at
konsentrasjonen til fargeløsningen i grenseflaten mellom fargeløsning og fortynningsmedia
ville være høy, altså at den ikke er blitt fortynnet i stor grad. Dette kan få
uforlikelighetsreaksjonene til å skje raskere. Likevel får løsningene mindre overflate til å
reagere med hverandre på, som igjen kan begrense reaksjonsgraden. Måten løsningene legger
seg i slangen på tilsier at den største graden av blanding skjer i sentrifugerørene og
Tyndallrørene (prøveoppsamlingsbeholdere) og ikke i infusjonssettet. Hvordan løsningene lå i
slangen under disse undersøkelsene betyr ikke nødvendigvis at dette fenomenet kommer til å
kjennetegne oppførselen til alle andre væsker i en dynamisk modell, siden løsningenes
oppførsel med høy sannsynlighet vil avhengig av løsningenes egenskaper. I den aktuelle studien
ble to glukoseløsninger med forskjellig konsentrasjon benyttet for å studere effekt av tetthet og
viskositet. Løsninger med betydelig større forskjeller i tetthet og viskositet kunne vært valgt for
å forsøke å danne et mer helhetlig bilde. Væskemekanikk vil selvfølgelig også spille en stor
rolle i en væskes flyt. Som Munson et al. (2006) angir kan bilder i sakte film av en væskes flyt
ofte avsløre irregulære, tilfeldige og turbulente egenskaper. Væskemekanikken i rørene (her:
slangene) kan beregnes blant annet ved hjelp av Reynolds konstant, som er en sammensatt
ligning basert på flere av væskens og slangens egenskaper (Munson et al. 2006). HumbertDelaloye et al. (2013) har også vært inne på viktigheten med en dynamisk tilnærming til
uforlikelighetsstudier, ettersom væskemekanikk kan være viktig for resultatet. For en dynamisk
modell som inkluderer blant annet infusjonssett med primingvolum, dødvolum, kraner og ulike
hastigheter fra en ytre pumpe vil dette ha en innvirkning. Væskemekanikk er et komplekst
fagfelt (Munson et al. 2006) og noe som bør få mer oppmerksomhet i fremtidige studier med
dynamisk modell.

Resultatene fra undersøkelsen av adsorpsjon av fargeløsningen til infusjonssettet, viste at
konsentrasjonen som kom ut av slangen økte gradvis inntil 100% av opprinnelig konsentrasjon
av Brilliant Blue kunne gjenfinnes. Dette tilsier at molekyler trekkes ut av løsningen og
adsorberes på innsiden av infusjonssettet, og at dette må bli «mettet» med fargestoffet, før
løsning med rett konsentrasjon passerer igjennom uten å adsorberes til infusjonssettet. Dette
tok tilsynelatende omtrent 12 minutter for Brilliant Blue under de undersøkte betingelsene. At
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grafen i Figur 34 viser konsentrasjon av opprinnelig løsning ned til 2,5 %, og ikke 0 %, kan
tyde på at den benyttede standardkurven var dårlig egnet, ettersom absorbansen for de målte
prøvene nådde helt ned til 0,001 (≈ 0). Denne absorbansen (≈ 0) er lik som referanseløsningens
absorbans (≈ 0), hvilket betyr at det ikke var mer rester igjen av Brilliant Blue i blandingen. I
tillegg ble det oppdaget at fargestoffet også adsorberte til sentrifugerørene, noe som var uventet.
Konsentrasjonen av Brilliant Blue sank med 13-15 % som et resultat av å være samlet opp i
sentrifugerørene. Ettersom sentrifugerørene var benyttet i samtlige av fargeforsøkene med den
dynamisk modellen, burde undersøkelsen på adsorpsjon blitt utført før oppstart slik at dette
kunne vært tatt hensyn til. I stedet var det et moment som ble undersøkt til slutt. Flere av
forsøkene er imidlertid gjennomført ved å fortynne konsentrasjoner til standardkurvene i disse
sentrifugerørene, hvilket gjør at også konsentrasjonene brukt til punkter på standardkurven sin
absorbans i UV-VIS spektrofotometeret forventes å ha blitt nedsatt på samme måte som
prøvene fra dynamisk modell. Dessuten ble alle resultatene fra simuleringene i dynamisk
modell sammenliknet med en kontroll som ikke hadde blitt simulert, men som var blitt fortynnet
i sentrifugerør. Dermed kan bidraget fra denne feilkilden ved tilfeldigheter være mindre enn
fryktet.
Adsorbsjon til infusjonssettet er en høyst aktuell problemstilling for flere legemidler, som må
«mette» settet før løsningen går gjennom med bestemt, konstant konsentrasjon. Dette gjelder
f.eks. insulin. Ved slike legemidler anbefales det å «mette» infusjonssettet med legemiddel før
infusjonen begynner (Goldberg et al. 2006).

7.3.2 Undersøkelse av forlikelighet mellom legemidler
Furosemid og vankomycin
Testene på furosemid og vankomycin viste at det hadde foregått delvis utfelling av partikler
som resultat av parallellinfusjon av de to. En totalvurdering av resultatene fra de utførte
metodene tyder på at dette er en legemiddelkombinasjon som vil være uforlikelig uansett
konsentrasjon, ettersom det i denne studien ble benyttet minste anbefalte konsentrasjoner av
begge komponenter, og tydelige tegn på uforlikelighet fant likevel sted. Sannsynligheten for at
uforlikelighet også oppstår ved høyere konsentrasjoner vil være stor. Dette ble også bekreftet
ved en enkel Tyndalltest på to høyere konsentrasjoner. Dersom kun kravene til subvisuelle
partikler bestemt ved lysblokade (Accusizer) etter Ph.Eur og USP (Amerikanske farmakopé)
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legges til grunn, ville de fleste prøvene overholde disse med tanke på antall partikler med
størrelse ≥ 5 μm og ≥ 10 μm, men det er tydelig at totalt antall partikler i blandingene viser en
pågående utfelling. Staven et al. (2016) anbefaler at det også skal tas hensyn til de små
partiklene i en uforlikelighetsstudie (Staven et al. 2016). Dynamikken i en utfelling fører ofte
til økende partikkelstørrelse med tiden (Ostwald ripening)(Aulton og Taylor 2013). Dessuten
kan barns kapillærer ha en diameter helt ned til 4 μm, og derfor blir mindre partikkelstørrelser
enn farmakopeenes grenser relevante, ettersom små partikler kan blokkere disse kapillærene og
føre til emboli (Parikh et al. 2005). Kombinasjonen av furosemid og vankomycin var forventet
å gi partikulær utfelling. pH-verdien til komponentene avviker såpass mye i verdi (ca. 9.3 for
furosemid og 3.0 for vankomycin (Tabell 3 i kapittel 4.1.2), dermed vil det trolig foregå en
syre-base-reaksjon basert på pH-verdien (Kanji et al. 2013; Newton 2009). En slik syre-base
reaksjon fører til en utfelling, for eksempel hvis løseligheten til et uionisert stoff er dårlig.
Furosemid er et slikt eksempel. Når furosemid utsettes for lave pH-verdier vil det svakt sure
virkestoffet, som er løselig under basiske miljø, bli protonert, og den nøytrale formen av
furosemid har dårligere løselighet. Dermed skjer det en utfelling som kan observeres som
partikler. Furosemid bør ikke bli blandet med løsninger med pH < 5.5 (Newton 2009). I
blandingen av furosemid og vankomycin ble gjennomsnitts-pH-verdien på omtrent 4,25 målt.
Faren for utfelling øker desto større forskjell det er i pH-verdi før og etter blanding (Veggeland
og Brandl 2010).
Endringen i turbiditet for prøvene (furosemid + vankomycin) var godt over 0,3 FNU,
sammenlignet med turbiditeten til de ublandede kontrollene. Dette ble foreslått av Staven et al.
(2015b) som en endring som indikerer uforlikelighet. Staven et al. (2015b) foreslår et strengere
krav enn det Trissel og Bready som diskuterer en endring på mer enn 0,5 FNU etter blanding
vil indikere uforlikelighet (Trissel og Bready 1992). Dette kan føres tilbake til at Staven et al.
(2015b) hadde fokus på barn og at de så mer alvorlig på fremveksten av et stort antall små
partikler som resultat av en utfelling. Årsaken til at Staven et al. (2015b) foreslår et strengere
krav til endring i FNU enn Trissel og Bready, kan også være et resultat av tilgang til bedre og
mer avanserte metoder gjennom årenes løp. Noen av parallellene målt etter parallellinfusjonen
klarte heller ikke kravet til Trissel og Bready, hvilket betyr at prøvene inneholder flere partikler
sammenlignet med kontrollprøvene av hvert legemiddel for seg.
Tyndallmetoden er ikke egnet for å ligge til grunn for uforlikelighet alene ettersom det er
vanskelig å definere en bestemt grense for observasjon av partikler i metoden, men utgjør en
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god metode som supplement til andre metoder (Staven et al. 2015a). Furosemid og vankomycin
gav utfellinger som enkelt kunne observeres med Tyndallmetoden, og bekrefter således
resultatene fra lysblokade, turbiditet og pH-endring.
Dersom det ses samlet på resultatene fra analysemetodene av kombinasjonen furosemid og
vankomycin, dannes et bilde av en uforlikelighet, som kan støtte tidligere funn på denne
kombinasjonen; den er ikke forlikelig, og må unngås som parallellinfusjon (Raverdy et al. 2013;
Trissel 2007).

Fentanyl og deksmedetomidin
Resultatene fra analysemetodene etter parallellinfusjon av fentanyl og deksmedetomidin viste
ingen tydelig tegn til partikkeldannelse. Prøvene holdt kravene som var spesifisert, og pHverdiene indikerte ingen store forskjeller og fare ved sammenblanding. pH-verdien var omtrent
den samme etter blanding som legemidlene hadde hver for seg i utgangspunktet.
«Handbook of injectable drugs» (Trissel 2011) oppgir at kombinasjonen fentanyl (50 μg/ml)
og deksmedetomidin (4 μg/ml) var forlikelig etter undersøkelse ved sammenblanding i
sentrifugerør (statisk modell) over 4 timer, undersøkt både ved visuell kontroll,
turbiditetsmåling og partikkeltelling (Trissel 2005). Det ble som nevnt ikke observert en
nevneverdig forhøyelse av partikler etter simulering i dynamisk modell, selv om denne studien
ble gjort med høyere konsentrasjon av deksmedetomidin enn anbefalt i tilgjengelig litteratur
(Micromedex 2018a; SPC), 10 μg/ml. Trissel benyttet 8 µg/ml deksmedetomidin i de rapportere
studiene (Trissel 2011). Den høyere konsentrasjonen av deksmedetomidin ble valgt ettersom
den ofte brukes i behandling ved Barneintensiv avdeling på Rikshospitalet, som observert under
kartleggingen (Bentsen Rikshospitalet, 2018). Fentanyl kan benyttes ufortynnet, men da den
dynamiske modellen krevde stort volum, måtte fentanyl fortynnes ettersom det ikke var
forsvarlig å benytte så store mengder av et narkotikapreparat. Dermed ble fentanyl også
undersøkt i 10 μg/ml. Denne kombinasjonen med høy konsentrasjon deksmedetomidin, men
lav konsentrasjon fentanyl, sett i forhold til doseringer, viste ingen uønskede resultater.
Heller ikke undersøkelsen av lave konsentrasjoner av fentanyl og deksmedetomidin,
henholdsvis 2 μg/ml og 4 μg/ml viste noen nevneverdig forhøyelse av partikler. Fentanyl i
konsentrasjon 2 μg/ml brukes imidlertid bare for injeksjoner (Nasjonalt kompetansenettverk for
101

legemilder til barn 2017b), og vil som sådan ikke være en aktuell konsentrasjon ved
kontinuerlig administrasjon. Deksmedetomidin var oppgitt til å skulle fortynnes til
konsentrasjonene 4 μg/ml eller 8 μg/ml, og denne konsentrasjonen er aktuell ved også ved
kontinuerlig administrasjon (SPC 2018a).
Deksmedetomidin har foreløpig kun én produsent i Norge, mens fentanyl blir levert av flere.
Ulike generika kan ha ulike egenskaper, og det er ikke alltid resultatene kan ekstrapolere til å
gjelde flere produsenter (Staven et al. 2016). Denne studien har indikert at kombinasjonen var
forlikelig i de målte konsentrasjonene, dog under de brukte betingelsene, og bør heller ikke
ekstrapoleres til å gjelde andre konsentrasjoner enn undersøkt.

7.3.3 Analysemetodenenes pålitelighet
Metodene som ble brukt i denne studien var en sammensatt analyse av uforlikelighet, med et
panel med analysemetoder anbefalt av Staven et al. (2016) for å detektere fysikalsk
uforlikelighet ved parallellinfusjon.
Analyse av potensiell utfelling ble utført ved bruk av lysblokade ved hjelp av Accusizer. Denne
analysemetoden var anbefalt brukt av Ph.Eur samt USP for bestemmelse av subvisuelle
partikler i parenterale legemidler. Denne metoden analyserte partiklene ved bruk av lysblokade
og lysspredning, som tilsammen gav et mål på antall partikler samt størrelsen av dem. Dessverre
krevde instrumentet relativt store prøvevolum (totalt minst 20 ml), hvilket medførte at det måtte
samles et stort volum fra dynamisk modell før prøven kunne analyseres, og dermed vil ikke
lenger prøven representere nøyaktig den blandingen infusjonen en pasient mottar. Det som
analyseres er blandingen som er samlet opp i sentrifugerøret fra den dynamiske modellen i løpet
av 15 minutter. De to væskene har ikke bare hatt kontakt i grenseflaten igjennom slangen (25
cm), men i tillegg blitt fullstendig sammenblandet i ytterligere 15 min. For å oppnå en god
etterligning av det som foregår i praksis, hadde det vært ønskelig å kunne analysere dråpen med
én gang den forlater infusjonsoppsettet, men dette blir umulig ved de eksisterende
analysemetodene. Rent teknisk sett var det en mulighet for å stille ned prøvevolumet som skal
benyttes i Accusizer, men ettersom Ph.Eur. og USP oppgir at det skal være minst 5 ml per
prøve, og 3 prøvetakninger per prøve, ble dette ikke vurdert som en aktuell løsning (Ph.Eur.
2.9.19 2017; USP <788> 2018). Metoden var også veldig sensitiv for luftbobler, som kunne
oppfattes som partikler, samt at hvis to små partikler kom omtrent samtidig forbi detektoren,
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kunne dette oppfattes som én stor partikkel heller enn to små. Accusizer målte med en
usikkerhetsmargin i de høye og lave partikkelstørrelsesområdene (Staven et al. 2016).
Lysblokade var vist å være en sensitiv metode for å detektere utfellinger. Det finnes likevel
svakheter, for eksempel at mikro-luftbobler i prøvevolumet kunne bli regnet som partikler,
samtidig som de minste partiklene (< 2μm) kunne bli telt mindre nøyaktig. Hvis noen partikler
adhererte til beholderen, ble ikke disse målt (Staven et al. 2016). Store partikler i små mengder
kan risikere å ikke bli detektert og mer passende metoder kunne være visuell observasjon
(Staven et al. 2016). Lysblokade er likevel en rask metode, og er metoden som har mulighet til
å telle partikler ned til relativt liten størrelse (Driscoll et al. 2012; Madsen et al. 2009; Parikh et
al. 2005).
Tyndallmetoden kunne benyttes som en metode for å detektere partikler ned til størrelse rundt
5 µm, og som bør brukes som et supplement til andre metoder og aldri som eneste metode da
den kan gi både falske positive og falske negative resultater avhengig av type partikler som
dannes ved utfelling (Staven et al. 2015a; Staven et al. 2016). Det var vanskelig å definere
spesifikke grenser for deteksjon i Tyndall, det er derfor viktig å sammenlikne blandinger med
ublandede kontroller og se etter forskjeller. Det er også nyttig å bruke forskjellige lyskilder, slik
som i denne studien hvor både en fiberoptisk lyskilde og en laserpenn ble benyttet (Staven et
al. 2015a).
Det er en mulighet å undersøke turbiditet ved hjelp av transmittans ved en bestemt bølgelengde
i et UV-VIS spektrofotometer, men Dasta et al. (1988) har konkludert med at dette ikke er en
metode egnet til å si noe om uforlikelighet alene, da den ikke er like troverdig som visuell
deteksjon ved hjelp av hvit eller svart bakgrunn. Turbiditet målt med turbidimeter er en mer
troverdig og mer benyttet metode, fortrinnsvis som supplement til andre metoder (Staven et al.
2015b). En endring i turbiditet for en blanding sammenliknet med løsningene hver for seg på
0,5 FNU er foreslått å definere uforlikelighet (Trissel og Bready 1992).
pH-målinger kombinert med kunnskap om parametere som pKa-verdier, funksjonelle grupper,
løselighet og temperatur er en enkel og viktig metode for å forutsi uforlikelighet (Newton 2009).
pH-målinger bør gjennomføres i hver studie, ettersom uforlikelighetsreaksjoner ofte er resultat
av syre-base-endringer, som enkelt foregår ved endringer i pH (Knudsen et al. 2014; Newton
2009). En grense på hvor stor pH-forskjell som kan godtas etter blanding av to eller flere
legemidler, er likevel vanskelig å definere, da andre egenskaper stoffene har kan bidra, slik som
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pKa-verdier og bufferkapasitet (Kanji et al. 2010; Newton 2009). Igjen er det endringer i
blandingen sammenliknet med ublandede kontroller som er nøkkelen, men det forekommer
situasjoner hvor uforlikelighet er et resultat av komplekse interaksjoner og dermed ikke kan
forutsies ved pH-måling (Staven et al. 2016).
I denne studien var det ønskelig at kontrollene skulle gjenspeile det som ble dannet ved
parallellinfusjon, og se på forskjellene fra rent legemiddel og to legemidler blandet. Om
kontrollprøvene burde blitt laget på samme måte som prøveuttakene, altså pumpet gjennom
systemet (uten parallellinfusjon), slik som Hanifah (2016), kan diskuteres. Dette ble ikke
gjennomført, da et forsøk allerede var tidkrevende, og det kun var to sprøytepumper
tilgjengelig. Kontrollprøvene ble derfor tatt fra løsningen før den ble satt i den dynamiske
modellen og filtrert gjennom et sprøytefilter, for å unngå at kontrollen var kontaminert med
partikler.
Det kunne kanskje se ut som slangene tilfører noen partikler i alle størrelser innenfor målbart
område (Accusizer måler i bredt spekter, men det blir store usikkerheter rundt de minste og de
største partikkelstørrelsene (Staven et al. 2016)). Samtidig kunne disse partiklene som var
uønsket i prøvene, også være kontaminasjon fra andre kilder, slik som luften i et vanlig rom
ved åpning av rørene før måling, ved dårlig aseptisk teknikk eller annen håndtering som ved
uforsiktighet kan ha tilført partikler. Dette kan bety at partiklene observert i prøvene kommer
fra oppsettet i dynamisk modell, eller ved aseptisk teknikk som har sviktet eller fra partikler i
romluften som har dalt ned i prøven i tiden hvor røret står åpent.
Ph.Eur. 2.9.19 (2017) anbefaler at test på subvisuelle partikler fortrinnsvis bør gjennomføres i
en LAF-benk (renrom), for å begrense partikulær kontaminering fra ytre forhold. Selve om den
dynamiske modellen var satt opp i en horisontal LAF-benk og prøveopptaket i denne studien
foregikk i en horisontal LAF-benk, var Accusizer-instrumentet var plassert på et vanlig
laboratorium. Dette kan ha tilført uønskede partikler til prøven, da sentrifugerøret måtte
plasseres uten lokk for analyse. Selv om dette var en mulig kilde for uønskede partikler, er det
mange målinger som viser lavt partikkelantall (måling av sentrifugerør og Duranflasker).
Sentrifugerørene benyttet var sterile rør som tidligere var indikert å holde et lavt partikkelantall
uten behov for ytterligere vasking (Staven 2015). Selv om dette var vist, mente forfatteren at
det var fornuftig å teste et tilfeldig rør og måle partikkelinnhold daglig, da dette kunne variere
og være forskjellig fra batch til batch. Ved åpning av ny batch ble 3 tilfeldige rør målt
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(Appendix V). Kravet til sentrifugerørene fylt med Milli-Q-vann var < 100 partikler per ml,
hvilket ble regnet som bakgrunnsstøy (Staven et al. 2016). Alle rørene var godt under denne
grenseverdien, og det er lite sannsynlig at bakgrunnsnivået av partikler har påvirket resultatene
i denne studien.
En sammensatt undersøkelse bestående av flere analysemetoder er anbefalt for å kunne trekke
konklusjoner om uforlikelighet. Samtidig savner flere av forfatterne i litteraturen at all
forskning skal følge en uniform testmetode, men det er dessverre fremdeles ikke funnet ut en
optimal sammensetning som vil gjelde for ulike forhold og ulike konsentrasjoner.

7.4 Dynamisk modell som analysemetode
Ettersom det foreligger få uforlikelighetsstudier som kan knyttes opp til klinisk praksis, ble
dynamisk modell forsøkt utviklet for å få en så god tilnærming til en reell pasientinfusjon som
mulig (Hanifah et al. 2014). Denne modellen har imidlertid i denne studien vist å gi utfordringer
med tanke på å få resultatene til å bli reelle og knyttbare til klinisk praksis, og dermed kunne
kalles en «pasientliknende» modell. Det er flere grunner til dette:
Analysemetodene som gir pålitelige resultater, og vist å egne seg til bruk i
uforlikelighetsstudier, krevde såpass store prøvevolum at justeringer i forhold til bruken av
legemidlene i klinikken måtte utføres. Infusjonen kunne ikke følge de infusjonshastighetene
som var oppgitt i litteraturen, ei heller det som ble observert på Barneintensiv avdeling på
Rikshospitalet, da en slik saktegående infusjon ville brukt flere timer på å samle opp nok volum
til bruk i analysemetodene (som nevnt minst 20 ml til bruk i Accusizer, samt mellom 10 og 15
ml til turbiditetsmåling). Det endte derfor med at hastigheten ble justert opp i
infusjonspumpene, for å få tilstrekkelig prøvevolum innenfor en fornuftig tidsramme. Ved å
utføre disse endringene, ble det endret på viktige egenskaper som var ønsket ved å bruke
dynamisk blandemetode framfor statisk blandemetode, slik som anbefalte doseringshastigheter.
Endringenes konsekvenser munnet ut i blant annet at kontakttiden mellom legemidlene endret
seg; kontakttiden i forlengelsesslangen etter 3-veiskranen ble kortere da infusjonen gikk raskere
samtidig som blandingen i oppsamlingsbeholderen gjorde at kontakttiden økte utover det
ønskelige. Dette kan ha hindret eventuelle reaksjoner i å forekomme under kontakttiden i
forlengelsesslangen etter 3-veiskranen, da tid er en viktig faktor til mange reaksjoner. Dog bør
ikke fortynninger utføres, da dette vil kunne løse opp eventuelle partikler som var dannet og på
den måten gi falske negative resultater. Den økte kontakten blandingen fikk i
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oppsamlingsbeholderen kan øke reaksjonsgraden til eventuelle reaksjoner som ikke ville funnet
sted i forlengelsesslangen, og på den måten gi falske positive resultater. Væskedynamikken i
en slange med slikt trykk vil også være forskjellig for ulike hastigheter (Munson et al. 2006),
hvilket peker dithen at mye av kontakten som foregår i slangen vil være ulik ved forskjellige
hastigheter.
Det var ønskelig å se på det som foregikk i infusjonssettet, og ikke i prøvevolumsbeholderen.
Dersom registrerte og anbefalte doseringshastigheter hadde vært benyttet, ville første dråpe,
med de neste påfølgende, ligget i beholderen opptil flere timer. Reaksjonene kunne like godt ha
funnet sted i prøvevolumsbeholderen som i infusjonssettet, og resultatene ville gitt data umulig
å tolke ut fra ønsket perspektiv. Det er viktig å vite hvor reaksjonene har funnet sted for å kunne
si noe om mengde partikler pasienten blir utsatt for, da dråpene fra infusjonssettet, i en reell
situasjon, blir fortynnet umiddelbart det når blodstrømmen.
Et forslag for å kunne oppnå mer troverdige resultater med den dynamiske modellen, er å
kombinere disse to feilkildene; gjennomføre forsøk med for høy infusjonshastighet, men mer
reell prøveopptakstid og sammenligne med forsøk som gjennomføres med korrekte
infusjonshastigheter, men med lang prøveopptakstid. Likevel er ikke dette en ideell løsning, da
begge har såpass store feilmarginer dersom det sammenlignes med klinisk praksis. Enten vil
væsken simuleres altfor raskt gjennom infusjonssettet (hastigheten måtte vært oppe på 500 ml/t
(8,33 ml/min)) for at infusjonen skulle kunne gå over kort tid og samtidig oppnå nok
prøvevolum til analysemetodene. I motsatt fall måtte infusjonen gått over 10 timer med en
hastighet på 1 ml/t (som er tilnærmet ønsket hastighet for legemidlene inkludert i denne
studien), når det simuleres med to legemidler og to sprøytepumper.
Dette peker dithen at den dynamiske modellen, slik oppsettet er i denne studien, blir en blanding
av en dynamisk- og en statisk modell. Fordelen er at infusjonssettets eventuelle bidrag blir
inkludert i resultatene, sammenlignet med statisk sammenblanding i rør alene. Det kan tenkes
at dersom det observeres uforlikeligheter i en prøve, vil det bety at slike reaksjoner har mulighet
til å forekomme mellom den aktuelle kombinasjonen. Da vil uforlikelighetsreaksjoner for
kombinasjonen med stor sannsynlighet også kunne skje i større grad ved de riktige kliniske
infusjonstidene hvor kontakttiden blir betydelig forlenget. Men likesom det kan sies at
uforlikeligheter vil kunne forekomme under slike omstendigheter, kan det ikke trekkes den
samme konklusjonen dersom det ikke observeres uforlikeligheter.
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Det er presisert at det er få studier som etterligner parallellinfusjon under reelle forhold, og at
den dynamiske modellen egentlig blir som en statisk kontakt mellom legemidlene (Husson et
al. 2003). Humbert-Delaloye et al. (2013) har vist at det er forskjeller mellom statisk og
dynamisk modell, f.eks. med tanke på adsorpsjon til utstyr, og Husson et al. (2003) sier at den
dynamiske modellen kan vise at hastighet kan spille en rolle, f.eks. at den gav en nedsettende
stabilitet av aciklovir ved høy hastighet. Studier på dynamisk modell er gjennomført, men
metodene benyttet for partikulær utfelling var pH-endringer og mikroskopi samt HPLCmålinger på legemiddelkonsentrasjonen (kjemisk uforlikelighet) (Hanifah 2016; HumbertDelaloye et al. 2013; Husson et al. 2003; Knudsen et al. 2014). Dette krever ikke like store
prøvevolum, hvilket gjør prøvene mer representative for hva som foregår i modellen, men det
blir ikke representativt for den fysikalske uforlikeligheten denne studien ønsker å undersøke.
For å sikre korrekte resultater er det viktig å bruke flere metoder for å kunne trekke en
konklusjon om uforlikelighet. En metode alene er sjelden tilstrekkelig for å konkludere (Staven
et al. 2016).
Det har vært og er fremdeles utfordrende å få til en «pasientliknende» modell som vil ha stor
klinisk nytteverdi, ettersom det er såpass mange parametere som skal være korrekte for at
modellen blir gjeldende. Slike parametere er blant annet infusjonshastighet, lengde på
infusjonssett, konsentrasjoner av legemidlene etc. Dette medfører en enorm arbeidsmengde for
entydige resultater for at mulige kombinasjoner skal være gjeldende for alle betingelser ved alle
sykehus. Denne studien har benyttet samme utstyr som ble brukt på Barneintensiv avdeling på
Rikshospitalet, også når det gjelder produsent av legemidler, etter LIS-avtalen
(legemiddelinnkjøpssamarbeid) (personlig kommunikasjon, Sykehusapotekene Oslo).
Uforlikelighetsproblematikken favner så utrolig mange parametere, og det er vanskelig å få
resultater som vil være gjeldene under alle forhold. Fremtidige studier må i så måte gjøre sitt
beste for uforlikelighet vil stadig være et problem, som vil kunne arte seg forskjellig avhengig
av ulike forhold. Utviklingen av en god metodologi vil også være viktig (Hanifah et al. 2014).
Tilgjengelig data bør videre vurderes nøye, ettersom det foreligger så mange motstridende
resultater, samtidig som det er viktig at tilgjengeligheten av omfattende, og sammenfallende,
forlikelighetsdata øker (Kanji et al. 2013).
Barn er i stor grad utsatt for uforlikelighetsproblematikken, særlig med tanke på at kritisk syke
barn sjelden har nok venøse innganger sammenlignet med legemiddelbehovet, hvilket fører til
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økende behov for parallellinfusjon. Ettersom kapillærene til barn kan ha en indre diameter helt
ned til 4 μm (Parikh et al. 2005) og har i tillegg færre blodårer og pulmonære alveoler enn
voksne (Doessegger et al. 2012), må også mindre partikler tas hensyn til ved undersøkelse av
potensiell partikulær utfelling (Staven et al. 2015a). Doseringer gjennomføres ofte på bakgrunn
av pasientens vekt (eks. μg/kg/døgn) (British Medical Association et al. 2016), hvilket fører til
at infusjonshastigheten ved kontinuerlig administrasjon kan bli meget lav til barn, som vil øke
kontakttiden mellom legemidlene i infusjonssettet. Økende kontakttid øker muligheten for
uforlikelighetsreaksjoners mulighet til å finne sted. Barneperspektivet må i stadig større grad
inkluderes i videre forskning på uforlikelighet, for å unngå blant annet ekstrapolering av
resultatene (Kanji et al. 2013; Kanji et al. 2010).
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8 Konklusjon
Kartleggingen av legemidler administrert som parallellinfusjon ble gjennomført ved
Barneintensiv avdeling og Nyfødtintensiv avdeling på Rikshospitalet. Kartleggingen viste at
mange av pasientene fikk intravenøs behandling som parallellinfusjon, det vil si to eller flere
legemidler gitt samtidig i samme kateterlumen. Mange av barna, særlig på Nyfødtintensiv
avdeling,

fikk

parenteral

ernæring

sammen

med

flere

legemidler.

Alle

legemiddelkombinasjoner samlet inn under kartleggingsperioden var unike, med unntak av to.
Dette var kombinasjonene fentanyl og deksmedetomidin samt fentanyl og klonidin. Disse
kombinasjonene ble registrert hos fire pasienter på Barneintensiv avdeling. Legemidlene som
ble hyppigst administrert som parallellinfusjon under kartleggingsperioden var fentanyl,
propofol og deksmedetomidin på Barneintensiv avdeling og fentanyl, paracetamol, vankomycin
samt Numeta G13E for Nyfødtintensiv avdeling. Intervjuet av sykepleiere gav et innblikk i
hverdagen på Barneintensiv avdeling, og sykepleiernes erfaringer og oppfatninger om både
forlikelighet og filterbruk ble notert.
En dynamisk modell ble satt opp basert på forlengelsesslanger, sprøytepumper og 3-veiskraner
som benyttes ved Barneintensiv avdeling på Rikshospitalet. Undersøkelse av dynamisk modell
med fargeløsning viste at løsningene la seg ved siden av hverandre med en klar grenseflate
mellom de to løsningene for blandingsforhold 1:1. Dette skjedde uavhengig av de egenskapene
fortynningsmedia hadde (natriumklorid 9 mg/ml, glukose 50 mg/ml og glukose 200 mg/ml).
For blandingsforholdene 1:3 og 3:1 var skillet mellom væskeflatene mindre tydelig. Graden av
blanding som foregikk i slangen så likevel ut til å ha begrenset seg til kontaktflaten mellom
væskene. Større turbulens som medførte fullstendig blanding i slangen ble ikke observert.
Analysemetodene etter simulering av furosemid og vankomycin viste, som forventet,
partikulær utfelling med forhøyede nivåer av partikler sammenlignet med legemidlene hver for
seg. Dette viste seg å skje i samtlige av metodene. Fentanyl og deksmedetomidin derimot, viste
ingen tegn til uforlikelighet. Det foreligger få studier på sistnevnte kombinasjon. Denne studien
utførte en test på deksmedetomidin i høyere konsentrasjon enn anbefalt brukt i litteraturen og
derfor er flere tester på denne kombinasjonen nødvendig før en endelig konklusjon om
legemidlenes forlikelighet kan trekkes. Det er også høyst aktuelt å undersøke flere av
kombinasjonene fra kartleggingen, samt flere konsentrasjoner og hastigheter av fentanyl og
deksmedetomidin.
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Dynamisk modell krever fremdeles mer utarbeidelse, for at den skulle kunne reflektere både
den kliniske delen av bruken av legemidler samt analysemetodene som anbefales brukt for
undersøkelse av potensiell partikulær utfelling.
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Appendix I
Skjema benyttet for å registrere kartlagt data ved Barneintensiv avdeling og Nyfødtintensiv avdeling på Rikshospitalet.
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Appendix II
Forenklet meldeskjema for student/mastergradsprosjekter som medfører behandling av
personopplysninger

som

er

melde-

eller

konsesjonspliktig

i

henhold

til

personopplysningsloven med forskrifter.
For at forenklet melding skal kunne benyttes må man kunne krysse av på samtlige punkter nedenfor.
Dersom ett av utsagnene ikke stemmer overens med prosjektets formål og gjennomføring, så må
fullstendig melding sendes til personvernombudet.
Utfylt skjema sendes til personvern@ous-hf.no sammen med informasjonsskriv og prosjektbeskrivelse.
Se www.oslo-universitetssykehus.no/personvern for spørsmål og veiledning.
Når forenklet melding er sendt inn kan prosjektet starte, under forutsetning av at man har innhentet
godkjenning fra avdelingsleder. Det er ikke nødvendig å avvente personvernombudets tilbakemelding.

INFORMASJON OM ANSVARLIG FOR PROSJEKTET
A. PROSJEKTLEDER
Navn og stilling (VEILEDER)

Katerina
farmasøyt

Nezvalova‐Henriksen,

Klinikk/avdeling hvor prosjektet gjennomføres:

klinisk Akuttklinikken/barneintensiv

Navn (STUDENT)

Anette Lima
Telefonnummer (STUDENT):

E-postadresse (STUDENT OG VEILEDER):

47838401

anette.lima.hansen@gmail.com
katerina.nezvalova.henriksen@sykehusapotekene.no

B. ANSVARLIG VIRKSOMHET
Navn på høgskolen / universitetet som er ansvarlig for prosjektet

UiO
PROSJEKTETS NAVN/TITTEL
Kompatibilitet av legemidler brukt på barne- og nyfødtintensiv avdeling – undersøkt ved bruk
av dynamisk blandemetode.
ERKLÆRING OM PROSJEKTET
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Avsender erklærer at følgende utsagn er korrekte (sett kryss):

x

En høgskole / et universitet i Norge er databehandlingsansvarlig for prosjektet

x

Prosjektet er ikke søknadspliktig til REK. Veileder har vurdert spørsmålet.

x

Prosjektet meldes til NSD

x

Deltagerne samtykker skriftlig

x

Samtykket vil utformes i tråd med vilkårene i NSDs tilrådning

x

Deltagerne er kun ansatte ved sykehuset

x

Det registreres ingen informasjon om deltagernes helse

x

Det registreres ingen informasjon om andre personers helse

x

Det søkes om avdelingsleder(e)s godkjenning av deltagelsen i prosjektet

x

Det søkes om avdelingsleder(e)s godkjenning til bruk av deltagernes arbeidstid (hvis aktuelt)

LAGRING AV DATA
Skal elektroniske data som samles inn lagres ved sykehuset?

Ja

x

Nei

Hvis ja, hvordan skal dette lagres?

DATO FOR UTFYLLING
Sted og dato

Utfylt av:

Oslo, 30.08.2017

Katerina Nezvalova-Henriksen
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Appendix III
Spørsmål til intervju av sykepleiere

1. Hva synes du er de største utfordringene ved å måtte gi to eller flere
legemidler samtidig i samme lumen?
2. Er det noen spesifikke legemidler som forordnes ofte og som du ikke finner
informasjon om når det gjelder måten de kan administreres på? Hvis ja,
hvilke?
3. Er det noen infusjonskombinasjoner (legemidler som går i samme løp) som
du synes vi skulle teste ut på lab?
4. Kan du gi noen eksempler på situasjoner der du måtte gi to eller flere
legemidler eller infusjonsvæsker samtidig i samme løp uten at du var
tilfreds med den informasjonen du hadde om de?
5. Hvordan synes du det er å bruke filter? Funker det? Føles det tryggere?
6. Benyttere du forlikelighetstabell(er)? I såfall, hvordan synes du den/de
fungerer?
7. Er det noe annet du vil legge til?

122

Appendix IV
Forespørsel om deltakelse i studieprosjektet
Kompatibilitet av legemidler brukt på barneintensiv avdeling – undersøkt ved bruk av
dynamisk blandemetode.
Dette er forespørsel til deg om å delta i et prosjekt for å undersøke hvordan du oppfatter
administrasjon av legemidler og parenteral ernæring når de må gis i samme løp. For å finne ut noe
om dette ønskes en samtale med sykepleiere knyttet til Barneintensiv i Akuttklinikken i
tidsrommet september 2017 ‐ april 2018.
Jeg som ønsker å ha en samtale med deg, er student ved UiO. Prosjektet inngår som en del av
mastereksamen i farmasi. Resultatene av undersøkelsen vil derfor inngå i en masteroppgave i
farmasi og som en del av pilot‐studie for en doktorgrad med samme emne.

Hva innebærer studien?
For å få bedre forståelse av dette temaet, ønsker jeg en samtale med deg som er direkte involvert
og arbeider ved Barneintensiv i Akuttklinikken i det gjeldende tidsrommet. Samtalen vil dreie seg
om hvordan du oppfatter administrasjon av legemidler og parenteral ernæring når de må gis i
samme løp, og hva du erfarer som viktige drivkrefter og motkrefter i situasjonen.
Samtalen gjennomføres på et tidspunkt som passer informanten etter avtale. Vi vil bruke ca.20
minutter. Samtalen vil ikke bli tatt opp.

Hva skjer med informasjonen om deg?
Informasjonen som registreres om deg skal kun brukes slik som beskrevet i innledningen av denne
informasjonen. Den som intervjuer deg har selvsagt taushetsplikt.
Alt som skrives vil være anonymisert, altså uten navn, fødselsnummer eller andre opplysninger
som kan gjøre at du kan gjenkjennes. Veilederen vil få tilgang til det skriftlige materialet.

Rett til innsyn og sletting av opplysninger om deg og sletting av prøver
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Hvis du sier ja til å delta i studien, har du rett til å få innsyn i hvilke opplysninger som er
registrert om deg. Du har videre rett til å få korrigert eventuelle feil i de opplysningene vi har
registrert. Dersom du trekker deg fra studien, kan du kreve å få slettet innsamlede
opplysninger, med mindre opplysningene allerede er inngått i analyser eller brukt i
vitenskapelige publikasjoner.

Frivillig deltakelse
Det er selvsagt frivillig å delta i studien. Du kan også når som helst og uten å oppgi grunn trekke
samtykket til å delta i studien. Dersom du ønsker å delta, undertegner du samtykkeerklæringen.
Hvis du nå sier ja til å delta, kan du senere når som helst trekke ditt samtykke. Dersom du ønsker
å trekke deg, kan du ta kontakt med veileder Katerina Nezvalova‐Henriksen på telefon: 94980413.
Samtykke til deltakelse i studien: Kompatibilitet av legemidler brukt på barneintensiv
avdeling – undersøkt ved bruk av dynamisk blandemetode.

Jeg har fått informasjon om studiens hensikt, og hva den innebærer for meg.

Jeg er villig til å delta i studien

Dato

Signatur

Jeg bekrefter å ha gitt muntlig og skriftlig informasjon om studien

Dato
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Signatur

Tittel

Appendix V
SOP TESTING AV VANNFSEN (Utfelling og turbiditet)
Av: Vigdis Staven
Revidert: 10.10.2017

FORBEREDELSER

Lag partikkelfritt vann:









Hent rene 1000 ml Duranflasker
Tørrsteriliser flaskene én gang i uken (180 0C i 40 min i varmeskap). Korkene må
autoklaveres, tåler ikke mer enn 140 0C.
Fyll det antallet Duranflasker du trenger helt opp med Milli-Q-vann og soniker de
i ca. 15 min (én gang i uka, og ved behov)
Tøm av vannet
Skyll deretter flaskene 3 ganger med Milli-Q-vann.
Fyll opp med Milli-Q-vann.
Tøm ut vannet etter endt arbeidsdag
De dagene man ikke sonikerer flasken skylles flasken 3 ganger med Milli-Q-vann
før de fylles opp.

Sentrifugerør:
Finn frem nok sterile sentrifugerør til prøvene
Noen sentrifugerør har et veldig lavt innhold av partikler og trenger ikke å vaskes.
Dersom ny type rør tas i bruk ta noen stikkprøver av rørene ved å fylle noen rør
(f.eks. 3 tilfeldig utvalgte) med Milli-Q-vann og mål antall partikler over 0.5 µm.
Det skal ikke være mer enn 100 partikler/ml (bakgrunnsstøy).
 Dersom rørene ikke holder kravet gjør følgende:
o Fyll rørene helt opp med Milli-Q-vann og soniker i 15 min.
o Tøm av vannet
o Skyll 3 ganger med Milli-Q-vann.
o Fyll rørene halvfull med Milli-Q-vann og mål bakgrunnsstøy på Accusizer 
rørene må overholde krav om under 100 partikler/ml og dette må måles før
rørene brukes videre.
o Tøm av vannet
Tyndallrør:







Finn frem det antall Tyndallrør du trenger til prøvene
Rengjør Tyndallrør med zalo og en myk flaskebørste. Skyll de godt.
Fyll et rent begerglass med rengjorte Tyndallrør.
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Fyll rørene og glasset med MQ-vann slik at vannet dekker toppen av tyndallrørene.
Dekk til med parafilm og soniker i ca. 15 min.
Tøm ut sonikeringsvannet
Klipp opp et passelig antall flak med aluminiumsfolie til hvert av rørene
Ta på hansker
Skyll rørene en og en i MQ-krana, på inn-og utside og sett på (med en gang!) et
flak med aluminiumsfolie som også skylles i MQ-krana.
Steriliser rørene ved 180 0C i 40 min i varmeskap.

Parafilm:









Klipp opp noen større ruter av parafilm til å dekke begerglasset.
Fyll et 1000 ml rent og sterilt begerglass med MQ-vann, dekk til med parafilm og
sonikér dette i ca. 15 min.
Tøm av vannet.
Skyll begerglasset med Milli-Q-vann ca. 3 ganger.
Klipp opp ønsket mengde parafilmruter til Tyndallrørene du skal bruke og legg dem
på et flak med aluminiumsfolie. Klipp også opp en rute til å dekke glasset.
Ta på hansker
Fjern papiret bak parafilmrutene. Legg de oppklippede parafilmene i begerglasset.
Fyll begerglasset med MQ-vann slik at alle filmene dekkes og dekk til glasset med
Milli-Q-vasket parafilm.

Spruteflaske:




Skyll en ren spruteflaske med Milli-Q-vann ca. 3 ganger
Fyll flaska med MQ-vann.
Etter endt arbeidsdag tøm ut vannet og heng til tørk

LYSBLOKADE (ACCUSIZER)

Utblanding i LAF-benk:
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Bland ut TPN-posen/fortynn legemiddel til ønsket konsentrasjon.
Bland legemiddel og TPN i klargjorte sentrifugerør i riktig blandingsforhold slik
at det blir til sammen ca. 40 ml prøve.
Umiddelbarprøver og 4-timers prøver må blandes ut i hver sine rør, så man trenger
til sammen 6 rør til hvert blandingsforhold. Lurt å blande 4-timersprøven først 
mindre ventetid.
Både TPN og legemiddel filtreres gjennom 0,22 mikrometer filter før blanding.
(Husk å skylle gjennom filteret først med ca. 2 ml av væsken du skal filtrere!)
Tilsett alltid legemiddel til røret først, deretter TPN.
Bland godt (vend 10 ganger, ikke rist!), prøv å unngå å tilføre luftbobler.



Merk rørene med innhold, parallell og UM (=umiddelbar) eller 4 (4 timer) samt
klokkeslett for utblanding.

Analyse:






















Bland prøvene godt rett før måling ved å vende forsiktig. Sørg for at det er lite
luftbobler. Luftbobler kan fjernes ved å banke på utsiden med en saks/penn etc.
eller la prøven stå og degasse seg noen minutter.
Still inn Sel. Summation range: calibration  load sum sensor  finn
accusizermappa og velg 1112912s.sns  åpne trykk OK
Skyll gjennom slangen før, mellom og etter prøver med Milli-Q-vann ved å bruke
”syringe flush” = dobbelpil. Skyll til displayet viser under 50 partikler/ml. La
slangen være ned i flaska til hele skyllesyklusen er ferdig for å unngå å få masse
luft i slangen. Skift ut skyllevannet dersom partikkeltallet ligger over grensen.
Dvs. skyll Duranflasken med Milli-Q-vann noen ganger og fyll den opp igjen.
Still inn ”experimental parameters”: control menu  Experimental parameters:
- Hak av for large volume
- Number of pulls: 3
- Volume of pull: 5 ml
- Tare volume: 1 ml
- Prime volume: 2 ml
- Hak av for include first pull
- Trykk OK
Lag filnavn: control menu  operator control menu: velg filnavn maks 8 bokstaver.
Velg så print out captation.
HUSK Å LAGRE FILNAVNET I DIN MAPPE OG NOTÉR FILNAVN I LABBOK.
Trykk på ”G” for å start måling
Merk: dersom partikkeltallet kommer over 9000 partikler/ml kommer
meldingen: ”stop taking data”. Velg ”no” og la instrumentet fortsette analysen.
Etter måling trykk på N/U
Lag pdf-versjon av fila. Husk å bruk samlefila for de tre ”pulls” dvs. fil med
filendelse .1CB. Hak av for alle alternativer på ”select printout”. Trykk fil 
Print…..Phak av alle alternativertrykk OKtrykk OKtrykk Save. Lagre pdffilen på skrivebordet i din mappe.
Mellom prøver trykk på ”syringe push”  for å tømme sprøyta og skylle deretter
med Milli-Q-vann som beskrevet over.
Når du er ferdig med analysene for dagen: skyll gjennom slangen med Milli-Q-vann
etterfulgt av 20% etanol i filtrert vann. Tøm oppsamlingsbeholder og skyll ut av
den. Sett den så på plass igjen.
Skru av maskina.
HUSK! Spar på resten av innholdet i sentrifugerørene, dette skal brukes til
turbidimetri og pH-målinger.
Instrumentet bør kalibreres med Ezy-cal standarder innimellom.
Behandling av data: Regn ut total mengde partikler per ml over eller lik 0.5
mikrometer, 5 mikrometer, 10 mikrometer og 25 mikrometer i excell.
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For å åpne en fil fra Accusizerprogrammet. Trykk ”read”. Husk å velge samlefilen
av alle ”pulls”, dvs. den med endelse ”CB.s780”, IKKE ”CB.asc”.

Turbidimetri (FNU):
















Bruk resten av blandingen som er igjen i sentrifugerørene etter lysblokadeanalysen. La det være igjen litt til pH-måling.
Ha på vinylhansker e.l når prøveglasset håndteres for å unngå fingermerker på
glasset. Ta minst mulig på nedre del av glasset.
Prøveglasset og kork skylles godt med varmt vann
Prøveglasset og kork skylles så med Milli-Q-vann.
Ca. 15 ml av det som er igjen fra Accusizermålinger fylles over i prøveglasset. La
det være igjen litt til pH-måling.
Tørk av utsiden av glasset med en lavpartikulær serviett
Vend sentrifugerøret med prøve for å få en homogen blanding av evt. partikler
Observer glasset i lyset og tørk av evt. vann/rusk på utsiden av glasset. Blås av
evt. rusk på utsiden etter tørkingen.
Dersom det er synlige skraper i glasset kan noen dråper silikonolje dryppes på
utsiden og glasset pusses så med medfølgende pussefille, se bruksanvisning til
instrumentet. Tørk av overskuddet, kun en tynn film skal ligge utenpå glasset.
Vend prøven forsiktig før den settes inn i turbidimeteret. Sett glasset ned i
målekammeret slik at pilen på glasset peker mot pilen på instrumentet.
Ha instrumentet innstilt på ”signal average”. Vises som en X med strek over.
Trykk på måleknappen ”read”. Instrumentet gir fra seg et pip når den har målt
ferdig. Noter ned resultatet.
Rens deretter glasset slik som beskrevet over.
Etter endt måling fylles prøveglassene til randen med Milli-Q-vann (sett på korka)
og lagres slik mellom bruk av instrumentet.

Instrumentet kalibreres hver uke med 10 FNU standarden (verifisering: ”verify cal” 
read) og ca. hver 3. måned med resten av standardene. Standardene må ristes kraftig og
skal så stå i ro i 3-5 min før de måles.

TYNDALL:
Utblanding:
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Bland legemiddel og TPN i riktig blandingsforhold i 3 klargjorte Tyndall-rør slik at
det blir til sammen ca. 10 ml prøve. Tilfør først legemidlet, så TPN. Både TPN og
legemiddel filtreres gjennom 0,22 mikrometer filter før blanding! Husk å skyll
gjennom filteret med løsningen som skal filtreres.
Bland også ut nullprøve av legemidlene og/eller TPN vannfasen (fylles i hvert sitt
Tyndallrør) slik at du har referanser å sammenligne med under gjennomlysing. Bør










også ha med et rør med Milli-Q-vann som referanse og test på hvor ”partikkelfritt”
man har jobbet.
Skyll enden av en steril pinsett med Milli-Q-vann fra spruteflaska over i et tomt
begerglass
Fisk ut en parafilmrute fra vannet med pinsetten.
Skyll parafilmen med Milli-Q-vann fra spruteflaska over i det tomme begerglasset
Fest parafilmen på tyndallrøret. Unngå å holde fingrene over åpningen til røret slik
at det ikke kommer partikler nedi. Unngå også å ta med fingre på den delen av
parafilmen som ligger over prøven.
Merk røret med innhold, parallellnr. og klokkeslett for utblanding. IKKE skriv på
glasset, men på parafilmen.
Når rørene tas ut av LAF-benken kan man gjerne sette på en ekstra parafilm på
rørene for å unngå søl under gjennomlysing.
Prøvene gjennomlyses umiddelbart og etter 4 timer. Ta også en siste titt på
prøvene etter 24 timer.

Gjennomlysning (se etter utfellinger):










Puss utsiden av Tyndallrøret med et linsepapir.
Gjennomlys røret ved hjelp av en fokusert lysstråle (Tyndall-lyskilden) som
plasseres mot bunnen av røret. Undersøk røret ved å se med 90 graders vinkel i
forhold til lysstrålen med en svart papplate som bakgrunn. Man må være ganske
nær, ca. 10 cm mellom øyet og glass.
Svirr litt forsiktig på røret før det deretter vendes forsiktig uten at luftbobler
tilføres. Se etter partikler, turbiditet, fargeforandring etc. Notér det du ser.
Sammenlign med negative kontroller (referanseprøver).
Undersøk så prøvene på nytt ved å lyse med en laserpenn gjennom bunnen av
prøven. Dette må gjøre i et helt mørkt rom.
La gjerne en person nr. 2 ta et blikk på prøvene som en dobbelkontroll. Spesielt
dersom det er tvil.
La prøvene stå til neste dag og gjør en ny gjennomlysing.
Notér det du observerer!

pH-MÅLING:
På det resterende volumet i sentrifugerørene måles pH (trenger mellom 3-5 ml til dette
for å dekke proben). Husk å kalibrer pH-meteret med buffere hver dag. Sjekk at pHmeteret er i god stand. Fyll opp med KCl etc. Rens proben godt mellom målinger!

GENERELLE TING:



Husk å skylle gjennom sprøytefilter med det som skal filtreres
Bland alltid ved å vende forsiktig ca. 10 ganger etter å ha blandet en prøve eller
fortynnet et legemiddel
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Et sprøytefilter tåler ca. 100 ml før det må byttes ut (kilde: tekniker ved
produksjon – sykehusapoteket)
Mål nullprøver (referanseprøver) med alle metoder: 3 paralleller av rent
legemiddel (og ren TPN) for å ha et sammenligningsgrunnlag (umiddelbart og etter
4 timer). For Tyndall tas det alltid med en referanseprøve til å sammenligne med
under gjennomlysingen. Se over.
Bruk stativ til sentrifugerør og Tyndallrør
Ved arbeid med TPN kan det være lurt å koble til en adapter som man kan trekke
ut prøver fra, slik at man ikke må stikke i membranen hele tiden.
For hver blanding som skal lages bør det lages en arbeidsseddel som viser hvordan
prøven skal fortynnes og blandes. Husk å notere batchnummer, utløpsdato og
produsent på legemidler, TPN og infusjonsposer som brukes.
Bruk filterkanyle ved opptrekk fra ampuller for å unngå store glasspartikler.

Appendix VI
Eksempel på produksjonsskjema, her for vankomycin med rekonstituering.
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Appendix VII
Eksempel på produksjonsskjema.
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Appendix VIII
Resultatskjema for analyse ved lysblokade (Accusizer)
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Appendix IX
Resultatskjema for turbiditetsmåling og pH-måling.
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Appendix X
Resultatskjema for visuell observasjon med Tyndallmetoden.
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Appendix XI
Liste over data kartlagt på Barneintensiv avdeling på Rikshospitalet i innsamlingsperioden.

136

Appendix XII
Liste over data kartlagt på Nyfødtintensiv på Rikshospitalet i innsamlingsperioden.
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