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Tilberedning av antibiotika på post – en oversikt over håndteringssystemer  
Veileder for legemiddelhåndtering vedlegg 2: Del I prosedyre 6 Rutiner for tilberedning/tilsetninger 
 
 
 
 
 
 

Hensikt  

 
Å gi en oversikt over egenskapene ved ulike håndteringssystemer som kan tas i bruk ved tilberedning av antimikrobielle midler.  
 
Anbefalingen omhandler ikke arbeid i avtrekksbenk eller tilberedning som innebærer anbrudd av beholdere. 

Omfang Den/de som tar beslutninger om produktvalg, legemiddelvalg og prosedyrer for antibiotikahåndtering på post. 
 

Grunnlagsinformasjon/ 
bakgrunn 

Tilberedning av antimikrobielle midler må skje på en slik måte at de de ikke kontamineres under tilberedning og i minst mulig grad 
forurenser omgivelsene.  
Feil håndtering av antimikrobielle midler kan bidra til resistensutvikling og medfører økt risiko for at personell blir eksponert og/ 
eller blir sensibilisert (utvikler allergi). 
 
Det anbefales å bruke såkalte «lukkede system». Det finnes flere løsninger av håndteringssystem som vil gi «lukkede systemer» hvis 
de brukes riktig. 
Et helt lukket system er infusjoner hvor legemidlet er ferdig blandet i infusjonsposen, eller de er koblet sammen på en slik måte at 
legemiddelet kan tilsettes uten at koblingen brytes. 
«Lukkede systemer» kan også oppnås når legemiddel og infusjonspose kobles til hverandre gjennom et blandesett eller 
overføringsadapter. 
 
For all tilberedning av legemidler til injeksjon eller infusjon gjelder god aseptisk teknikk: god arbeidsteknikk, håndhygiene, egnet 
arbeidsplass, tilgang på nødvendig engangsutstyr og tilstrekkelig desinfeksjonsrutiner. Eventuelt arbeid i 
avtrekksskap/sikkerhetsbenk innebærer riktig bruk, rengjørings - og kontrollrutiner. 
 
Avfall fra legemiddelrester og utstyr er i tillegg en viktig kilde til forurensing av omgivelsene. 

Ansvar Arbeidsgiver 
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Beskrivelse 

System 
 

Beskrivelse Egenskaper 

Overføringsadapter Er en koblingsovergang som settes mellom 
infusjonspose/flaske og beholder med 
legemiddel. 
Det finnes ulike overføringsadaptere og det er 
viktig at disse passer til valgte 
infusjonsløsninger og legemiddelbeholdere. 
 
En overføringsadapter kan være velegnet når det 
er behov for overføring av legemiddel fra mer 
enn ett hetteglass. 

Overføringen av legemiddelet skjer som et lukket 
system forutsatt at adapteren først settes på 
infusjonspose/flaske og deretter perforering av 
legemiddelbeholderen. 
 
Når adapteret fjernes, må man være obs på et 
eventuelt undertrykk som kan gi søl (dette er ikke 
så vanlig lenger). 
 
Når infusjonssettet kobles på og fylles, må man 
være obs på at det nå er en legemiddelblanding i 
væsken og unngå søl. Bruk av skyllesett *vil hindre 
dette. 
 

Connect 
overføringsadapter 

Er en koblingsovergang som settes mellom 
infusjonspose/flaske og beholder med 
legemiddel. 
Adapteren er laget slik at infusjonssettet kan 
kobles på samtidig.  
 

Overføringen av legemiddelet skjer som et lukket 
system når brukt riktig.  
 
Infusjonssett må brukes i tillegg og skal fylles først 
med nøytral løsning fra beholderen, bland så 
legemiddelet i via adapteren. 
Glasset med legemiddel sitter fast i adapteren under 
infusjonen. 
Bruk av skyllesett* vil hindre søl av 
antibiotikaløsning ved frakopling av infusjonen. 

Blandesett Er et infusjonssett med et overføringssystem i 
ett.  

Overføringen av legemiddelet skjer som et lukket 
system når brukt riktig.  
Settet fylles først med nøytral løsning fra 
beholderen, bland så i legemiddelet. 
Glasset med legemiddel sitter fast under infusjonen. 
Bruk av blandesett med egen «skyllekobling» vil 
hindre søl av antibiotika ved frakopling av 
infusjonen. 

 

Vial - Mate Et ferdig koblet system av infusjonsløsning og 
legemiddel. 
Finnes tilgjengelig for de mest brukte 
legemidlene. 

Overføringen av legemiddel skjer som et helt lukket 
system. 
Det er viktig at infusjonssettet kobles på og fylles 
med nøytral løsning før en starter blandingen med 
legemiddelet. Bruk av skyllesett* vil hindre søl av 
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antibiotikaløsning ved frakopling av infusjonen. 
 

 

Ferdige blandinger/ 
«tokammerposer» 

Det finnes noen legemidler som leveres som 
ferdige blandinger eller der legemiddelet ligger i 
et eget kammer i infusjonsposen (blandes ved å 
legge press på infusjonsposen). 

Dette er « ferdig blanding» og ingen tilsetninger 
skal gjøres. 
 
Når infusjonssettet kobles på og fylles, må man 
være obs på at det er en legemiddelblanding og 
unngå søl. Bruk av skyllesett* vil hindre søl av 
antibiotika ved fylling av sett og frakopling av 
infusjonen. 

 
Phaseal eller Tevadaptor Overføringsadapter med et helt lukket system 

for luft inn og ut ved overføring av legemiddel 
fra hetteglass eller ved sprøyteopptrekk 

Best dokumentasjon på tetthet av 
overføringsadaptere og bør brukes ved cytostatika 
og enkelte antivirale midler. 

*Et skyllesett er et infusjonssett med en Y- kobling med egen lumen til skyllevæske. 
 
Referanse/hjemmel Produktinformasjon fra ulike leverandører 
 
 
 
 
  


