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Abstrakt 

Syfte. Att beskriva vilken farmakologisk smärtlindring barnen på en neonatal 

intensivvårdsavdelning erhåller inför och efter insättning av thoraxdränage, samt att jämföra 

detta mot avdelningens lokala anvisningar för smärtbehandling. 

Bakgrund. Smärta hos nyfödda barn är historiskt sett underskattad och underbehandlad. 

Barn som vårdas på neonatal intensivvårdsavdelning utsätts för många smärtsamma 

procedurer dagligen, och en av de mest smärtsamma procedurerna är insättning av 

thoraxdränage. Det finns anvisningar för hur procedursmärta ska behandlas hos nyfödda 

barn, men det finns inga studier som visar att dessa anvisningar följs i praktiken.  

Design. Studien är en retrospektiv journalgranskningsstudie som utförts med kvantitativ 

metod.  

Metod. Studien genomfördes på den neonatala intensivvårdsavdelningen vid Norrlands 

Universitets Sjukhus i Umeå. Barn som hade vårdats på avdelningen med ett eller flera 

thorax dränage, mellan åren 2008-2013 inkluderades i studien. Trettiotre journaler och 

totalt 67 procedurer granskades.  

Resultat. Vid de flesta av procedurerna användes någon form av smärtlindring inför 

insättningen av thoraxdränage. Morfin var det läkemedel som användes vid flest tillfällen. 

Vid 75 procent av procedurerna gavs en opioidinjektion innan insättningen av dränaget. 

Morfin gavs inom fyra timmar efter proceduren vid 96 procent av tillfällena. Avdelningens 

lokala anvisningar följdes dock endast vid fyra procent av procedurerna. Lokalbedövning 

hade använts vid sex procent av procedurerna. 

Konklusion. Smärtlindring hade använts i större utsträckning på den granskade avdelningen 

än vad litteraturen beskriver. Ändå var det få av procedurerna som utfördes enligt de lokala 

anvisningarna, och vid fyra tillfällen (6 %) gavs ingen smärtlindring alls innan insättningen av 

dränaget.   

 

Nyckelord. Nyfödd, Smärtlindring, Procedur smärta, Thoraxdränage, Omvårdnad  

 

 



 

Abstract 

Aim. To describe the pharmacological analgesia children in a neonatal intensive care unit 

receives before and after the insertion of a chest tube, and to compare this to the guidelines 

for pain management of the unit, during chest tube insertion. 

Background. Pain in neonates is historically unrecognized and under-treated. Children who 

are cared for in the neonatal intensive care unit are exposed to many painful procedures 

daily, and one of the most painful procedures is chest tube insertion. There are guidelines 

for how procedural pain should be treated in neonates, but there are no evidence showing 

that these guidelines are followed in practice. 

Design. The study is a quantitative retrospective medical record review study. 

Method. The study was conducted at the neonatal intensive care unit at Norrlands 

University Hospital in Umeå. Children who had been treated in the unit with one or more 

chest tubes, between the years 2008-2013 were included in the study. Thirty-three medical 

records and a total of 67 procedures were reviewed. 

Results. Most of the procedures were performed using some form of pain relief before the 

chest tube insertion. Morphine was the drug used in most procedures. Seventy-five percent 

of the procedures were carried out with an opioid injection before insertion of the tube. 

Morphine was given within four hours after the procedure in 96 percent of the occations.  

However, only four percent of the procedures followed the department's local guidelines. 

Conclusion. Pain relief had been used to a greater extent on the audited unit than what the 

literature describes. Yet, few of the procedures were performed according to local 

guidelines, and four procedures (6 %) was performed without any pain relief at all. 

 

Keywords. Neonate, Pain Management, Procedural Pain, Chest tube, Nursing 
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Inledning 

Var tionde barn som föds i Sverige behöver någon form av medicinsk hjälp och behöver 

vårdas på en neonatal avdelning. De flesta av dem är födda för tidigt (Lagercrantz & Norman 

2012). Utvecklingen av den neonatala intensivvården gör att fler nyfödda barn överlever, 

men de sjuka barnen vårdas med avancerad intensivvård som kan innebära många invasiva 

och smärtsamma procedurer (Lindh & Lundqvist 2013).  

 

Bakgrund 

Smärta hos nyfödda barn 

Historiskt sett har smärta och smärtbehandling hos nyfödda barn varken uppmärksammats 

eller behandlats (Anand & Hall 2007). Tidigare var uppfattningen att nyfödda barn inte 

kunde känna smärta, att deras nervsystem var omoget och att de små barnen inte kunde 

minnas smärtsamma upplevelser (Akuma & Jordan 2011). Idag har synen på nyfödda barns 

smärta förändrats och det finns stark evidens för att för tidigt födda barn kan känna smärta.  

Eftersom de är omogna har de ett outvecklat nervsystem och är extra känsliga för smärta 

(Carbajal et al. 2005). Omvårdnadspersonal som arbetar med nyfödda barn på neonatal 

intensivvårdsavdelning har erfarenheter av att de flesta procedurer som barnen utsätts för i 

vården är mer eller mindre smärtsamma. Uppfattningen är att barnen i hög grad känner 

smärta och att de är i behov av smärtlindring (Simons et al. 2003, Akuma & Jordan 2011). 

Smärtbehandling av nyfödda barn, framför allt av barn som är födda för tidigt, skiljer sig från 

den övriga populationen (Johnston et al. 2011). Det finns en medvetenhet om att barnen 

upplever smärta och de risker som obehandlad smärta medför, men det finns fortfarande 

stora oklarheter i hur barnens smärta ska behandlas i neonatalvården (De Lima & Browning 

Carmo 2010). Lindh och Lundqvist (2013) menar också att det finns för lite kunskap om 

långtidseffekterna av läkemedel på det för tidigt födda barnets ännu inte färdigutvecklade 

hjärna.   

Barn som vårdas på neonatal intensivvårdsavdelning utsätts för upp till 14 smärtsamma 

procedurer per dag. Det finns både internationella, nationella och ofta lokala riktlinjer för 

hur nyfödda barns smärta ska behandlas. Trots vetskapen om att de små barnen känner 
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smärta, utförs många smärtsamma procedurer utan någon smärtlindring (Simons et al. 2003, 

Johnston et al. 2011, Meek 2013,).  

Det finns mycket som tyder på att upprepad och långvarig exponering av smärta påverkar 

prematura barns efterföljande smärtupplevelse, deras långsiktiga utveckling och beteende 

(Gitto et al. 2012). Långvarig smärta och stress kan förändra barnets smärtsinne och påverka 

utvecklingen hos barnet (Lindh & Lundqvist 2013). Upprepade smärtsamma procedurer 

under neonatalperioden kan påverka hjärnans utveckling negativt. Smärta behöver 

förebyggas och behandlas, men det är fortfarande oklart vilka läkemedel som kan skydda 

den omogna hjärnan (Brummelte et al. 2012). 

 

Smärtbehandling vid procedursmärta 

International Association for the Study of Pain (IASP) beskriver smärta som en obehaglig 

sensorisk och emotionell upplevelse vilken kan korreleras till en verklig, potentiell 

vävnadsskada eller uttryckas i termer av skada (Fellman 2008). Trots att nyfödda barn inte 

har något språk för att kunna uttrycka smärta, så har de andra uttryckssätt att förmedla den 

till sin omgivning. Det kan till exempel vara genom gråt eller ansiktsuttryck (Ahula Kohut et 

al. 2012). För att kunna tolka smärta har ett flertal olika smärtskattningsinstrument 

utvecklats (Fellman 2008). Eftersom det nyfödda barnet inte kan förmedla sig verbalt är 

behandling av smärta beroende av en tillförlitlig smärtskattning (De Lima & Browning Carmo 

2010). I Sverige har användandet av smärtskattningsinstrument ökat de senaste femton åren 

och de flesta neonatala avdelningar använder sig av smärtskattning (Gradin & Eriksson 

2011).   

Det effektivaste sättet att minska smärta hos de nyfödda barnen är att minska och samordna 

de smärtsamma procedurerna (Harrison et al. 2010). Enligt en amerikansk studie har antalet 

smärtsamma procedurer som nyfödda barn utsätts för minskat de senaste åren (Roofthooft 

et al. 2014). Procedursmärta är dock en oundviklig del av neonatalvården och karakteriseras 

av upprepade korta procedurer, som till exempel venprovtagning, rensugning i luftvägarna 

och intubation (De Lima & Browning Carmo 2010). Anand och Hall (2007), menar att det 

finns säkra och effektiva sätt att mäta och behandla smärta hos de nyfödda barnen, både 
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farmakologiskt och icke- farmakologiskt, medan Johnston et al. (2011) menar att det finns 

svårigheter och oklarheter med att farmakologiskt lindra procedursmärta.   

I en studie av Simons et al. (2003) framkommer det att barn som vårdas på neonatal 

intensivvårdsavdelning sällan får varken farmakologisk eller icke farmakologisk smärtlindring 

inför invasiva procedurer. Farmakologisk smärtlindring används ofta vid intubering, men 

sällan vid andra smärtsamma procedurer. Icke farmakologiska smärtlindringsmetoder, som 

att låta barnet suga på napp eller att hålla om barnet används, men inte regelbundet vid 

några procedurer.  Även Robins (2007) menar att behandlingen av procedursmärta på 

neonatala intensivvårdsavdelningar är inkonsekvent.  

Insättning av thoraxdränage har i flera studier beskrivits av sjuksköterskor och läkare som 

arbetar på neonatal intensivvårdsavdelning, som den mest smärtsamma proceduren som 

barnen utsätts för. Smärtlindringen vid dessa procedurer beskrivs ofta som otillräcklig (jmf. 

Andersen et al. 2007, Akuma & Jordan 2011). Insättning av ett thoraxdränage är en invasiv 

och smärtsam procedur och enligt Crawford (2011) bör smärtlindring i form av anestesi, 

analgesi och sedering övervägas. Barnen ska smärtskattas regelbundet med ett validerat 

smärtskattningsinstrument och smärtlindring är en viktig och nödvändig del i arbetet med 

barn som har thoraxdränage (Crawford 2011). Ett thoraxdränage sätts in för att dränera bort 

luft och vätska från pleurautrymmet och för att återskapa ett undertryck och expandera 

lungan vid en uppkommen pneumothorax (Gardner et al. 2011). Hur akut situationen är 

beror på hur påverkat barnet är av sin pneumothorax (Crawford 2011). Under proceduren 

läggs ett snitt, motsvarande dränagets storlek, med en skalpell på sidan av thorax och sedan 

förs en böjd peang in i snittet för att öppna upp. Dränageslagen trycks sedan in mellan två 

revben, in genom pleura. Dränaget sutureras sedan, tejpas fast och kopplas till ett 

dränagesystem (Gardner et al. 2011). Det är viktigt att barnen får smärtlindring även efter 

proceduren, eftersom att smärta vid andning kan förhindra att barnet tar ordentliga djupa 

andetag, vilket motverkar gasutbyte, syresättning och att lungans chans att expandera 

(Crawford 2011). 

Vuxna patienter som fått ett thoraxdränage insatt har beskrivit det som en mycket smärtsam 

upplevelse, trots att de fått smärtlindring innan. Vid vård av vuxna patienter är det en 

självklarhet både med premedicinering och lokalbedövning innan proceduren (Laws et al. 

2003). Vuxna patienter har även beskrivit att de upplevt obehag under hela tiden de har haft 
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dränaget kvar. De upplevde smärta om de låg på den sida där dränaget satt och smärta vid 

rörelse. De hade fått kontinuerlig smärtlindring (Fox et al. 1999). Enligt Gardner et al. (2011) 

är det cirka 60 % av barnen på neonatal intensivvårdsavdelning som får farmakologisk 

smärtlindring i samband med insättning av thoraxdränage.  

Trots anvisningar för hur procedursmärta hos nyfödda barn ska behandlas, är 

smärtbehandlingen inkonsekvent. Internationell forskning har inte kunnat visa att 

internationella, nationella eller lokala anvisningar följs i praktiken (Robins 2007, Akuma & 

Jordan 2011). En svensk studie från 2008 har undersökt vilka anvisningar de svenska 

neonatala intensivvårdsavdelningarna har för behandling av procedursmärta. De medicinskt 

ansvariga uppgav att farmakologisk smärtlindring används vid de flesta smärtsamma 

procedurer, och vid insättning av thoraxdränage uppgav alla att farmakologisk smärtlindring 

användes inför proceduren. Studien visar vilka anvisningar som finns på avdelningarna, men 

visar inte hur smärtbehandlingen fungerar i praktiken (Eriksson & Gradin 2008).  

Eftersom studier om farmakologisk smärtlindring till nyfödda barn visar motsägelsefulla 

resultat, är det viktigt att ämnet fortsätter att belysas och att det kommer fler studier om 

nyföddas, och framför allt för tidigt födda barns smärta och smärtbehandling. Det är 

betydelsefullt att belysa vilken smärtlindring som de nyfödda barnen får vid smärtsamma 

procedurer, samt om utarbetade anvisningar för behandling av procedursmärta följs, för att 

utvärdera och förbättra omvårdnaden. 

 

Metod  

Syfte 

Syftet med studien är att beskriva vilken farmakologisk smärtlindring nyfödda barn på en 

neonatal intensivvårdsavdelning erhåller inför och efter insättning av thoraxdränage, samt 

att jämföra detta mot avdelningens lokala anvisningar för smärtbehandling vid insättning av 

thoraxdränage. 
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Frågeställningar 

- Har barnen fått farmakologisk smärtlindring vid proceduren? 

- Vilken farmakologisk smärtlindring har barnen fått inför och efter proceduren? 

- Vilken farmakologisk smärtlindring har de barn som redan har någon form av 

smärtlindring innan proceduren fått mot procedursmärtan? 

- Finns det någon skillnad i den farmakologiska smärtlindringen mellan flickor och 

pojkar och mellan prematura och fullgångna barn? 

- Har avdelningens lokala anvisningar för smärtbehandling följts vid procedurerna? 

 

Den studerade avdelningens anvisningar för smärtbehandling 

Den studerade avdelningens lokala anvisningar för smärtbehandling är utarbetade av 

avdelningens smärtgrupp och är godkänd av avdelningens medicinska chef. De grundar sig i 

de Nationella riktlinjerna för prevention och behandling av smärta i nyföddhetsperioden, 

som är framarbetad av arbetsgruppen för neonatal smärtbehandling inom Svensk 

Barnsmärtförening (Larsson et al. 2002, Gradin et al. 2009). De Nationella riktlinjerna utgår 

ifrån internationella riktlinjer (jmf. Anand 2001) och är en vägledning. Varje avdelning 

rekommenderas att utifrån dessa skapa lokala anvisningar utifrån den kunskap, erfarenhet, 

inarbetade rutiner och läkemedel som personalen är förtrogna med. För alla smärtsamma 

procedurer ska beteendestödjande åtgärder användas och vårdmiljön runt barnet ska 

optimeras. Familjecentrerad, relationsbaserad vård ska enligt riktlinjerna utgöra bas för all 

verksamhet runt barnet. Omvårdnaden bör anpassas utifrån det enskilda barnets 

mognadsgrad och känslighet. Det ska alltid finnas en medhjälpare som tröstar och håller om 

barnet i en i hopkrupen ställning under och efter en procedur. Detta sker genom 

ombäddning, inlindning eller genom att hålla om barnet med händerna (Gradin et al. 2009).  

 

Den studerade avdelningens lokala anvisningar för smärtbehandling är mer normativa än de 

nationella och avdelningens anvisningar vid insättning av thoraxdränage. Dessa är: 

 

- Om barnet spontanandas övervägs intubation 
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- Analgetikum (opioid) skall ges innan proceduren påbörjas. Invänta effekt av 

läkemedlet om tid finns. 

- Optimera vårdmiljön runt barnet och använd beteendestödjande metoder.  

- Läkaren infiltrerar subkutant med lokalanestetikum. 

- När proceduren är klar ges opioid som infusion.  

- Som basbehandling kan man med fördel använda Paracetamol. 

Anvisningar finns även för dosering av de olika läkemedlen. 

De lokala anvisningarna ger utrymme för tolkningar. I resultatet beskrivs de olika 

tolkningarna.  

 

Design 

Studien är en retrospektiv journalgranskningsstudie som utförts med kvantitativ metod. 

Rapporten är utformad enligt Author Guidelines från den vetenskapliga tidskriften Journal of 

Advanced Nursing.    

 

Urval 

Studien genomfördes på neonatala intensivvårdsavdelningen vid Norrlands Universitets 

Sjukhus (NUS) i Umeå. Avdelningen har 18 vårdplatser och vårdar ca 400 barn per år. De 

flesta barn som vårdas på avdelningen är födda för tidigt. Upptagningsområdet för 

avdelningen är Norrbottens, Västerbottens, Västernorrlands och Jämtlands län. De barn som 

inkluderades i studien var alla barn som vårdats på avdelningen med födelseår 2008-2013, 

och som vårdats med ett eller flera thoraxdränage. De barn som vårdats på avdelningen med 

thoraxdränage, men som fått dränaget insatt på hemsjukhuset innan transport till 

avdelningen, har uteslutits från studien eftersom andra anvisningar kan ha följts. De barn 

som däremot fått ett thoraxdränage på hemsjukhuset, men där proceduren var utförd av 

personal från NUS neonatala transportteam som arbetar utifrån avdelningens anvisningar, 

inkluderades i studien. Totalt var det 43 barn som vårdats med thoraxdränage på 

avdelningen med födelseår 2008-2013.  



7 
 

Barn som vårdats på avdelningen under åren 2008-2013 med thoraxdränage identifierades 

med hjälp av Swedish National Quality register (SNQ), som är ett svenskt neonatalt 

kvalitetsregister. Tre journaler exkluderades från studien eftersom att de inte gick att få tag 

på. Sju journaler exkluderades eftersom barnen hade fått thoraxdränaget insatt på 

hemsjukhuset, av personalen där. I studien granskades således 33 journaler och totalt hade 

barnen varit med om 67 procedurer, vilka utgör underlaget till studien. 

 

Datainsamlingsmetod 

Data insamlades genom journalgranskning som genomfördes i avdelningens 

datajournalsystem (System Cross) och i barnens pappersjournaler. Ett variabelschema 

utformades. De variabler som extraherades framgår av Bilaga 1, och var bland annat 

födelsevikt, kön, antal procedurer och smärtlindring innan, inför och efter proceduren.  

Smärtlindring innan proceduren betyder de smärtstillande läkemedel som barnen erhöll 

redan innan de fick pneumothorax och blev i behov av ett dränage. Med smärtlindring inför 

proceduren menas de smärtstillande läkemedel som barnen fått specifikt inför proceduren 

oavsett vilka läkemedel de erhöll innan. Barnens journaler granskades inom tidsperioden en 

timma innan proceduren till fyra timmar efter proceduren. 

 

Etiska överväganden 

Eftersom att den här studien är ett vårdutvecklingsprojekt, räckte det med ett godkännande 

av avdelningens medicinska chef, som godkände projektplanen innan studien påbörjades. 

Lagen om etikprövning av forskning som gäller människor (SFS 2003:460) avser inte arbete 

som utförs inom ramen för högskoleutbildning på grundnivå eller avancerad nivå. 

Författaren till studien är legitimerad sjuksköterska och lyder under offentlighets- och 

sekretesslagen (SFS 2009:400) och patientdatalagen (SFS 2008:355). Journaluppgifterna 

avidentifierades och kodades så att barnens anonymitet kunde säkerställas.  
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Data analys 

Data från journalgranskningen analyserades med deskriptiv och analyserande statistik i 

Excel. Efter utformning av korstabeller utfördes Chi 2- test för att se skillnaden mellan den 

smärtlindring som flickor fått jämfört med pojkar, samt smärtlindringen som prematura barn 

fått i jämförelse med fullgångna barn.  För små datamängder användes Fishers exact test. 

Signifikansnivån sattes till p< 0,05. Det data som framkom från varje procedur jämfördes 

med de lokala anvisningarna för smärtbehandling vid insättning av thoraxdränage. 

Resultatet och materialet redovisas i löpande text, illustreras i figurer och tabeller.  

 

Validitet och reliabilitet  

Reliabiliteten i studien är hög eftersom ett variabelschema användes inför varje 

journalgranskning och alla journaler är granskade av en och samma person. Trots att det 

fanns brister i dokumentationen av läkemedel i barnens journaler, kunde studien utföras 

utifrån syftet och det finns en hög grad av validitet i studien.   

 

Resultat 

I studien ingick 33 barn som vårdats på avdelningen med thoraxdränage. Varje barn hade 

mellan ett och åtta dränage och 67 procedurer granskades.  

Flickorna hade tillsammans genomgått 15 procedurer och pojkarna hade tillsammans 

genomgått 52 procedurer. Vid 10 av procedurerna var barnen födda i fullgången tid och vid 

57 tillfällen var barnen prematura. Bakgrundsfaktorer framgår av Tabell 1. Resultatet 

beskrivs utifrån antal procedurer och belyser den farmakologiska smärtlindring som använts. 
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Tabell 1.  Bakgrundsfakta om barnen (n = 33)     

Variabel n median range 

Flickor  11     

Pojkar  22     

Födelsevikt (g)   1627 500 - 3998 
 
Gestationsålder vid födseln (vecka + dag) 30+1 22+5 - 42+2 

Prematur (Född < v. 37 + 0) 26     

Fullgången (Född > v. 37 + 0) 7     

Antal procedurer/barn 67 1 1 - 8 
 
Apgar 1 min   5 1 - 10 

Apgar 5 min   7 1 - 10 

Apgar 10 min   8 1 - 10 

    
 

Vid jämförelse av de lokala anvisningarna och journalerna har alla smärtstillande läkemedel 

som använts varit inom det rekommenderade dosintervallet, eller något över. Vid 

jämförelser av populationer har därför inte doser jämförts, utan vilka läkemedel som 

använts, om de använts och i så fall när. 

 

Smärtlindring vid procedurerna 

Vid alla 67 procedurer hade någon form av smärtlindring använts. Antingen fanns det en 

redan pågående morfininfusion innan, och/eller så användes smärtstillande läkemedel inför 

proceduren, och/eller användes smärtstillande läkemedel inom fyra timmar efter 

procedurerna. Morfin var vanligast förekommande, se Figur 1. 
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Figur 1. Fördelning av vilka smärtstillande läkemedel som använts vid procedurerna (n=67). 

 

Smärtlindring inför procedurerna 

Vid 50 av procedurerna (75 %) gavs en opioid (morfin eller fentanyl) specifikt inför 

insättningen av dränaget. Alla läkemedel som använts inför procedurerna framgår av Figur 2.  

Vid 36 av procedurerna (54 %) pågick redan en morfininfusion innan barnen behövde ett 

nytt dränage.  Av de 36 var det vid 26 tillfällen (72 %) där en opioidinjektion gavs inför, och 

10 procedurer (28 %) utfördes utan att någon extra opioid gavs inför.  

Av de 31 procedurer (46 %) utan smärtbehandling sedan tidigare var det vid 24 tillfällen (77 

%) som en opioidinjektion gavs inför proceduren, och vid sju (23 %) gavs ingen opioid alls 

inför insättningen. Ketamin användes vid tre tillfällen.  

Vid de procedurer där någon form av opioid använts inför insättningen av dränaget, fanns 

det en viss skillnad mellan de tillfällen då barnen hade en morfininfusion sedan tidigare, men 

skillnaden var inte signifikant (p = 0,63).  

Vid 12 av procedurerna (18 %) gavs ingen smärtlindring alls inför insättningen av dränagen 

(Figur 2). Vid sju (58 %) av dessa 12 hade barnen en pågående morfininfusion innan och vid 

en procedur hade barnet både morfin och ketamininfusion innan. Vid ett tillfälle användes 

endast lidocain som smärtlindring.  
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Figur 2. Fördelning av smärtstillande läkemedel som använts inför procedurerna (n=67), 

oavsett om barnen hade någon annan smärtlindring innan eller inte. 

 

Fyra procedurer (6 %) utfördes helt utan någon farmakologisk smärtlindring, alltså hade 

barnen varken smärtlindring sedan tidigare och de fick inte heller någon smärtlindring inför 

insättningen av dränaget. Vid två av de fyra procedurerna vårdades barnen med CPAP och 

vid två tillfällen vårdades barnen med respirator. Samtliga fyra fick smärtlindring inom fyra 

timmar efter proceduren. 

Tre procedurer utfördes endast med Ketamin som smärtlindring, således var det sju (10 %) 

som utfördes utan någon form av opioid, varken som infusion innan eller med injektion 

inför. Om barnet fick sitt första dränage var det något vanligare att en opioid gavs inför, 

jämfört med om det var barnets andra, tredje eller ytterligare dränage. Men skillnaden var 

inte signifikant (p=0,61). 

Lokalbedövning i form av Lidocain användes vid fyra (6 %) av de 67 procedurerna som 

granskats. Endast två hade en korrekt dokumentation med läkemedelsnamn, styrka och 

mängd. Vid övriga procedurer saknas det helt dokumentation om att någon lokalbedövning 

har använts.  

Det var ingen signifikant skillnad mellan prematura barn och fullgångna vid jämförelse av 

antal som hade fått någon form av opioid innan/inför proceduren (p=0,25). Det fanns inte 

46 %
(n = 31)

36 %
(n = 24)

6 %
(n = 4)

5 %
(n = 3)

6 %
(n = 4)

18 %
(n = 12)

Morfin

Fentanyl

Ketamin

Klonidin

Lidocain

Inget läkemedel



12 
 

heller någon skillnad vid jämförelse av opioider specifikt inför procedurerna (p=0,15) mellan 

prematura och fullgångna barn. 

Vid jämförelse mellan flickor och pojkar kunde ingen signifikant skillnad påvisas vad gäller 

opioid innan och inför (p=0,31) eller vad gäller opioid specifikt inför proceduren (p=0,18). 

 

Smärtlindring efter proceduren 

Vid 64 procedurer (96 %) användes farmakologisk smärtlindring inom fyra timmar efter 

insättningen av dränaget, och vid jämförelse av resultatet och de lokala anvisningarna gavs 

smärtlindring efter proceduren enligt anvisningarna vid de flesta tillfällen (90 %), dvs. att en 

Morfin infusion gavs inom fyra timmar efter (Figur 3). 

 

 

Figur 3. Fördelning av smärtstillande läkemedel som använts inom fyra timmar efter 

procedurerna (n=67).  

 

Det har inte kunnat påvisas någon signifikant skillnad mellan prematura barn och fullgångna 

i jämförelse av antal som fått morfin inom fyra timmar efter proceduren (p=0,45). Det finns 

inte heller någon signifikant skillnad mellan flickor och pojkar vid jämförelse av antal som 

fått morfin efter (p=0,49). 

96%
(n = 64) 90 %

(n = 60)

18 %
(n = 12) 12 %

(n = 8) 5 %
(n = 3)

2 %
(n = 1)

2 %
(n = 1)

5 %
(n = 3)

Morfin totalt

Morfin infusion

Morfin injektion

Fentanyl

Klonidin

Ketamin

Paracetamol

Inget läkemedel



13 
 

Följsamhet till avdelningens anvisningar 

De lokala anvisningarna för smärtbehandling vid insättning av thoraxdränage följdes helt 

endast vid tre av procedurerna (4 %). Om inte lidocain tas med i beräkningen var det vid 43 

procedurer (64 %) som anvisningarna följdes. Av Tabell 2 framgår de orsaker som funnits till 

att procedurerna har bedömts att inte följa de lokala anvisningarna. 

 

Tabell 2. Orsaker till att anvisningarna inte följts vid procedurerna (n=67) 

  n % 
Lokalbedövning var ej givet  63 94 

Ingen opioid gavs innan* eller inför** 7 10 

Det fanns morfininfusion innan, men ingen annan opioid gavs inför   10 15 

Ketamin användes istället för opioid 4 6 

Ingen opioid infusion gavs inom fyra timmar efter 7 10 

Smärtlindring gavs endast efter proceduren 4 6 

 

*Innan = En morfininfusion pågick redan innan proceduren påbörjades 

**Inför = Den smärtlindring som barnen fått specifikt inför proceduren 

 

Om anvisningarna i stället skulle tolkas så att smärtlindringen är tillräcklig med endast en 

pågående morfin infusion, och ingen extra opioid behöver användas specifikt inför 

proceduren var det vid 57 tillfällen (85 %) som anvisningarna följdes, om lidocain inte tas 

med i beräkningen. Vid 60 tillfällen (90 %) har någon form av opioid använts vid insättningen 

av dränaget, men endast vid 50 tillfällen (75 %) gavs en opioid specifikt inför insättningen av 

dränaget.  

Anvisningarna följdes inte vid någon av de tre procedurer som genomfördes när barnen 

vårdades i CPAP. Vid två av de tre procedurerna gavs ingen smärtlindring alls innan eller 

inför dräninsättningen. Vid den tredje proceduren användes ketamin inför, men inget 

läkemedel gavs efter proceduren. 
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Av de fyra procedurer som utförts helt utan någon smärtlindring varken innan eller inför, var 

tre under barnens första levnadsdygn, dvs. dygn noll. Av de procedurer som utfördes under 

dygn noll (n=16) var det nio (56 %) som utfördes enligt riktlinjerna, om lidocain inte tas med i 

beräkningen.  Av de procedurer som utfördes under dygn ett (n=16) var det 11 (69 %) som, 

förutom avsaknad av lokalbedövning, helt följde riktlinjerna. 

 

Diskussion  

Resultatet i den här studien visar att 90 % av procedurerna utfördes med någon form av 

opioid som smärtlindring och vid 75 % av procedurerna gavs en injektion av opioid inför 

insättningen av thoraxdränaget. En engelsk studie från 2007 visar att endast 45 % av de som 

arbetar vid neonatala intensivvårdsavdelningar i England rutinmässigt ger någon form av 

smärtlindring inför insättning av thoraxdränage (Robins 2007). Enligt Gardner et al. (2011) 

får 60 % av barnen på amerikanska neonatala intensivvårdsavdelningar smärtlindring inför 

proceduren. Resultatet i föreliggande studie visar att farmakologisk smärtlindring används 

oftare på den studerade avdelningen inför insättning av thoraxdränage, än vad litteraturen 

beskriver från andra länder. Skillnaden kan bero på att Sverige har kommit längre i sin 

kunskap om smärtbehandling jämfört med många andra länder. Enligt Eriksson och Gradin 

(2008) är Sverige ett av de länder som forskar mest på nyfödda barns smärta, och eftersom 

att det är ett litet land med få neonatala intensivvårdsavdelningar, går förändringar relativt 

snabbt att genomföra. Resultatet i den här studien visar vilken smärtbehandling som 

används vid den studerade avdelningen och kan inte generellt visa smärtbehandlingen som 

används i Sverige vid procedursmärta. Däremot ska alla neonatala avdelningar i Sverige utgå 

från de Nationella riktlinjerna för smärtbehandling och skillnaden bör därför inte vara så stor 

inom landet.  

I den här studien framkom att morfin var det läkemedel som användes oftast till att 

smärtlindra barnen vid procedurerna. Det stämmer väl överens med tidigare 

forskningsresultat, som också beskriver morfin som det mest använda läkemedlet mot 

smärta hos nyfödda barn (jmf. Akuma & Jordan 2011). Roofthooft et al. (2014) har dock visat 

att användandet av morfin har minskat de senaste åren, troligen beroende på att det finns 
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studier som har visat att morfin inte hjälper barn som vårdas i respirator, utan att det 

snarare kan ha en dålig inverkan på barnen (jmf. Anand et al. 2004).  

Enligt de Nationella riktlinjerna för smärtbehandling bör en snabbverkande opioid, t.ex. 

fentanyl användas inför insättning av thoraxdränage (Gradin et al. 2009).  

Att uppnå analgetisk verkan med morfin tar cirka femton minuter, medan effekt av fentanyl 

uppnås redan efter två-tre minuter (Anand 2007). Resultatet i den här studien visar att 

fentanyl användes inför 36 % av insättningarna av thoraxdränage och morfin inför 46 % av 

procedurerna. Eftersom morfin har en längre verkningstid än fentanyl, kan det diskuteras om 

morfinets effekt har hunnit inväntas i den ofta akuta och stressiga situation som en 

pneumothorax innebär. Det kan finnas flera orsaker till att morfin ofta är förstahandsvalet 

när det gäller att behandla procedursmärta, även om Nationella riktlinjerna rekommenderar 

en snabbverkande opioid (Gradin et al. 2009). Morfin är ett läkemedel som använts länge 

och som många känner sig trygga med. Fentanyl med sin snabba effekt bör vara ett 

läkemedel som passar bättre vid dessa situationer, så att barnen har hunnit få smärtlindring 

innan dränaget sätts in. Förslagsvis bör de lokala anvisningarna ändras och precis som de 

Nationella riktlinjerna föreslå ett snabbverkande läkemedel i första hand. Det är tydligt att 

morfin ofta blir förstahandsvalet, om det är rekommenderat en opioid. Om ett barn blir akut 

påverkad av en pneumothorax finns det sällan tid att vänta femton minuter på önskad effekt 

av morfin, utan ett snabbverkande läkemedel bör vara att föredra. Om en snabbverkande 

opioid används är det viktigt att samtidigt ge en morfin infusion så att det finns bra 

smärtlindring även efter proceduren när t.ex. fentanylets effekt har gått ur.  

Carbajal et al. (2005) har i sin studie visat att morfin inte hjälper som smärtlindring vid akut 

procedursmärta. De barn som fick morfininfusion kontinuerligt visade lika mycket smärta 

som barnen utan morfininfusion vid provtagning i hälen. Anand (2007) menar att 

användandet av morfin inom neonatalvården är kontroversiellt och det finns studier som 

både visar att morfin inte har någon verkan vid procedursmärta, medan andra studier 

stödjer användandet av morfin. Enligt de Amerikanska riktlinjerna saknas det studier om 

vilken farmakologisk smärtlindring som är den bästa vid insättning av thoraxdränage. Dessa 

riktlinjer rekommenderar långsam infiltration av lokalbedövning, och en injektion av opioid 

innan (American Academy et al. 2006).  
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I föreliggande studie hade ketamin, som är ett snabbverkande anestetikum och som i lägre 

doser även används som analgetikum (Gradin et al. 2009), använts istället för opioid vid fyra 

procedurer. Det hade också i några fall använts i kombination med morfin. Eftersom de 

lokala anvisningarna tydligt säger att en opioid ska administreras är användandet av ketamin 

inte enligt anvisningarna. Exempelvis finns i de Italienska riktlinjerna en rekommendation att 

ge opioid eller ketamin inför proceduren, och en opiod efter (Lago et al. 2009). Enligt de 

Nationella riktlinjerna bör Ketamin vara ett bra läkemedel att använda vid smärtsamma 

procedurer, bland annat har det en mer kardiovaskulärt stabiliserande effekt jämfört med 

många andra analgetikum. Det finns däremot ingen tradition i Sverige att använda ketamin 

inom neonatalvården (Gradin et al. 2009). Om ketamin är ett läkemedel som ofta används 

på avdelningen, kan ett tillägg till de lokala anvisningarna vara nödvändigt.  

Resultatet visar vidare att endast ett av barnen fick paracetamol trots att de lokala 

riktlinjerna rekommenderar att paracetamol ges som basbehandling. Meek (2013) menar att 

paracetamol är ett bra komplement till opiod behandling och är väl beprövat, effektivt och 

säkert för barn under neonatalperioden. Enligt Gradin et al. (2009) saknas det studier som 

beskriver behandling med paracetamol till barn födda före vecka 28, och de Nationella 

riktlinjerna har inga rekommendationer av paracetamol till barn under vecka 28.  

De flesta av barnen i den här studien var prematura, och det kan vara en förklaring till att 

paracetamol inte använts oftare. Personalen på avdelningen tar oftast hand om prematura 

barn, och kanske är det därför paracetamol inte används. De lokala anvisningarna behöver 

vara tydligare angående vilka barn som ska smärtlindras med paracetamol för att 

användandet ska optimeras. Personalen på avdelningen behöver en gemensam strategi för 

behandling av procedursmärta och det är nödvändigt med information till all personal om 

vilken behandling som bör användas på avdelningen.  

Resultatet i den här studien visar vidare att endast vid fyra (6 %) av de 67 procedurerna som 

granskades, har lidocain använts. Endast vid två av de fyra procedurerna finns en korrekt 

dokumentation med läkemedelsnamn, styrka och mängd. Vid övriga procedurer saknas det 

helt dokumentation om att lokalbedövning använts. Studier visar att opioider ska 

kombineras med lokalbedövning (jmf. Lago et al 2009, Gradin et al. 2009), men resultatet i 

föreliggande studie visar att endast vid fem procent av procedurerna har både opioid och 

lokalbedövning använts. I en engelsk studie av Robins (2007) beskrivs lokalbedövning som en 
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säker metod för smärtlindring vid smärtsamma procedurer, och att det därför är oetiskt att 

utföra smärtsamma procedurer utan sådan smärtlindring. I samma studie framkom det efter 

att 92 % av de neonatala avdelningarna i England studerats, att lidocain var det mest 

använda läkemedlet för smärtlindring inför insättning av thoraxdränage hos nyfödda. 

Stötdoser av morfin användes också, både i kombination med Lidocain eller ensamt. Lidocain 

är även den lokalbedövning som oftast används på vuxna patienter vid insättning av 

thoraxdrän (Laws et al. 2003). 

Efter lång erfarenhet som sjuksköterska på neonatal intensivvårdsavdelning är 

uppfattningen att de flesta barn som får ett thoraxdränage på den studerade avdelningen får 

lokalbedövning i form av lidocain inför insättning av ett thoraxdränage. Resultatet belyser 

troligen brister i dokumentationen på den studerade avdelningen, vad gäller lokalbedövning. 

Enligt patientdatalagen (SFS 2008:355) ska journaler innehålla de uppgifter som behövs för 

att ge patienten en säker och god vård. Att åtgärder dokumenteras i patientjournalen är 

avgörande för patientsäkerheten. I Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om 

läkemedelshantering i hälso- och sjukvård (SOSFS 2000:1) står det att uppgifter om 

ordination av läkemedel, förskrivningsorsak, preparatnamn, styrka, form, dosering, 

administrationssätt och tidpunkt för administrering ska finnas med i patientjournalen. 

Patientjournalen ska kunna användas som underlag vid uppföljningar, kontroller, till 

forskning och kvalitetssäkring (SFS 2008:355). Det är alltså av stor betydelse både för det 

enskilda barnet, för vårdutveckling och för forskning att adekvat dokumentation tillämpas.  

Den studerade avdelningens rutiner behöver ses över, både angående användandet av 

lokalbedövning och angående den troligen bristande dokumentationen.  

Fyra procedurer utfördes helt utan någon smärtlindring varken innan eller inför, och tre av 

dem genomfördes under barnens första levnadsdygn, det vill säga dygn noll. En trolig 

förklaring är att det oftast är en akut och stressig situation om barnet är i behov av ett 

dränage direkt efter födseln. Det har kanske inte funnits tid att till exempel sätta en infart för 

att kunna ge läkemedel, eller så har tanken på smärtlindring glömts bort när fokus ligger på 

att få barnet att kunna andas och syresätta sig. Anvisningarna som finns behöver vara 

tydligare för att de lättare ska kunna appliceras i verkligheten, även om det är en akut 

situation.  
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Eftersom den här studien är en retrospektiv journalgranskning visar resultatet endast den 

dokumenterade smärtlindring som barnen fått vid proceduren, dvs. den farmakologiska som 

är mera befäst att den ska dokumenteras. Däremot finns omvårdnaden, dvs. den icke- 

farmakologiska behandlingen sällan dokumenterad i journalerna. Detta kan till exempel vara 

om det fanns någon som hade möjligheten att hålla om och stödja barnet.   

Både farmakologisk och icke- farmakologisk smärtbehandling har betydelse för smärtlindring 

av nyfödda barn. Anand (2007) menar att kombinationen av dessa är den mest effektiva vid 

smärtsamma procedurer. Det är svårt att utvärdera hur smärtbehandlingen på den 

studerade avdelningen fungerar eftersom att den icke- farmakologiska behandlingen inte 

finns dokumenterad.   

Det finns god evidens för att icke- farmakologisk behandling av procedursmärta hos nyfödda, 

som stödjande åtgärder, att suga på napp, oral glukoslösning eller bröstmjölk, hud mot hud 

kontakt och att linda in barnet, har effekt (De Lima & Browning Carmo 2010). Barnets 

upplevelse av procedursmärtan och resultatet av den farmakologiska smärtlindringen är 

beroende av vilken icke- farmakologisk smärtlindring som barnet fått. För att veta om 

barnen fått bästa tänkbara smärtlindring vid procedurerna skulle en studie som belyser både 

den farmakologiska och den icke- farmakologiska behandlingen behövas. Vidare skulle 

smärtskattning innan, under och efter proceduren behövas för att veta vilken effekt 

behandlingen har. Det hade varit intressant att titta på smärtskattningen vid de granskade 

procedurerna i den här studien, men smärtskattning användes inte i den omfattningen på 

avdelningen så att det var möjligt att utvärdera.  

Enligt dokumentationen som utgör data i denna studie följdes de lokala anvisningarna för 

smärtbehandling vid insättning av thoraxdränage endast till fullo vid tre av procedurerna (4 

%). Om lidocain inte räknas in var det vid 43 procedurer (64 %) som anvisningarna följdes, 

alternativt 60 (90 %) om det skulle räcka att barnen har en pågående morfininfusion och inte 

får någon annan opioid utöver det inför insättningen av dränaget. Trots att de lokala 

anvisningarna är mer normativ än de Nationella riktlinjerna, är anvisningarna inte tillräckligt 

tydliga med vad som är den bästa smärtlindringen inför proceduren. Ett förtydligande av 

anvisningarna behövs och förslagsvis behöver personalen på avdelningen utbildning och 

information om anvisningarna, för att barnen ska få tillräcklig smärtlindring inför insättning 

av thoraxdränage.  
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Andra studier, från England och Frankrike, har inte heller kunnat visa att riktlinjer för 

smärtbehandling följs på neonatala intensivvårdsavdelningar (jmf. Robins 2007, Akuma & 

Jordan 2011, Guedj 2014). De ansvariga vid den studerade avdelningen i föreliggande studie 

behöver se över rutiner för dokumentation, och eventuellt göra några tillägg av läkemedel, 

samt tydliggöra anvisningarna för att fler procedurer ska utföras enligt 

rekommendationerna. Alla barn har rätt till samma vård oavsett vem som arbetar på 

avdelningen.  

Katharine Kolcabas Comfort Theory (Kolcaba & Di Marco 2005) kan användas för att 

ytterligare belysa smärtbehandlingens betydelse för de nyfödda barnen. Komfortteorin är en 

omvårdnadsteori som bygger på patientens välbefinnande. Omvårdnaden kan delas in i fyra 

kategorier, där alla delar är lika viktiga för patientens välbefinnande. Kategorierna är fysiska, 

psykospirituella, miljömässiga och sociokulturella behov och när behoven är tillfredsställda 

infinner sig tre olika typer av välbefinnande, som enligt Kolcaba är ”relief”, ”ease” och 

”transcendence” och tillsammans bildar de välbefinnande. Med relief menas lindring, av till 

exempel smärta, med ease menas belåtenhet och med transcendence menas inspiration och 

styrka att till exempel klara en procedur trots vetskapen om att den är smärtsam. Enligt 

Kolcaba är det som sjuksköterska viktigt att se varje barn som en unik individ och med egna 

behov. Dessa behov ska sjuksköterskan kunna identifiera och stödja med 

omvårdnadsåtgärder för att barnet och barnets familj ska kunna känna välbefinnande. 

Upplevelsen av välbefinnande är olika för alla. Kolcaba ser smärtlindring som en del i 

omvårdnaden för att skapa välbefinnande hos barnen (Kolcaba & Di Marco 2005). 

Sjuksköterskor på neonatala intensivvårdsavdelningar har en stor uppgift i att identifiera 

varje barns behov, och att kunna stödja varje barn på det sätt som det behöver i just den 

situationen. Det är en stor utmaning i arbetet med nyfödda och framför allt prematura barn. 

Insättning av ett thoraxdränage är ofta en akut och stressig situation, där det är viktigt att 

barnets välbefinnande sätts i fokus. Komfortteorin visar ytterligare på vikten av att framhålla 

de omvårdnadsåtgärder som utförs för att barnen och deras föräldrar helst ska kunna känna 

välbefinnande även vid svåra procedurer. 

Behov finns av studier som undersöker den farmakologiska smärtbehandlingen i 

kombination med den icke- farmakologiska smärtlindring som barnen får i dessa situationer, 
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och framför allt om smärtbehandlingen är optimal. Fler studier behövs som visar både den 

faktiska smärtbehandlingen och den samtida skattningen av barnens smärta.  

Det är intressant att det i en studie framkom att medicinskt ansvariga på de neonatala 

intensivvårdsavdelningarna i Sverige menade att 100 % av insättningar av thoraxdränage 

smärtlindras farmakologiskt, oftast enligt de Nationella riktlinjerna (Eriksson & Gradin 2008). 

Den här studien visar att vid 82 % av procedurerna hade någon form av smärtlindring 

använts inför proceduren och vid 75 % gavs en opioid inför proceduren, enligt de Nationella 

riktlinjerna. Det finns alltså en uppfattning om att barnen smärtlindras i högre grad än vad 

som görs i praktiken.  

Förslagsvis behövs en diskussion om vilken smärtlindring som är att föredra vid både 

insättning av thoraxdränage, och samtidigt vilken smärtbehandling som ska användas när 

dränaget ska avlägsnas. Studier har visat att det är minst lika smärtsamt att avlägsna 

dränaget (Bruce et al. 2006, Litmanovitz & Carlo 2008). Det kan behövas information och 

utbildning till personalen på avdelningen och tydligare anvisningar måste utarbetas, för att 

alla barn ska få samma möjlighet till behandling av procedursmärta. 

 

Begränsningar 

Studien är begränsad till en enda avdelning och till dess lokala anvisningar och kan därför 

inte generaliseras och visa vilken smärtbehandling som nyfödda barn får till exempel 

nationellt. Alla svenska neonatalavdelningar ska dock grunda sina lokala anvisningar på de 

Nationella riktlinjerna, så skillnaden i smärtbehandling bör inte vara så stor. En retrospektiv 

studie ger en bild av vad som dokumenterats, men det finns en risk att verkligheten är en 

annan. På grund av brister i dokumentationen på den studerade avdelningen kunde inte 

resultatet fullt ut beskriva vilken smärtlindring som barnen hade fått vid procedurerna. En 

prospektiv observationsstudie hade eventuellt kunnat visa en bättre bild av verkligheten. 

Resultatet från studien är dock från 67 procedurer, vilket bör vara tillräckligt för att kunna ge 

en rättvis bild av den smärtbehandling barnen fått som vårdats på avdelningen. 
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Konklusion och kliniska implikationer 

Den studerade avdelningen använde smärtstillande läkemedel i större utsträckning än vad 

som beskrivs i litteraturen. Det var dock endast fyra procent av procedurerna som utfördes i 

enlighet med de lokala anvisningarna för smärtbehandling, och fyra procedurer hade utförts 

helt utan någon farmakologisk smärtlindring. Studien som även utgör ett 

vårdutvecklingsprojekt ger indikationer på att avdelningens anvisningar behöver förtydligas. 

De är till exempel svåra att tolka om vad som ska göras när barnen redan står på 

smärtlindring innan proceduren. Det krävs också en diskussion om vilka läkemedel som ska 

användas och dessa ska stå med i anvisningarna. Avdelningens ledning behöver se över sina 

rutiner för användande och dokumentation av lokalbedövning. Det är även önskvärt att se 

över vilka rutiner som följs för smärtbehandling vid insättning av thoraxdränage under 

barnets första levnadsdygn.      
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Bilaga 1. Variabler som extraherats ur journalerna.

Procedur ID 1 25 43 

Barn ID 1 10 21 

Kön m m k 

Gestationsvecka + 
dag vid födseln 

42+2 26+2 25+0 

Apgar 1 min 5 6 3 

Apgar 5 min 4 8 6 

Apgar 10 min 5 10 6 

Födelsevikt (g) 3735 913 825 

Födelselängd (cm) 53 36 34 

Gestationsålder 
vid proceduren 

42+2 26+6 25+0 

Antal dagar 
gammal vid 
proceduren 

0 4 0 

Tid på dygnet för 
proceduren 

8.45 23.20 15.30 

Under arbetspass 
(fm/em/natt) 

fm natt em 

Antal dagar 
dränaget suttit 

3 2 1 

Ev. andningshjälp 
innan proceduren 

Resp Resp Resp 

Ev. andningshjälp 
under proceduren 

Resp Resp Resp 

Ev. andningshjälp 
efter proceduren 

Resp Resp Resp 

För barnet 
dränage nummer 

1 5 1 

 

  



 
 

Bilaga 2. Variabler som extraherats ur journalerna och relaterar till de läkemedel som 

använts. 

Procedur ID 1 1 1 25 25 25 25 43 43 43 43 

Läkemedel In
ge

t 
lä

ke
m

ed
el

 

Fe
n

ta
n

yl
 

M
o

rf
in

 

M
o

rf
in
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n
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in

 

In
ge

t 
lä
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m
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M
o

rf
in

 

M
o

rf
in

 

M
o

rf
in

 

Styrka (ug/ml)   10 80 40 10 10 40   400 400 40 

Mängd (ml)  1   0,45 0,25   0,25 0,2  

inf hastighet (ml/h)     1 0,45     0,45       0,18 

Dos (ug/kg)  2,7   4,9 2,7   121 97  

Dos (ug/kg/h)     21 20     20       9 

Administrations-sätt  iv iv iv iv iv iv  iv iv iv 

inj/inf (om iv)   inj inf inf inj inj inf   inj inj inf 

Tidpunkt 
(innan/inför/efter 
procedur) innan inför efter innan inför efter efter innan inför efter efter 

 


