
INOM EXAMENSARBETE TEKNIK,
GRUNDNIVÅ, 15 HP

,  STOCKHOLM SVERIGE 2018

Flödesberoende avvikelser hos 
distributionen av läkemedel inom 
neonatalvården vid användning av 
infusionspumpar

EVGENIJA KRAVCHENKO

PATRIK FORSBERG TRÄGÅRDH

KTH
SKOLAN FÖR KEMI, BIOTEKNOLOGI OCH HÄLSA



 



i 
 

Detta examensarbete har utförts i samarbete med 
Karolinska Universitetssjukhuset och Nya Karolinska Solna 

Handledare på Karolinska Universitetssjukhuset: Emelie Rosén och Mats Sigmark 
Handledare på Nya Karolinska Solna: Karl Hybinette 

 
  
 

          
 
 
 

 
 

Flödesberoende avvikelser hos distributionen av 
läkemedel inom neonatalvården vid användning av 

infusionspumpar 
 

Flow Rate Dependent Distribution Deviation of 
Pharmaceuticals with Pumps in Neonatal Care  

 
Evgenija Kravchenko 

Patrik Forsberg Trägårdh 
 
 
 
 

Examensarbete inom medicinsk teknik 
Grundnivå, 15 hp 

Handledare på KTH: Mattias Mårtensson och Tobias Nyberg 
Examinator: Mats Nilsson 

 
 

Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa 
 

Kungliga Tekniska Högskolan 
CBH STH 

SE-141 86 Flemingsberg, Sweden 
http://www.kth.se/cbh 

 
2018 



ii 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



iii 
 

Sammanfattning 
Volym- och sprutpumpar används inom neonatalvården tillsammans med en specialanpassad kateter. 
De prematurfödda barnen är mycket känsliga för feldoseringar men det finns minimalt med 
dokumenterade projekt som undersöker hur väl den distribuerade dosen stämmer överens med den 
angivna på infusionspumpen. Målet med denna studie var att kontrollera om det fettbaserade 
läkemedlet Clinoleic flyter tillbaka i det gemensamma blocket, avgöra tiden det tar för läkemedel att 
flyta fram samt mäta mängden av läkemedel som kommer till mynningen av katetern. Antalet pumpar 
begränsades till startuppsättningen inom intensivvården på neonatalavdelningen, vilket är fyra 
pumpar. Mängden av läkemedlet för fem olika flöden undersöktes endast för läkemedlet Peyona med 
koffeinbas. 
 
Projektet genomfördes på Karolinska Universitetssjukhuset och i samarbete med Nya Karolinska Solna 
förbättrades förståelse för uppsättningens användning. Samtliga sjuksköterskor och ingenjörer vi kom i 
kontakt med på sjukhusen ansåg att fler studier behöver göras inom distribution av läkemedlen. 
 
Tydliga kopplingar kan ses mellan resultat som presenteras i arbetet och misstankar och förväntningar 
efter samtal med de som jobbar med pumpar. Möjliga framtida experiment som kan ge tydligare 
riktlinjer inom neonatalvården diskuteras. 
 
Det är några anmärkningsvärda resultat som redovisas i studien. De är att Clinoleic flyter bakåt i 
blocket och att fylla backventilen tar mellan 16 och 25 minuter för de undersökta flödena. Dessutom 
framgår det att distributionen av Peyona avviker minst för de högre flödena.  
 
Nyckelord: infusionspump, volympump, sprutpump, neonatalvård, distribution, infusion 
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Abstract 
Volume and syringe pumps are used in neonatal care together with a customized catheter. The 
premature born children are extremely sensitive to incorrect dosage, but there are only a short 
number of documented projects that investigate how well the distributed dose corresponds to that 
indicated on the infusion pump. The aim of this study was to check whether the fat-based drug 
Clinoleic flows back into the common block, determine the time it takes for drug to flow and measure 
the amount of drug that comes to the orifice of the catheter. The number of pumps and drugs was 
limited to the initial set that is used in intensive care in the neonatal department. The setup consists of 
four pumps and the drugs Peyona, Clinoleic, Glucos and Sodium Chloride solution. The amount of 
medicine distributed for five different flows was investigated only for the caffeine-based drug Peyona. 
 
The project was implemented at Karolinska Universitetssjukhuset and with help of Nya Karolinska 
Solna the understanding for the used setup was improved. All nurses and engineers we came into 
contact with at the hospitals felt that more studies should be done in the subject of the distribution of 
the drugs.  

 
Obvious connections are seen between results that are presented and suspicions and expectations 
after consultation with those who work with pumps daily. Possible future experiments that provide 
clearer guidelines for neonatal care are discussed. 
 
There are some notable results reported in the study. They are that Clinoleic is flowing back into the 
block and filling the check valve takes between 16 and 25 minutes for the investigated flows. 
for the investigated flows and that that the smallest distribution deviation of Peyona is observed in 
higher flows. 
 
Keywords: Infusion pump, volume pump, syringe pump, neonatal care, distribution, infusion 
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1 Introduktion 
Andelen prematurfödda barn som överlever är relaterad till graviditetens längd [1, s. 105]. Vidare är 
det 90 av 100 barn som är födda i vecka 22 som dör innan ett års ålder, däremot sjunker siffran till 
15 av 100 vid födsel i vecka 26. Dock så har prognosen för prematurfödda barn förbättrats markant 
under de senaste decennierna [1, s. 105], främst på grund av förbättrad uppföljning av graviditeten 
och direkt omhändertagning av det för tidigt födda barnet [1, s.98]. Den neonatala vården jobbar 
intensivt för att öka överlevnadschansen för de allra minsta, men det finns fortfarande många 
bristande kunskapsområden enligt Specialistsjuksköterska vid Karolinska Institutet (KI) Karl 
Hybinette.  
 
De underutvecklade barnen löper stor risk för under- eller felnäring under den långa behandlingen 
som kan pågå under flera månader på neonatalavdelningen [1, s.147]. Dessutom är undernäringen 
det största problemet inom neonatalvården eftersom barnen befinner sig i en fetal tillväxtfas, då 
tillväxten och mognaden av alla organ sker och näringsbehovet är extremt högt. Näringstillförseln har 
också med flertal studier bevisats ha stor inverkan på hjärnans utveckling [1, s.147] och därför ökar 
risken för neurologiska sjukdomar samt psykosomatiska och kognitiva problem vid undernäring [1, 
s.106]. Enligt K. Hybinette är det därmed av största intresse för sjukvården att uppnå helt korrekta 
doseringar och det måste utföras fler studier för att uppnå det. 
 
Ännu en anledning till varför fler studier behövs är att evidensbaserad vård är det som används just 
nu vid medicinsk behandling, där den mest tillförlitliga metoden är randomiserade kontrollerade 
studir med kontrollgrupper [1, s.541]. Det innebär att behandlingen utförs med olika läkemedel och 
mängder, sedan är det resultatet som avgör den mest lämpade medicineringen [2]. Läkemedelsdoser 
för prematurfödda är spridda då det är en inhomogen grupp där mängdbehovet ändras väldigt fort 
beroende på åldern och barnet [3]. Doserna används “off label” inom neonatalvården, vilket innebär 
att de är testade på andra målgrupper än prematurfödda barn [1, s.538].  
 
Det är, enligt uppdragsgivare K. Hybinette, inte heller tillfredsställt testat och dokumenterat att den 
distribuerade dosen stämmer överens med den som är angiven på infusionspumpen. Vidare säger 
han också att pumpar som används inom neonatalvården är desamma som inom övriga avdelningar, 
vilket innebär att dessa inte är anpassade efter de låga flödena och de precisioner som krävs. K. 
Hybinette berättar även att det som har anpassats inom intensivvården för prematurfödda barn är 
den avslutande katetern, eftersom barnens kärl är mycket mindre. Däremot har inte tryckskillnader 
som uppstår på grund de olika diametrarna tagits i beaktande förklarar Kjell Berg, Ingenjör på 
medicinsktekniska avdelningen i Karolinska Universitetssjukhuset. 
 
Med det här arbetet vill vi synliggöra de möjliga bidragande faktorerna för medicindistributionen via 
infusions- och sprutpumpar inom neonatalvården. Förhoppningarna är att det ska hjälpa till med att 
precisera medicineringen, förenkla arbetet för sjuksköterskor och förbättra vården för de allra minsta 
patienterna.  
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1.1 Mål 
• Kontrollera om det fettbaserade läkemedlet Clinoleic som injiceras kommer fram direkt eller 

om det flyter tillbaka i den gemensamma transportvägen för alla läkemedel. 
 

• Avgöra hur lång tid det tar för det koffeinbaserade läkemedlet Peyona att fylla backventilen 
samt komma fram ur katetern. Tidtagningen ska ske från att infusionspumparna startas och 
det ska undersökas ifall det bör vara högre hastigheter på flödena. 

• Mäta mängden koffein som kommer fram från det koffeinbaserade läkemedlet Peyona. Om 
det inte stämmer överens med den förväntade mängden för det inställda flödet på 
infusionspumpen ska förbättringsförslag till behandling ges. 

1.2 Avgränsningar 
• Antalet pumpar begränsas till startuppsättningen som används för prematurfödda barn i 

intensivvården på neonatalavdelningen. Denna består av en volympump och tre sprutpumpar. 
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2 Bakgrund 
För att göra läsaren bekant med hur behandlingen inom neonatalvården ser ut, läkemedel som 
användes under arbetets gång och hur experimentens uppsättning såg ut, presenteras en bakgrund. 
Tanken är att den ska ge en grund till arbetet och förklara varför just följande experiment utfördes.  

2.1 Infusionspumpar 
Enligt Karl Hybinette används två typer av infusionspumpar för att tillföra näring till de prematurfödda 
barnen inom intensivvården, volympumpar och sprutpumpar. Ingenjören Mats Sigmark på Karolinska 
Universitetssjukhuset informerar om att pumparna underhålls vartannat år och kalibreras vid behov. 
Infusionerna administreras både via centrala och perifera kanyler och katetrar under längre tid för de 
mest outvecklade patienterna [1, s.104]. Alla flödeshastigheter ställs in i ml/h [4, s.471]. 
Fortsättningsvis är valet av pumpen för det specifika läkemedlet eller näringen mycket viktigt, 
beroende på om det är en större volym som ska infunderas eller om flödets noggrannhet för lägre 
volymer är i fokus. 
 
Volympumpar finns i olika konstruktioner och är uppbyggda på det sättet att en behållare med 
infusionsvätska kopplas till infusionsaggregat och sedan in i patienten skriver B. Jacobson [4, s.472]. 
Dessutom säger han också att infusionsaggregatet måste väljas utifrån materialet och diametern på 
slangen för att flödesnoggrannheten ska vara god. Linjärt peristaltiska volympumpar är de som 
används inom neonatalvården, eftersom dessa ger ett jämnt flöde [4, s.472]. Infusionsaggregatet har 
en mekanism som masserar slangen med mekaniska fingrar för att föra vätskan framåt i slangen, se 
Figur 1. Onoggrannheten för volympumpar är i allmänhet +/- 5 % [4, s.472]. 
 

 
Figur 1: Mekanism för framföring av vätska i volympumpen. Bild från [8] med tillstånd 

Sprutpumpen används för kraftigt verkande läkemedel, där noggrannheten är viktig [4, s.472]. Enligt 
B. Jacobson förs sprutkolven framåt med hjälp av en kolvförare för en kontrollerad och jämn infusion 
där onoggrannheten för en sprutpump är +/-2%. Sprutpumpens största begränsning är dess storlek 
då den inte kan användas för stora volymer [4, s.472]. Däremot är fördelen att dessa inte är 
begränsade till ett visst sprutfabrikat, utan kan användas för olika typer. Dessutom finns det en 
inställning för maximal volym på medicin som måste ställas in för att det inte ska distribueras för 
mycket [1, s.538]. 
 
Alla infusionspumpar har flera alarm som finns för att uppmärksamma förändringar i flödestillstånd 
[5, s.92]. Vidare finns det luftlarm som detekterar luftbubblor i alla infusionspumpar, eftersom detta 
tillstånd kan vara fatalt [5, s.92]. Ocklusionslarm finns för att meddela om hinder som inte kan 
överkommas av trycket i pumpen och det utlöses vid interna tryckskillnader i slangen eller behållaren 
[5, s.93]. Dessutom finns det larm för öppen pumpdörr som öppnas vid byte av spruta med läkemedel, 
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svagt batteri och nästan/helt tom behållare [4, s.472]. 

2.2 Pumpuppsättning  
Infusionspumparna på neonatalavdelningar sitter i ett laddningsställ. Slangarna från varje individuell 
sprutpump kopplas samman genom T-kopplingar och bildar ett så kallat block, visade Karl Hybinette 
på neonatalavdelningen på Nya Karolinska Solna. Dessutom är volympumpen ansluten baktill i 
blocket vid position 4 och blocket är en gemensam transportväg för alla pumparna. Denna 
gemensamma transportväg övergår till en kateter med innerdiameter på 0,13 mm, se Figur 2. 
 

 
Figur 2: Blocket byggs upp av tre T-kopplingar och övergår till en kateter som används inom neonatalvården, 
flödesriktningar är markerade med pilar. De olika positionerna där olika element i blocket kopplas är numrerade 1–4 där 
1. Peyona, 2. Glucos, 3. Clinoleic och 4. Natriumkloridlösning. 

Centrala katetrar som går fram till högra förmaket kan ligga kvar under lång tid, vilket är en fördel då 
intensivvården kan pågå under en längre tid inom neonatalavdelningen [1, s.151].  Däremot innebär 
det en ökad risk för infektioner och tromboser. Perifera venkatetrar kan också användas för att ge 
näringslösningar. Dock så är risken ökad för tromboflebiter och undernäring, då lika högosmolära 
lösningar inte kan distribueras via dessa katetrar jämfört med centrala katetrar [1, s.151]. Den höga 
risken för nosokomiala, vårdrelaterade, infektioner på grund av katetrar innebär att många för tidigt 
födda barn ofta får antibiotika, men deras levrar är underutvecklade och kan inte metabolisera 
läkemedlet helt [1, s.104]. Dessutom sker en blandning av läkemedel under inducering i samma 
kateter, men inga studier har gjorts för att utvärdera kombinationer av läkemedel. Enligt K. Hybinette 
är det däremot enskilda sjukhus som har egna rekommendationer, mestadels baserat på pH-värden, 
för vilka läkemedel som kan blandas. 

2.3 Läkemedel 
Patienten kan ha upp till 14 läkemedel som ska fram i samma kateter, varav fyra läkemedel, 
natriumkloridlösning, koffeinbaserat Peyona, fettbaserat Clinoleic och glukosmonohydratbaserat 
Glucos, är grundläggande, enligt K. Hybinette. De finns med från behandlingens start till att katetern 
tas ut.  
 
Prematurfödda patienter förlorar mycket vätska genom huden, då kroppsytan är mycket stor i 
relation till vikten [1, s.127]. Därför är natriumklorid grundläggande för att upprätthålla 
vätskebalansen. Medicinering med Peyona sker periodiskt eller vid behov för att stimulera andningen 
för att undvika apneér som många för tidigt födda barn har problem med [1, s.99]. Clinoleic och 
Glucos tillförs för att ge patienterna energi för tillväxt och utveckling [1, 99]. 
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2.4 Tidigare studier 
Flera studier [6, 7] har gjorts på olika sätt för att undersöka korrektheten av flöden från 
infusionspumpar inom neonatalvården. En studie [6] redovisade jämförelse av dosen som var kvar 
och den mängden läkemedel som var ordinerad till patienten efter en dags behandling. Under en 
månad gjordes observationer på två sprutpumpar, sammanlagt 63 pumpdagar, och fyra peristaltiska 
pumpar, sammanlagt 58 pumpdagar [6]. Resultaten för studien var 81% respektive 72%, där den 
givna dosen jämfördes med den tänkta.  
 
En annan studie [7] gjordes “in vitro” och använde sig av spektrofotometri och färgämnen som 
substitut för läkemedel för att i realtid kunna bedöma det totala flödet genom den gemensamma 
transportvägen efter blocket. Tre sprutpumpar användes i studien och tid från start till jämvikt, tid 
från betydande doseringsavvikelse till jämvikt och totala doseringsfel mättes. Resultaten var att tid 
till jämvikt var upp till 42,6 min, över- och underdoseringar efter flödesändring observerades men 
totala doseringsavvikelser var inte anmärkningsvärda.         
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3 Metod 
I det här avsnittet presenteras materialet och metoderna som användes under arbetet. 

3.1 Material 
Följande material har använts under experimenten: 
 

• Infusomat Space Infusion Pump (B. Braun, Melsungen, Tyskland) 

• Perfusor Space Syringe infusion pump (B. Braun, Melsungen, Tyskland) 

• Infusomat Space line safeset, type IV standard, extra-long (B. Braun, Melsungen, Tyskland) 

• Extension Line 200 cm (OneMed, Helsingfors, Finland) 

• Premicath, kateter (Vygon, Ecouen, Frankrike) 

• Bionector, backventil (Vygon, Ecouen, Frankrike) 

• Intrapur Neonat 0,2 µm, infusionsfilter (B. Braun, Melsungen, Tyskland) 

• 3-way stopcock, T-koppling (OneMed, Helsinfors, Finland) 

• Spruta 30 ml Omnifix 3-komponent (B. Braun, Sjöbo, Sverige) 

• Spruta 20 ml Omnifix 3-komponent (B. Braun, Sjöbo, Sverige) 

• Spruta 10 ml Omnifix 3-komponent (B. Braun, Sjöbo, Sverige) 

• Peyona, Chiesi Farmaceutici (Infusionsvätska, lösning och orallösning, 20 mg/ml, ATC-kod: 
N06BC01). Aktiv substans: koffein 

• Glucos. B. Braun, B. Braun (Infusionsvätska, lösning 200 mg/ml, ATC-kod: B05BA03). Aktiv 
substans: Glukosmonohydrat 

• Clinoleic, Baxter (Infusionsvätska, emulsion 200 mg/ml, ATC-kod: B05BA02). Aktiva 
substanser: Olivolja raffinerad, sojaolja raffinerad 

• Natriumklorid B. Braun, B. Braun (Infusionsvätska, lösning 9 mg/ml, ATC-kod: B05BB01). Aktiv 
substans: natriumklorid 

• Pipett 100 µl-1000 µl 

• Pipett 20 µl – 200 µl 

3.2 Metod 
För alla experiment användes en startuppsättning med en volympump med natriumkloridlösning 
samt tre sprutpumpar med läkemedel Peyona med koncentrationen 20 mg/ml av koffeincitrat, 
fettbaserade Clinoleic och Glucos. Vid varje sköljning med natriumkloridlösning användes 
volympumpen medan övriga pumpar var avstängda och därav var blocket fyllt med endast 
natriumkloridlösning i början av varje experiment. Peyona späds ut ett till ett med 
natriumkloridlösning innan infusion inom neonatalvården. En del av natriumkloridlösningen ersattes 
dock med röd karamellfärg i första två experimenten, för att det optiskt skulle vara observerbart. 

Vid experiment 1 undersöktes det om läkemedel flyter tillbaka i blocket. Eftersom Clinoleic är 
vitfärgat, glukosen transparant och Peyona-blandningen rödfärgad var det möjligt att optiskt avgöra 
om vätskorna flyter tillbaka i blocket. 
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Vid experiment 2 mättes tiden det tar för läkemedlet att nå fram till mynningen av backventilen vid 
position B, se Figur 3, respektive katetern. Innan experimentet påbörjades, pumpades det rödfärgade 
Peyona ända fram till position A, se Figur 3. Tidtagningen startades när pumparna sattes på och 
avslutades när det röda kunde optiskt observeras i mynningen av katetern. Tiden det tog för 
läkemedlet att komma fram till position B antecknades utan att pausa behandlingen. Mätningen 
började med startflöden på 4,7 ml/h för natriumkloridlösning, 0,55 ml/h för Glucos, 0,06 ml/h för 
Peyona samt 0,1 ml/h för Clinoleic. Flödet för Peyona-blandningen ökades stegvis med 0,01 ml/h fyra 
gånger och experimentet upprepades fem gånger för varje flöde. Efter att tidtagningen avslutades 
och innan nästa försök startades sköljdes hela transportvägen inklusive ingången vid position 1, se 
Figur 2, med natriumkloridlösning tills det rosa inte längre kunde observeras. 

Startflöden för experiment 3 var desamma som för övriga experiment. Flödet för Peyona, som var 
inkopplad i position 1, ökades med 0,01 ml/h fyra gånger. När pumparna varit igång i exakt en timme, 
stängdes alla pumpar av samtidigt. Därefter sköljdes blocket i ytterligare sju minuter med 
natriumkloridlösning med flödeshastigheten 18 ml/h och den totala mängden som kommit fram till 
provröret mättes. Ett godtyckligt provrör i glas användes. Volymmätningen gjordes med hjälp av två 
olika stora pipetter där vätskan pipetterades lite i taget från 1000 µl till 20 µl. För att mäta mängden 
koffein som kommit fram lämnades substanserna in till farmakologiska laboratoriet på Karolinska 
Universitetssjukhuset (KS). Innan nästa försök sattes igång sköljdes hela blocket samt T-kopplingens 
ingång vid position 1 med natriumkloridlösning, backventilen sköljdes inte. 
 

 
Figur 3: T-koppling med backventil som befinner sig mellan A och B och inkopplad slang vid A med rödfärgad Peyona.  

För att beräkna totala mängden koffein som har kommit ut genom mynningen av katetern i 
experiment 3 användes Ekvation 1 nedan 

𝐾𝑜𝑓𝑓𝑒𝑖𝑛𝑒𝑡𝑠 𝑘𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 [
µ𝑚𝑜𝑙

𝐿
] × 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑎 𝑢𝑝𝑝𝑚ä𝑡𝑡𝑎 𝑣𝑜𝑙𝑦𝑚 𝑝å 𝑝𝑟𝑜𝑣𝑒𝑡[𝐿] =

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑎 𝑚ä𝑛𝑔𝑑𝑒𝑛 𝑘𝑜𝑓𝑓𝑒𝑖𝑛                          

   (1) 

Den mängden koffein som förväntades komma fram beräknades för varje flöde genom att beräkna 
mängden i µmol för lättare jämförelse. Beräkningen gjordes med hjälp av Ekvation 2 nedan 

𝑓ö𝑟𝑣ä𝑛𝑡𝑎𝑑𝑒 𝑚ä𝑛𝑔𝑑𝑒𝑛 𝑘𝑜𝑓𝑓𝑒𝑖𝑛 [µ𝑔]

𝑘𝑜𝑓𝑓𝑒𝑖𝑛𝑒𝑡𝑠 𝑚𝑜𝑙𝑚𝑎𝑠𝑠𝑎 [
𝑔

𝑚𝑜𝑙
]

= 𝑓ö𝑟𝑣ä𝑛𝑡𝑎𝑑𝑒 𝑚ä𝑛𝑔𝑑𝑒𝑛 𝑘𝑜𝑓𝑓𝑒𝑖𝑛 [µ𝑚𝑜𝑙]                                                               

                                       (2) 
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4 Resultat 
I det här avsnittet presenteras resultat för alla tre experiment som gjordes under arbetets gång. Totalt 
gjordes tre experiment där experiment 1 gjordes endast en gång medan experiment 2 och 3 
upprepades för fem olika flöden och fem gånger för varje flöde. Resultaten numrerades på det sättet 
att första siffran anger vilket experiment resultatet avser, andra för vilket flöde det gäller och tredje 
vilket försök det är. 

4.1 Experiment 1 
Under experiment 1 observerades det att Clinoleic flöt tillbaka i blocket och det kunde ses som ett 
vitt lager över den rödfärgade läkemedelslösningen, se Figur 4. Till en början flöt Clinoleic endast i 
flödets riktning, till höger från position 3 i Figur 4. När Clinoleic kom närmare delen där slangen 
avsmalnar och övergår till en kateter på 0,13 mm började det även flyta tillbaka i blocket, åt vänster. 

 
Figur 4: Närbild på blocket där Clinoleic injiceras vid position 3, se Figur 2, och flyter tillbaka ända till position 4. 

4.2 Experiment 2 
I Tabell 1–5, se Bilaga 1, presenteras den uppmätta tiden det tar för det rödfärgade Peyona att komma 
igenom backventilen och hur lång tid det tar totalt att komma ut genom mynningen på katetern. 
Varje tabell presenterar resultat för varsitt flöde och för alla fem försök gjorda för det flödet. Ett 
medelvärde för tiden det tar fram till backventilen och fram till mynningen presenteras längst ner i 
tabellerna. 
 
I Figur 5 nedan presenteras tiderna det tar för Peyona att komma igenom backventilen. Figur 6 
presenterar en graf med tiderna det tar för det rödfärgade Peyona att komma ut genom mynningen 
på katetern. Tiderna i både i Figur 5 och 6 är tagna från Tabell 1–5, Bilaga 1, och presenterar tider för 
alla fem flöden. De värdena som avviker kraftigt från övriga resultat är markerade med rött. För att 
tydliggöra tidsförändringen som sker när flödet ökas, lades en trendlinje till i båda figurerna där de 
avvikande punkterna inte räknades med för att få en mer uppriktig bild av hur tiden förändras med 
flödet.  
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Figur 5: Tiden det tar för läkemedlet att komma fram till backventilen presenterad i en graf för alla fem flöden. Det mest 
avvikande värdet är markerat i rött och en trendlinje är dragen. 

 

 
Figur 6: Tiden det tar för läkemedlet att komma fram till mynningen av katetern presenterad i en graf för alla fem flöden. 
Det mest avvikande värdet är markerat i rött och en trendlinje är dragen. 

4.3 Experiment 3 
I det här avsnittet presenteras resultat för experiment 3 för alla fem flöden. I Tabell 7–11, se Bilaga 
1, finns koffeinkoncentrationen som bestämdes på Farmakologiska Laboratoriet på KI. Dessutom 
redogörs totala volymen som kom ut under experimentet, som pipetterades efter varje experiment 
och följande sköljning, samt mängden koffein i varje test som räknades fram med hjälp av Ekvation 
1. Koffeinmängden beräknades fram med hjälp av den uppmätta volymen och den på laboratoriet 
bestämda koffeinkoncentrationen. För varje flöde presenteras ett medelvärde för volym och 
koffeinmängd för att visa de uppskattade värdena för varje flöde och kunna jämföra resultat i 
fortsättningen. 

I Tabell 1 nedan presenteras först de förväntade värdena på volymen som kalkylerades fram utifrån 
de inställda flödena. Sedan introduceras medelvärdet för volymavvikelsen för varje flöde, för att 
kunna se hur stor andel av den förväntade volymen aldrig kommer fram under testerna. Dessutom 
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presenterar tabellen förväntade värdena för koffein som beräknades med Ekvation 2 samt 
koffeinavvikelsens medelvärde för varje test. 

Tabell 1: Beräknade förväntade värde och resultatens avvikelser för volym och koffeinmängd. 

Test 

Förväntat 
värde, 
volym  
[µL] 

Medelvärde 
för 
volymavvikelse 
[%] 

Förväntat 
värde, koffein  
[µmol] 

Medelvärdet för 
koffeinmängdavvikelse 
[%] 

3.1 7510 11,6 1,5 82,7 

3.2 7520 4,6 1,8 63,4 

3.3 7530 2,5 2,1 43,6 

3.4 7540 3,3 2,3 -3,6 

3.5 7550 3 2,6 3,8 
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5 Diskussion 
Under experiment 1 kunde det tydligt observeras att det fettbaserade infusionsvätskan Clinoleic flöt 
tillbaka i blocket vilket också kunde ses i alla följande experimenten. Det flöt endast i flödets riktning 
fram till delen där katetern med 0,13 mm i diametern kopplades in för att sedan börja flyta tillbaka i 
blocket. Vid vissa tillfällen kunde Clinoleic komma hela vägen till position fyra samt in mot 
backventilerna för position 1 och 2, se Figur 2. Eftersom alla andra läkemedel var vattenlösliga 
hamnade fettlösningen som ett skikt i övre delen av blocket och bildade en barriär för övriga 
läkemedel, se Figur 4. Vi tror att det resulterade i en tryckökning i hela systemet och trycklarmet gick 
flera gånger, vilket kan däremot inte kopplas direkt till Clinoleic.  
 
För att undersöka om Clinoleics skiktning och att den flyter tillbaka leder till en tryckökning som 
påverkar distribueringen av läkemedel skulle ytterligare experiment behövas. Ett förslag skulle kunna 
vara att pumpa endast vattenlösliga läkemedel med konstant flöde under bestämd tid och anteckna 
tryckförändringar samt pipettera totala volymen som kommer ut från kateterns mynning. Eftersom 
alla flöden är bestämda är det känt hur mycket vätska som bör komma fram. Sedan upprepa samma 
experiment fast ha med ett fettbaserat läkemedel som Clinoleic denna gång. Om experimentet efter 
upprepade gånger påvisar en skillnad i mängden läkemedel som kommer fram och/eller 
tryckförändringar, skulle det bekräfta våra misstankar om att fettlösningens densitet och oförmåga 
att blanda sig med andra läkemedel leder till tryckökning i blocket.  
 
En upptäckt som att Clinoleic ökar trycket och påverkar läkemedlets framkomlighet skulle kunna 
påverka distributionssättet av fettbaserade läkemedel inom neonatalvården. Även om det är oönskat 
att ha många katetrar på grund av ökad infektionsrisk, kan det vara fördelaktigt att ha en separat 
kateter för Clinoleic om dess påverkan på distributionen av övriga läkemedel är mycket markant. En 
sådan upptäckt skulle ge läkare en möjlighet att se över för- och nackdelar med att till exempel ha en 
kateter för fettlösliga läkemedel och en för vattenlösliga.  
 
Vi anser att resultaten i experiment 2 är rimliga eftersom de visar en nedåtgående trend, se Figur 5 
och Figur 6, för både fyllning av backventilen samt totala tiden det tar för Peyona att komma fram till 
mynningen av katetern. Alla exakta värden som är markerade i Figur 5 och Figur 6 kan hittas i Tabell 
1–5, se Bilaga 1. Viktigt att notera är att resultat från experiment 2 inte är en indikator på hur mycket 
som kommer fram vid de olika tidpunkterna. Det betyder endast att en del av det rödfärgade Peyona 
har nått backventilens mynning vid position B, se Figur 3, samt kateterns mynning lite senare. 
 
Teoretiskt bör tiderna i experiment 2 sjunka i samband med höjning av flödet för Peyona. 
Experimentet utfördes för flöden mellan 0,06 ml/h och 0,1 ml/h och tiden för det högsta flödet borde 

motsvara 60% av det lägsta, eftersom 
0,06

0,1
= 0,6. Däremot fick vi högre värden än så under 

experimentet. Medeltiden det tog för läkemedlet att komma fram till backventilen under flöde 0,1 
ml/h blev 63,4% av tiden det tog med flöde 0,06 ml/h. Respektive 69,5% av tiden för läkemedlet att 
flyta fram till mynningen av katetern. Den troligaste anledningen till utfallet är att tryckskillnaden 
mellan infart från position 1 och gemensamma flödesvägen påverkat hur mycket pumpen egentligen 
pumpar fram. 
 
Resultaten för tiderna skiljde sig ganska mycket och med endast fem tester per flöde påverkar det 
medelvärdet mycket. Skillnaden mellan mätningarna skulle kunna bero på hur mycket Clinoleic som 
ligger i gemensamma transportvägen samt i infarterna vid varje position och därav påverkar trycket. 
Oavsett hade det i framtiden varit intressant att utföra fler tester för samma flöden som användes i 
denna studie, för att se hur lång tid det tar att fylla backventilen och tiden det tar att komma fram till 
mynningen av katetern. Till en fördel skulle det också vara att använda sig av exempelvis optisk 
utrustning som spektrofotometri som har bra precision. En annan variant för experimentet skulle 
kunna vara att utföra det med hjälp av pH-värde, där vätskan som flödar i det gemensamma blocket 
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ändrar färg när det kommer i kontakt med Peyona som är utspädd med exempelvis syra. Det skulle 
ge mer tydliga optiska resultat då färgen skulle ändras så fort vätskorna kom i kontakt med varandra.  
 
Med de föreslagna testerna skulle det finnas möjlighet till statistiskt säkra resultat och det skulle 
kunna argumenteras om flödet på Peyona bör höjas till ett högre flöde då slangen används vid 
behandling för första gången. Backventilen skulle i sådana fall fyllas fortare, flödet ställas om till det 
önskade och behandlingen påbörjas. En sådan åtgärd skulle påskynda framkomligheten av det 
nödvändiga läkemedlet till det prematurfödda barnet. Forskningen bör fortsättas med att använda 
resultaten och ha ett separat flöde att fylla backventilen med. Sedan använda ett annat 
behandlingsflöde och analysera hur mycket av Peyona som kommit fram och därigenom se om det 
blir risk för överdosering och hitta optimala värden på flöden för önskad distribuering. 
 
En felkälla för detta experiment är att det var mycket svårt att observera exakt när koffeinet började 
komma ut från backventilen och katetern. I början testades en mer koncentrerad rödfärg där Peyona 
blandades med röd karamellfärg ett till ett. Filtret som är en del av uppsättningen blev dock blockerad 
och slutade fungera efter bara några få försök under experiment 2. Vårt antagande är att lösningen 
var alldeles för högmolekylär och det blev stopp i filtret på grund av det. Vad som skulle kunna göras 
för att förbättra just det här experimentet är om Peyona fortsatte blandas ett till ett med färgen men 
att filtret byttes ut efter 96 timmar, eftersom det är endast så länge som de får användas inom 
vården. Genom att använda någon av de tidigare nämnda alternativa metoder, skulle denna felkälla 
undvikas. 
 
Eftersom ett så högt flöde användes under sköljningen, ökade trycket i blocket markant. Vi tror att 
det kan ha delvis påverkat resultaten eftersom trycket byggs upp i blocket och slangen och även om 
flödet ändras så jämnas inte trycket ut omedelbart. Ingen hänsyn togs till denna faktor i början av 
experimentet och därför fick experiment 2 upprepas för flöde 0,06 ml/h då resultaten varierade för 
mycket. Dessutom kan det ses att tider avviker en del för andra delar av experimentet också. Dessa 
avvikelser tror vi beror på att vi inte väntade tillräckligt länge för att tryckutjämningen skulle hinna 
ske innan nästa försök sattes igång. 
 
Katetern låg aldrig helt rak under experimentets genomförande, men däremot aldrig heller vikt. Hur 
mycket böjningen på katetern påverkar hade varit intressant att veta då katetern ligger i armen och 
passerar armbågsleden på det prematurfödda barnet. Barnet rör på sig och böjning av katetern är 
oundviklig. Ännu en faktor som vi inte tagit hänsyn till är att läkemedlets framkomlighet kan påverkas 
av yttre trycket i venen. För att göra en mer trovärdig studie, skulle det vara intressant att göra alla 
experiment samtidigt som katetern ligger i en större slang som är fylld med vätska för att motsvara 
miljön i venerna.  
 
I experiment 3 sköljdes blocket med natriumkloridlösning med flöde 18 ml/h i sju minuter efter att 
sprutpumparna hade stängts av. Det gjordes för att en del av koffeinet hade pumpats in i den 
gemensamma transportvägen, men inte kommit fram genom katetern. Vid behandling kommer 
koffeinet också komma fram relativt snart efter att pumpen med Peyona stängs av och den mängden 
är viktig för att vi ska få korrekt värde. Flödet 18 ml/h under sju minuter valdes för att då pumpades 
2 ml igenom blocket efter avstängning av de övriga pumpar. Det är nog för att skölja igenom hela 
blocket då det rymmer mindre än så. 

 
Tabell 6–10, se Bilaga 1, presenterar resultat för mängden koffein samt totala volymen för varje test 
i experiment 3. Den uppmätta volymen var mycket rimlig eftersom den i alla fall förutom för 3.1 ligger 
inom pumparnas avvikelseområde +/- 2-5%. Däremot påvisar resultaten för mängden koffein mycket 
skillnad mellan mätningarna, framför allt för test 3.1 där flödet på Peyona var 0,06 ml/h. Som 
diskuterats ovan skulle det vara väldigt givande om det i framtiden gjordes samma experiment men 
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med högre antal tester för varje flöde. Därefter skulle det kunna uttalas med mer säkerhet om 
resultaten och förhoppningsvis ge bra riktlinjer för arbetet inom neonatalvården. 
 
Om medelvärdet på koffeinmängden studeras för de olika flödena kan vi konstatera att en höjning 
från 0,06 ml/h till 0,07 ml/h ger en dryg fördubbling, se Tabell 6 och 7, Bilaga 1. Trots att mängden 
har ökat så mycket är inte det nära det förväntade värdet för 0,07 ml/h utan motsvarar endast knappa 
40% som vi kan se från Tabell 1. Nästa ökning från 0,07 ml/h till 0,08 ml/h ger en ökning på 1,75 
gånger, se Tabell 7 och 8, Bilaga 1,och steget därpå 2 gånger, se Tabell 8 och 9, Bilaga 1, för att sedan 
knappt öka, se Tabell 10, Bilaga 1. Det vi kan tydligt se utifrån dessa resultat och avvikelsevärden i 
Tabell 1 är att ju högre flödet på Peyona är, desto mer av koffeinmängden kommer fram. Avvikelsen 
för flödena 0,09 ml/h och 0,1 är knappt +/- 4%. Att det däremot avviker så kraftigt som drygt 80% för 
flödet 0,06 ml/h tror vi kan bero på att när flödet är för lågt, kommer inte koffeinet in i det 
gemensamma flödet lika lätt, utan trycks tvärtom in av övriga flöden i den gemensamma flödesvägen. 
Det leder till att koffeinet ansamlas i utstickande delen från T-kopplingen som kommer mellan 
backventilen och gemensamma blocket, se Figur 2. För att undersöka om koffeinets framkomlighet 
verkligen hämmas av trycket i övriga delar av blocket, skulle ett experiment kunna göras där en annan 
typ av T-koppling används. Det skulle kunna vara att backventilen kopplas direkt in i blocket istället 
för att ha en övergång där koffeinet kan ansamlas.  
 
Förutom de felkällor som tas upp för experiment 2 som även gäller här, tillkommer ytterligare en 
felkälla. Under sköljning med natriumkloridlösning pumpades vätskan genom det gemensamma 
blocket samt T-kopplingens ingång för position 1. Det innebär att det finns en risk för att en del av 
Peyona ansamlats i T-kopplingens ingångar vid position 2 eller 3, se Figur 2. Det skulle förklara de för 
höga värdena på koffeinmängden i resultat 3.4, då en del av koffeinet kunde ha stannat kvar i 
kopplingen för att sedan följa med ut under nästa experiment. 
 
Under experimentets gång upplystes vi om att NKS och KI Huddinge inte använder samma typ av 
slangar och filter. Det bör göras samma studier som gjordes på NKS:s utrustning med utrustningen 
som KI Huddinge använder för att kunna jämföra och se om resultaten är beroende på materiel. Att 
undersöka olika typer av utrustning är viktigt för att veta om riktlinjer kan göras för samtliga eller om 
dessa bör vara olika beroende på materielens tillverkare.  
 
I studien Dosing errors in preterm neonates due to flow rate variability in multi-infusion syringe pump 
setups: An in vitro spectrophotometry study [7] rapporteras det om den totala distribuerade volymen, 
vars skillnad från det förväntade värdet inte var signifikant.  Resultaten i experiment 3 i vår studie 
påvisar också att det stämmer väl för alla flöden förutom 0,06 ml/h. Däremot är inte volymen en 
indikator på hur mycket läkemedel som kommer fram till patienten, eftersom flödet för koffeinet är 
så pass lågt att det knappt påverkar totala volymen märkbart. Största skillnaden mellan experimenten 
är att riktiga läkemedel, bland annat högmolekylära Clinoleic, användes i vår studie. I experiment 1 
påvisades det att det skiktar sig och påverkar de andra vätskornas framfart, medan i studie [7] flöt 
alla vätskor utan att påverka varandra. Vätskorna som ersatte riktiga läkemedel hade likadana 
molekylära substanser och därav anser vi att våra resultat är närmare de riktiga mängder som 
kommer fram till patienterna. 
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6 Slutsats 
Studien har visat att det högmolekylära, fettbaserade läkemedlet Clinoleic flyter tillbaka i det 
gemensamma blocket och möjligen påverkar flödet på grund av ett tryck som byggs upp. Dessutom 
visade studien att det tar cirka 16–25 minuter för det koffeinbaserade läkemedlet Peyona att komma 
igenom backventilen då behandlingen är inställd på flöden 0,06–0,1 ml/h. Det vore fördelaktigt att 
fylla backventilen med ett högre flöde för att sedan ändra flödeshastigheten till det önskade 
behandlingsflödet. Det skulle innebära kortare tid tills de livsviktiga läkemedlen kommer fram till 
patienten vid förstabehandling. 
 
Avvikelsen i koffeinmängden som förväntas komma fram till mynningen av katetern under en timmes 
behandling minskar markant för flödena 0,09 ml/h och 0,1 ml/h. Det innebär att det vore fördelaktigt 
att använda högre flöde för Peyona under kortare tid för att få fram en mer önskvärd dos än vid 
behandling med lägre flöde under längre tid. 
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8 Bilagor 

Bilaga 1 

Resultat för experiment 1 och 2  
 
Tabell 1: Redovisar tiden i minuter för Peyona att observerbart fylla backventilen respektive ta sig ur katetern för 
startflöden 4,7 ml/h för natriumkloridlösning, 0,55 ml/h för Glucos, 0,06 ml/h för Peyona samt 0,1 ml/h för Clinoleic. 

Test 
Backventil 
[min] 

Kateter 
[min] 

2.1.1 27 38,25 

2.1.2 19,25 39,75 

2.1.3 24 38,25 

2.1.4 27 37 

2.1.5 26,5 38,25 

Medelvärde 
för test 2.1 24,75 38,3 

 
Tabell 2: Redovisar tiden i minuter för Peyona att observerbart fylla backventilen respektive ta sig ur katetern när Peyona 
höjts till 0,07 ml/h. 

Test 
Backventil 
[min] 

Kateter 
[min] 

2.2.1 39,75 64,75 

2.2.2 12,25 21,25 

2.2.3 16 22,5 

2.2.4 8 17,25 

2.2.5 10,75 24,5 

Medelvärde 
för test 2.2 17,35 30,05 

 

Tabell 3: Redovisar tiden i minuter för Peyona att observerbart fylla backventil respektive ta sig ur katetern när Peyona 
höjts till 0,08 ml/h. 

Test 
Backventil 
[min] 

Kateter 
[min] 

2.3.1 13 29 

2.3.2 21,5 37,75 

2.3.3 14,5 22,75 

2.3.4 13 32,25 

2.3.5 19,25 32,75 

Medelvärde 
för test 2.3 16,25 30,9 
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Tabell 4: Redovisar tiden i minuter för Peyona att observerbart fylla backventil respektive ta sig ur katetern när Peyona 
höjts till 0,09 ml/h. 

Test 
Backventil 
[min] 

Kateter 
[min] 

2.4.1 21,5 34,75 

2.4.2 13,75 26,25 

2.4.3 12 25,75 

2.4.4 19,5 31,25 

2.4.5 15,25 25,25 

Medelvärde 
för test 2.4 16,4 28,65 

 

Tabell 5: Redovisar tiden i minuter för Peyona att observerbart fylla backventil respektive ta sig ur katetern när Peyona 
höjts till 0,1 ml/h. 

Test 
Backventil 
[min] 

Kateter 
[min] 

2.5.1 16,25 25,5 

2.5.2 10 25,5 

2.5.3 14,5 28,0 

2.5.4 20,25 23,25 

2.5.5 17,75 30,75 

Medelvärde 
för test 2.5 15,75 26,6 

 
 
Tabell 6: Här redovisas mängden koffein uppmätt på laboratoriet, totala pipetterade volymen av proven och beräknade 
mängden koffein för startflöden. * värdet var för lågt för att identifieras med mer säkerhet än <10 µmol/L, men 
uppskattades av farmakologiska laboratoriet till 5,2 µmol/L. 

Test 
Koffein  
[µmol/L] 

Volym  
[µL] 

Mängd koffein 
[µmol] 

3.1.1 5,2* 6910 0,04 

3.1.2 57,3 6885 0,4 

3.1.3 20,4 6005 0,1 

3.1.4 32,4 6105 0,2 

3.1.5 80,4 7270 0,6 

Medelvärde 
för test 3.1  6635 0,3 
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Tabell 7: Här redovisas mängden koffein uppmätt på laboratoriet, totala pipetterade volymen av provet och beräknade 
mängden koffein då koffeinflödet höjdes till 0,07 ml/h. 

Test 
Koffein 
[µmol/L] 

Volym  
[µL] 

Mängd koffein 
[µmol] 

3.2.1 91,7 7170 0,7 

3.2.2 88,6 7000 0,6 

3.2.3 85,1 7300 0,6 

3.2.4 90,0 7165 0,6 

3.2.5 105,0 7220 0,8 

Medelvärde 
för test 3.2  7171 0,7 

 

Tabell 8: Här redovisas mängden koffein uppmätt på laboratoriet, totala pipetterade volymen av provet och beräknade 
mängden koffein då koffeinflödet höjdes till 0,08 ml/h. 

Test 
Koffein  
[µmol/L] 

Volym   
[µL] 

Mängd koffein 
[µmol] 

3.3.1 148,0 7305 1,1 

3.3.2 153,0 7225 1,1 

3.3.3 116,0 7690 0,9 

3.3.4 240,0 7305 1,8 

3.3.5 136,0 7200 1,0 

Medelvärde 
för test 3.3  7345 1,2 

 
Tabell 9: Här redovisas mängden koffein uppmätt på laboratoriet, totala pipetterade volymen av provet och beräknade 
mängden koffein då koffeinflödet höjdes till 0,09 ml/h. 

Test 
Koffein  
[µmol/L] 

Volym   
[µL] 

Mängd koffein 
[µmol] 

3.4.1 303,0 7240 2,2 

3.4.2 393,0 7340 2,9 

3.4.3 332,0 7300 2,4 

3.4.4 330,0 7300 2,4 

3.4.5 288,0 7285 2,1 

Medelvärde 
för test 3.4  7293 2,4 
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Tabell 10: Här redovisas mängden koffein uppmätt på laboratoriet, totala pipetterade volymen av provet och beräknade 
mängden koffein då koffeinflödet höjdes till 0,1 ml/h. 

Test 
Koffein  
[µmol/L] 

Volym   
[µL] 

Mängd koffein 
[µmol] 

3.5.1 247,0 7340 1,8 

3.5.2 364,0 7300 2,7 

3.5.3 335,0 7337 2,5 

3.5.4 382,0 7312 2,8 

3.5.5 365,0 7314 2,7 

Medelvärde 
för test 3.5  7320,6 2,5 
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