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Abstrakt 
Tillämpning av evidensbaserad omvårdnad innebär att sjuksköterskor ska integrera 
de bevisat bästa metoderna för att tillsammans med patienten besluta om olika 
omvårdnadsinsatser. Syftet med denna litterturöversikt var att beskriva de fördelar 
och nackdelar som finns med fem beskrivna injektionsområden för intramuskulär 
injektion. Frågeställningarna var: Vilka fördelar finns med respektive intramuskulärt 
injektionsområde?, Vilka nackdelar finns med respektive intramuskulärt 
injektionsområde?, Är något injektionsområde att föredra för några patientgrupper? 
och Finns det några andra faktorer som man borde tänka på vid valet av 
injektionsområde? Tolv artiklar analyserades systematiskt utifrån frågeställningarna. 
I resultatet framgår av flera samstämmiga studier att det finns fler fördelar än 
nackdelar med att använda det ventrogluteala injektionsområdet när intramuskulära 
injektioner skall ges till en patient. Detta rekommenderades till de flesta vuxna. Det 
dorsogluteala injektionsområdet var förknippat med flest nackdelar. Även de andra 
injektionsområdena; vastus lateralis, rectus femoris och deltoideus, var förknippade 
med nackdelar. Resultatet från de olika studierna var dock inte helt samstämmiga 
gällande rekommendationer av lämpliga injektionsområden till barn. Generellt gäller 
att sjuksköterskan alltid bör ta hänsyn till varje patient vid administrerandet av 
intramuskulära injektioner. Hänsyn bör även tas till andra faktorer såsom patientens 
ålder, allmäntillstånd, volymen på det material som ska injiceras och muskelns 
storlek.  

 
Nyckelord: intramuskulära injektioner, injektionsområde, ventrogluteal, omvårdnad, 
litteraturöversikt. 
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I hälso- och sjukvårdslagen (1982:763, 2 §) anges krav på att vården skall vara av god kvalitet 

och tillgodose patientens behov av trygghet i vården. Behandling och omvårdnad skall bygga 

på respekt för patientens självbestämmande och integritet och så långt det är möjligt utformas 

och genomföras i samråd med patienten. Ordinerad behandling med intramuskulära 

injektioner (IM) är något som utförs i av sjuksköterskor i det dagliga omvårdnadsarbetet. 

Tillämpning av evidensbaserad omvårdnad innebär att varje sjuksköterska ska integrera de 

bevisat bästa metoderna för att tillsammans med patienten besluta om olika 

omvårdnadsinsatser (Willman & Stoltz, 2002, s. 24). I evidensbaserad omvårdnad måste olika 

faktorer tas tillvara som vetenskaplig forskning, klinisk erfarenhet, vad patienterna föredrar 

och i vilket sammanhang omvårdnaden utförs, det vill säga kontexten (Norberg, 2006). 

Omvårdnad utförs i en relation mellan sjuksköterska och patient. Effekten av de 

omvårdnadsinterventioner som utförs har med relationer att göra. Hur den sjuka personen blir 

bemött innebär att etik blir mycket betydelsefullt i evidensbaserad omvårdnad (Norberg, 

2006).  

 

Etik är en disciplin som bedömer om en handling är god eller ond och om ett beteende är rätt 

eller fel (Mariano, 2001). Omvårdnaden blir mer framträdande om den undersöks i ljuset av 

etiska principer, som till exempel respekten för individens autonomi, principen att göra gott 

och inte skada och principen om alla människors lika värde (Stockdale & Warelow, 2000). 

Lala och Lala (2003) menar att när en IM injektion ska ges är det även viktigt att ta hänsyn till 

de etiska aspekterna. Lala och Lala (2003) menar, i likhet med den etiska principen att göra 

gott och inte skada, att varje IM injektion ska vara väl genomtänkt och bara injiceras om 

absolut nödvändigt då det är förenat med risker. Vilket injektionsområde som väljs är helt 

utifrån patienten, i respekt för dennes autonomi, och när väl injektionsområdet är valt bör 

patienten ligga/sitta avslappnat för att det då är lättast att ta ut rätt landmärken (Lala & Lala, 

2003). Ett exempel på hur sjuksköterskan kan ta hänsyn till patientens integritet, vid 

utförandet av en IM injektion, är att inte blotta patienten mer än nödvändigt. I respekten för 

patientens självbestämmande bör sjuksköterskan ge korrekt och fullständig information om 

interventionen och även ta hänsyn till patientens egen vilja då denna omvårdnadsintervention 

ska utföras (Lala & Lala, 2003).  

 

Respekten för patientens autonomi är en mycket viktig etisk princip. Autonomi kan löst 

definieras som patientens “självständighet”. Patientens autonomi kan skyddas när denne ger 

ett informerat samtycke till utförandet av en omvårdnadsintervention. Informerat samtycke 
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innebär att patienten har fått en grundlig information angående omvårdnadsinterventionen, att 

patienten godtar att denna utförs och att den som ska utföra interventionen är kompetent att 

utföra handlingen (Aveyard, 2000). Ett informerat samtycke kan endast ges av de patienter 

som kan ta egna beslut. Patienter som är oförmögna att ge informerat samtycke, kan ges 

omvårdnad om det kan bevisas att den omvårdnad som ges är för patientens eget bästa 

(Aveyard, 2000). Det är viktigt att sjuksköterskan då denne ska ge en IM injektion till en 

patient, försäkrar sig om att patienten har gett ett informerat samtycke till att injektionen 

utförs. Om patienten inte ger sitt informerade samtycke kan inte injektionen utföras. Om 

patienten, av olika anledningar, är oförmögen att ge sitt informerade samtycke, bör 

sjuksköterskan försäkra sig om att den omvårdnadshandling denna ska utföra verkligen är till 

för patientens bästa.  

 

Omvårdnadshandlingar kan inte beskrivas utanför sitt sammanhang, då det alltid är unika 

omständigheter vid varje händelse. Om till exempel teknisk expertis krävs, definieras 

kunskapen om teknisk omvårdnad som omvårdnad (Stockdale & Warelow, 2000). Val av 

lämpligaste injektionsteknik eller valet av lämpligaste IM injektionsområde kan ses som en 

del i en omvårdnadshandling, som blir avgörande för kvaliteten i omvårdnaden. Innan 

omvårdnadshandlingarna kan ta sig i uttryck, måste personliga värderingar och idéer som den 

som ska utföra omvårdnaden besitter, såväl som dennes kognitiva och tekniska kompetens 

kombineras (Stockdale & Warelow, 2000). Därför, enligt författarna, är det viktigt för 

sjuksköterskor att inte endast reflektera över sina personliga värderingar för att uppnå en 

fullständig yrkeskompetens, utan även kombinera dessa värderingar med kognitiv och teknisk 

kompetens innan de kan förväntas kunna ge en god omvårdnad.  

 

Forskning visar att kunskap och ett användande av lämpliga injektionsområden reducerar 

skaderisken i samband med IM injektioner. Skador associerade med IM injektioner är många 

och det hör till sjuksköterskans ansvar att minimera skaderisken genom att göra sunda val i 

den kliniska praktiken (Rodger & King, 1999). Ett sådant sunt val kan innebära att 

sjuksköterskan använder sig av rätt injektionsområde till rätt patient vid administrerandet av 

IM injektioner. Risker och fördelar med olika IM injektionsmetoder har redan beskrivits i 

tidigare studier. Däremot har det efterlysts studier angående fördelar och nackdelar med valet 

av olika injektionsställen. 
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IM injektioner administreras i muskelvävnad under det subkutana fettlagret. Denna teknik 

används bland annat på grund av att den rapporteras ge patienten mindre obehag, då 

muskelvävnad innehåller färre nervändar än den subkutana vävnaden. Vidare används IM 

injektioner eftersom muskelvävnad kan absorbera större läkemedelsmängder än den 

subkutana vävnaden och läkemedlen absorberas snabbare härifrån än från den subkutana 

vävnaden (Wynaden, Landsborough, Chapman, McGowan, Lapsley & Finn, 2005).  

 

Enligt Rodger och King (1999) finns det fem olika IM injektionsområden att välja på när man 

ska ge en IM injektion. Dessa ställen är det deltoida injektionsområdet, det dorsogluteala 

injektionsområdet (DG), rectus femoris-området (RF), vastus lateralis-området (VL) och 

slutligen det ventrogluteala injektionsområdet (VG). Det deltoida injektionsområdet innebär 

IM injektion i deltoid muskeln, musculus deltoideus. Rodger och King (1999) beskriver att 

injektionen ska ges i den tjockaste delen av deltoideusmuskeln och den lokaliseras genom att 

dra en tänkt linje två till tre fingerbredder 2,5-5 cm nedanför nedre delen av acromion 

utskottet. Injektionen ska ges i en tänkt triangel vars bas är den centrala halvan av denna 

horisontella linje och vars spets är format inverterat mot mittenpunkten av den laterala 

aspekten av armen i linje med axillen (figur 1).  

 

Small (2004) beskriver att det finns olika metoder för att identifiera DG området. Den första 

metoden innebär att man delar in området i fyra kvadranter och ger injektionen i den yttre 

övre kvadranten. En annan metod är att man delar in området i fyra kvadranter och därefter 

delar in den yttre övre kvadranten i ytterligare fyra kvadranter och injicerar här i den yttersta 

övre kvadranten. Den tredje metoden är att injektionsområdet lokaliseras genom att palpera 

trochanter major och det bakre iliac utskottet, och sedan injicera lateralt och superiort 

mittpunkten av en tänkt linje som korsar dessa punkter (figur 2).  

 

Enligt Rodger och King (1999) är RF området mittendelen mellan patella och övre 

höftbenskammen (superior iliac crest) på mitten-framdelen av låret (figur 3). Rodger och King 

(1999) beskriver VL området som den laterala aspekten av låret mellan trochanter major på 

lårbenet och den laterala femurkondylen på knäet, som delas upp i tre delar där mittendelen 

används som injektionsområde (figur 3). Enligt Rodger och King (1999) identifieras VG 

området genom att sjuksköterskan lägger handflatan på hennes motsatta hand (höger hand för 

vänster höft) på patientens trochanter major och pekfingret placeras på patientens främre övre 
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iliacutskott och långfingret sträcks bakåt uppåt, men nedanför höftbenskammen. Den triangel 

som formas av pekfinger, långfinger och höftbenskammen är injektionsområdet (figur 4).  
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Vi anser att det är viktigt att sjuksköterskor baserar sina omvårdnadsinterventioner på bästa 

möjliga och säkraste metoder. Intramuskulära injektioner är en vanligt förkommande 

arbetsuppgift för sjuksköterskor. Därför var de frågeställningar som vi sökte svar på: 

- Vilka risker finns med respektive intramuskulärt injektionsområde? 

- Vilka fördelar finns med respektive intramuskulärt injektionsområde? 

- Är något injektionsområde att föredra för vissa patientgrupper? 

      -  Vilka andra faktorer bör man tänka på vid valet av injektionsområde? 

 

Syfte 

 

Syftet med denna litteraturöversikt var att beskriva de risker och fördelar som finns med de 

fem olika injektionsställen för intramuskulär injektion.  
 

Metod 

Vald metod, för att hitta svar på våra frågor, var att söka relevanta, vetenskapliga artiklar och 

göra en systematisk litteraturöversikt.. Vi använde sex av Goodmans sju steg, som finns 

beskrivna i Willman & Stoltz (2002, s. 51), för att gå strukturerat och detaljerat tillväga. Det 

sjunde steget som syftar till att bedöma evidensgrad gjordes inte i denna litteraturstudie, 

eftersom vårt syfte begränsades till att beskriva risker och fördelar som finns med de olika 

injektionsställena 

 

Problemet för utvärderingen preciserades först med ovan presenterade frågeställningar och 

syfte. I steg två preciserades inklusions- och exklusionskriterier. Alla inkluderade artiklar 

skulle vara på engelska eller svenska, oavsett årtal och innehålla en beskrivning angående 

lämpliga injektionsområden och inte enbart beskriva fakta om lämplig injektionsteknik. 

Randomized controlled trial (RCT) studier prioriterades, men då det fanns få RCT-studier har 

systematiska litteraturöversikter och interventionsstudier också inkluderats. Dessa skulle vara 

av medelhög eller av hög kvalitet. Artiklar som inte innehöll någon beskrivning angående 

lämpliga injektionsområden exkluderades liksom artiklar som bedömdes ha låg kvalitet eller 

var expertutlåtanden. Även de artiklar som enbart behandlade injektionstekniska områden 

som lämplig nållängd, nålvidd och undersökte tjockleken på subkutant fettlager på de olika 

injektionsområdena uteslöts, då dessa bedömdes att dessa inte passade litteraturöversiktens 

syfte. 
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I ett tredje steg planerades och genomfördes insamling av artiklar som motsvarade 

inklusionskriterierna. Relevanta artiklar söktes i databaserna: Academic search, AMED, 

Arbline, Cinahl, Cirrie, Eira, Ergonimics abstracts, IBIDS, Medline (Pubmed), Naric´s 

rehabdata, OT seeker, Pedro, Psykinfo, Science citation index, Svemed, Svensk 

medicinalhistorisk bibliografi, Medicinhistoriska databasen, Toxline och Wholes, som fanns 

tillgängliga via Luleå Tekniska Universitets (LTU) hemsida. Sökord som använts var: 

Injections, intramuscular, administration, methods, ventrogluteal, dorsogluteal, vastus 

lateralis, rectus femoris, deltoideus eller deltoid i olika kombinationer. Sökorden ändrades till 

accepterade söktermer vid sökning på ämnesord i databaserna Academic search, AMED, 

Cinahl och Medline (Pubmed). Databaser, söktermer, begränsningar, sökord, antal träffar och 

antal använda artiklar presenteras i Tabell 1. I tabellen förekommer samma artiklar i flera 

databaser, varför summan av använda artiklar inte stämmer. 

 

Tabell 1 Översikt över litteratursökning i databaser. 
 

Databas Sökterm Begränsningar Sökord Antal träffar Använda 
artiklar 

Academic 
search 

Fritext, 
keyword, 
komb. med 
“and” 

No limits Injections and 
intramuscular and 
ventrogluteal 
Injections and 
intramuscular and 
dorsogluteal  
Injections and 
intramuscular and 
vastus lateralis 
Injections and 
intramuscular and 
deltoideus 

 
 
5 
 
 
2 
 
 
4 
 
 
7 

 
 
2 
 
 
2 
 
 
2 
 
 
1 

Cinahl Fritext, 
kombinerade 
med ”and” 

English Injections and 
intramuscular and 
ventrogluteal 
Injections and 
intramuscular and 
dorsogluteal 
Injections and 
intramuscular and 
vastus lateralis 
Injections and 
intramuscular and 
deltoideus 

 
 
7 
 
 
14 
 
 
7 
 
 
10 

 
 
5 
 
 
6 
 
 
1 
 
 
3 

EIRA (LWW 
Tidskrifter) 

Advanced 
search; 
Keyword, 
komb. med 
”and” 

Nursing Injections and 
intramuscular and 
ventrogluteal 
Injections and 
intramuscular and 
dorsogluteal 

 
 
6 
 
 
5 

 
 
2 
 
 
2 
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Injections and 
intramuscular and 
vastus lateralis 
Injections and 
intramuscular and 
rectus femoris 
Injection and 
intramuscular and 
administration and 
rectus femoris 

 
 
7 
 
 
21 
 
 
 
1 

 
 
2 
 
 
1 
 
 
 
1 

Medline – 
Pubmed 

Fritext 
kombinerade 
med “and” 
 
 
 
 
 
 

English, 
humans 
 
 
 
 
 
 
 
 

Injections and 
intramuscular and 
vastus lateralis 
Injections and 
administration 
Injections and 
administration and 
intramuscular and 
dorsogluteal 

 
 
1 
 
1220 
 
 
 
8 

 
 
1 
 
3 
 
 
 
1 

SveMed+ Fritext 
kombinerade 
med ”and” 

No limits Injections and 
intramuscular1 
Injections and 
intramuscular and 
vastus lateralis 

75 
 
 
 
5 

2 
 
 
 
1  

 
 
 
Efter tolkning och värdering av relevanta sammanfattningar i fjärde steget (abstrakt) hade 22 

artiklar hittats som motsvarade syftet. Översiktsartiklarna kvalitetsbedömdes enligt Willmans 

och Stoltz (2002) protokoll för kvalitetsgranskning av systematiska litteraturöversikter. Som 

ytterligare hjälp för kvalitetsbedömningen användes en tabell för kvalitetsbedömning av 

kvantitativa artiklar (tabell 2) för att kunna gradera artikelkvaliteten till låg kvalitet, medelhög 

eller hög kvalitet. De studier som bedömdes ha en medelhög kvalitet var väl genomförda, men 

hade ibland inte beskrivit någon kvalitetsgranskning på de artiklar som ingick i analysen eller 

så hade studien för litet få deltagare, för att kunna bedömas ha en hög kvalitet. Endast 

kvantitativa artiklar ingick slutligen i analysen.  

 

Efter fjärde steget, då de utvalda 22 artiklarna hade kvalitetsgranskats och en del hade 

uteslutits på grund av att de inte denna litteraturöversikts inklusionskriterier, kvarstod 12 

artiklar till analysen. I det femte steget har vi sammanställt studierna och gjort en översikt av 

de artiklar som ingick i analysen (tabell 3) där även kvalitetsbedömningen av artiklarna 

redovisas.  
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Tabell 2. Kriterier för bedömning av vetenskaplig kvalitet av studier med kvantitativ 
metod. 
 I= Hög kvalitet  II= Medel  III= Låg kvalitet  

RCT  Större välmonitorerad multicenter-  Randomiserad studie med för få  

 studie med adekvat beskrivning  –  patienter och/eller för många  
 av protokoll, material och metoder   delstudier, vilket ger otillräcklig  
 inklusive behandlingsteknik.   statistisk styrka. Bristfälligt  
 Patientmaterialet tillräckligt stort   antal patienter, otillräckligt  
 för att besvara frågeställningen.   beskrivet eller stort bortfall.  
CCT  Väldefinierad frågeställning,   Litet antal patienter, tveksamma  

 tillräckligt antal patienter och  –  statistiska metoder.  
 adekvata statistiska metoder.    
DS  Stort konsekutivt patientmaterial   Begränsat patientmaterial  

 som är väl beskrivet och  –  otillräckligt beskrivet, alltför  
 analyserat med adekvata   kort uppföljning eller inadekvata  
 statistiska metoder (t ex multi-  statistiska metoder.  
 variatanalys, fall–kontrollmetodik,    
 etc). Lång uppföljning.    
Kvalitetskriterier för RCT, CCT och DS enligt SBU, 1999.  

 

Tabell 3 Översikt över artiklar som ingår i analysen. 

 
Författare. 
(årtal) 

Namn på artikel Metod Huvudfynd Studiernas 
kvalitet 

Bergeson et al. 
(1982).  

Intramuscular 
injections in children 

Litteraturöversikt. 
 
Databassökning. 

Vastus lateralis 
rekommenderas till 
barn under 2 år. Först 
vid 2 års ålder kan 
glutealmusklerna 
börja användas för 
IM injektioner. DG 
området bör endast 
användas till äldre 
barn.  

Medelgod 
kvalitet. 
 
 

Cook, I. & 
Murtagh, J. 
(2002). 

Comparative 
immuno-genicity of 
hepatitis B vaccine 
administered into the 
ventrogluteal area 
and anterolateral 
thigh in infants 

RCT-studie. 
 
Vaccin till nyfödda 
för att se ev. skillnad 
mellan att ge i 
lårmuskeln och 
gluteus medius vad 
gäller allergiska 
reaktioner och 
upptagningsför-
måga. 

Injektionsområde 
hade ingen betydelse 
för vaccinets verkan. 

Medelgod 
kvalitet. 
 
 

Cook, I., & 
Murtagh, J. 
(2005).  

Optimal technique 
for IM injection of 
infants and toddlers 

RCT-studie. 
 
Barn fick vaccin i ett 
av tre olika 
injektionsställen 
Bieffekter jämfördes. 

WHO-tekniken är 
den mest optimala – 
minst bieffekter.  
(vastus lateralis) 

Medelgod 
kvalitet. 
 
 

Donaldson, C. & 
Green, J. (2005). 

Using the 
ventrogluteal site for 
intramuscular 
injections. 

Litteraturöversikt.  
 
Databassökning. 

Det finns evidens för 
att använda VG 
området för IM 
injektioner.  

Medelgod 
kvalitet.  
 
 

Greenway, K. 
(2004).  

Using the 
ventrogluteal site for 
IM injections 

Litteraturöversikt. 
 
Databassökning. 

DG området bör vara 
det sista alternativet 
vid IM injektioner på 

Medelgod 
kvalitet. 
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grund av alla risker.   
 

Leslie, H., Heby, 
N. & Heby, A. 
(2002).  

IM injections: An 
integrative research 
review and guideline 
for evidence-based 
practice 

Litteraturöversikt. 
 
Databassökning. 

Denna artikel 
fastställer och 
rekommenderar hur 
man exakt ska gå 
tillväga vid en IM 
injektion. 

Hög kvalitet. 
 
 

McGarvey, M A. 
(2001)  

Intramuscular 
injections: a review 
of nursing practice 
for adults. 

Litteraturöversikt. 
 
Databassökning. 

VG området är att 
föredra framför DG 
området. 

Medelgod 
kvalitet. 
 
 

Moshe et al. 
(1989).  

Adverse reactions to 
diphtheria, tetanus, 
pertussis-Polio 
vaccination at 18 
months of age: Effect 
on injection site and 
needle length 

Strukturerad 
interventionsstudie. 
 
Injektioner gavs: i 
delta-muskeln eller i 
vastus lateralis. 
Föräldrarna mätte 
barnens temperatur, 
rodnad och svullnad 
efter injektionen. 
 
 

Deltoidmuskeln 
verkar vara att 
föredra vid 
injektioner av DTP-
vaccin hos barn vid 
18 mån. ålder. 

Medelgod 
kvalitet 
 
 

Författare. 
(årtal) 

Namn på studie Metod 
 

Huvudfynd Studiernas 
kvalitet 

Rodger, M. & 
King, L. (1999).  

Drawing up and 
administering 
intramuscular 
injections: a review 
of the literature. 

Litteraturöversikt. 
 
Databassökning 

VG området är att 
föredra framför DG 
området. Artikeln tar 
även upp för och 
nackdelar med de 
andra injektions-
områdena. 

Medelgod 
Kvalitet. 
 
 

Small, S P. 
(2004). 
 

Preventing  
Sciatic nerve injury 
from intramuscular 
injections – a 
literature review 

Litteraturöversikt. 
 
Databassökning 

Skador på 
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Resultat  
 

Fördelar med respektive IM injektionsområde 

 

VG området förespråkades som det säkraste stället för IM injektion McGarvey (2001). 

Fördelarna med detta injektionsområde är att det är fritt från nerver och större blodkärl. 

McGarvey (2001) och Rodger och King (1999) påpekade att det finns mycket muskelmassa 

på VG området och att tjockleken i det subkutana fettlagret är rapporterat mindre och jämnare 

än i DG området, vilket innebär en större sannolikhet för att nålen ska nå muskeln istället för 

fettvävnaden. Detta innebär även mindre risk för att skada underliggande strukturer. Cook och 

Murtagh (2005) ansåg i likhet med McGarvey (2001) att det är störst sannolikhet att 

läkemedlet verkligen kommer in i muskeln och inte i annan vävnad då VG området används, 

då den subkutana vävnaden är jämnt fördelad och mycket tunn jämfört med den i DG 

området.  

 

Donaldson och Green (2005) framhöll att det är mycket liten risk för potentiella 

komplikationer vid en IM injektion i VG området. Small (2004) nämnde en annan viktig 

fördel, nämligen att VG området är tillgängligt i liggande sidoläge men även i framåtlutad 

eller bakåtlutad position. Donaldson och Green (2005) visade att det går att använda VG 

området även i stående position. När VG området ska palperas fram, finns det klara 

landmärken, vilket gör det lätt att identifiera (McGarvey, 2001). Muskelmassan här är tjock, 

väldefinierad och består av både gluteus medius och gluteus minimus (Rodger & King, 1999).  

 

Enligt två studier (Rodger & King, 1999; Wynaden et al., 2005) hade inga biverkningar hittats 

vid användandet av VG området. En orsak till detta kan dock vara att sjuksköterskor sällan 

använder detta injektionsområde enligt Rodger och King (1999). En studie av Cook och 

Murtagh (2005) visade att en injektion i detta område gav mindre lokal irritation, mindre 

smärta och blåmärken efter injektion i jämförelse med andra IM metoder. I VG området finns 

alltid tillräckligt med muskelmassa för en säker injektion, även hos immobiliserade patienter 

som förlorat muskelmassa enligt Small (2004). 

 

Den enda fördelen som hittats för DG området var att den muskeln ser inte patienten själv och 

behöver därför inte observera injektionen, dessutom är muskeln på detta område relativt stor 

(Bergeson, Stanford, Singer, Allen & Kaplan, 1982). Vidare ansåg Bergeson et al. (1982) att 
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fördelarna med injektionsområdena VL och RF är att de ingår i muskeln quadriceps femoris 

som är den största muskeln i hela kroppen. Dessa muskler är välutvecklade redan från födseln 

och kan därför användas på nyfödda/spädbarn. Dessa två injektionsområden är optimala att 

använda för patienter som injicerar läkemedel på sig själva då de är lättåtkomliga (Donaldson 

& Green, 2005; Rodger & King, 1999). Dessutom är risken för skador liten då man injicerar i 

VL-området eller RF-området, då det inte finns nervstrukturer eller större blodkärl i detta 

område (Wynaden et al., 2005). När injektioner ges IM i VL-området så optimeras 

absorptionen av läkemedlet och det tas också upp fortare i denna muskel jämfört med i 

gluteus muskeln (Rodger & King, 1999; Small, 2004). Samtidigt menade Cook och Murtagh 

(2002) att det är små, knapp märkbara skillnader i VG området och VL-området vad gäller 

absorption. I VL-området reduceras risken för skador då denna muskel är innerverad och får 

blod från förgreningar snarare än från femoralis nerven eller blodkärl (Small, 2004; Wynaden 

et al., 2005). 

 

Deltoideus muskeln är belägen på överarmen och är därför lättåtkomlig (Bergeson et al., 

1982; Donaldson & Green, 2005; Rodger & King, 1999; Small, 2004). Användandet av det 

deltoida injektionsområdet för vaccinationer på barn är att föredra då det beskrivs som mindre 

smärtsamt jämfört med VL (Moshe, Gold, Goldbach, Maresk, Saunders, Greenberg & Davy, 

1989). Vidare framhöll Moshe et al. (1989) att smärtan efter injektionen blir mindre för att 

patienter kan minska användandet av armen, men smärta i lårbenet är svår att minska för 

patienter som är gående. Enligt Small (2004) är vaccinationer på vuxna att rekommendera i 

deltoideus på grund av lättillgängligheten. Den viktigaste fördelen är för patienten, som 

slipper blotta sig, vilket kan vara generande (Donaldson & Green, 2005). 

 

Nackdelar med respektive IM injektionsområde 

 

Några få nackdelar eller risker gick att identifiera med VG området. Lite lokala rodnader 

förekom på injektionsområdet enligt Leslie, Heby och Heby (2002). Vidare menade Leslie et 

al. (2002) att patienten inte kunde ligga på mage vid injektionsstillfället. Två studier 

(Donaldson & Green, 2005; Wynaden et al., 2006) redovisade att sjuksköterskor kunde tycka 

att det var svårt att lokalisera VG området. Wynaden et al. (2006) menade också att det var 

lätt för sjuksköterskor att sticka sig i fingrarna, eftersom det är ett litet område att sticka 

mellan tumme och pekfinger. 
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En patient hade enligt Small (2004) fått en förlamning av musculus fasciae latae efter en 

injektion i VG området. Small (2004) påpekade också att VG området var litet och det kunde 

vara nödvändigt att använda andra injektionsområden för de personer som krävde många 

injektioner. Wynaden et al. (2005) menade att det VG var lite använt i den kliniska praktiken, 

vetskapen om detta injektionsområde var mindre vilket ansågs som nackdel.  

 

Många nackdelar fanns beskrivna gällande DG området. En nackdel var att DG området 

ligger nära stora blodkärl, arteria glutealis superior, och även nära ischiasnerven. Dessa 

strukturer går bara ett fåtal centimeter ifrån injektionsområdet och riskerar att skadas vid en 

IM injektion (Donaldson & Green, 2005). McGarvey (2001) påpekade att DG området är 

associerat med risk för skador på ischiasnerven och dålig läkemedelsabsorption. Donaldson 

och Green (2005) menade att det finns bevis för att musculus gluteus maximus, som finns 

inom DG området, har den lägsta läkemedelsabsorptionsgraden. 

  

McGarvey (2001) framhöll att då det subkutana fettlagret har en ojämn tjocklek, som i DG 

området, finns det en stor risk att nålen vid IM injektion inte når muskeln utan endast in i den 

subkutana vävnaden. Detta kan medföra att inflammation och ge upphov till att granulom 

uppstår. Det subkutana fettlagret kan variera mellan en till nio centimeter på en vuxen person 

i DG området, enligt Bergeson et al. (1982), som vidare menade att hos ett spädbarn var det 

mest fett i DG injektionsområdet, och inte muskler, så sannolikheten att injektionen hamnar 

subkutant är ganska stor. Bergeson et al. (1982) ansåg vidare att en subkutan injektion inte 

bara påverkar läkemedelsupptaget, utan ökar risken för irritation om inte läkemedlet når den 

avsedda muskeln. 

 

Om en injektion i DG området ges för högt upp, riskerar sjuksköterskor att träffa ben, 

trochanter major, och om injektionen ges för långt in på området riskerar ischiasnerven att 

skadas (Leslie et al., 2002). Rodger och King (1999) rapporterade om fall där patienter blivit 

permanent förlamade i ischiasnerven efter injektion i DG området. Nackdelar som är 

förknippade med DG området, VL-området, RF-området och deltoideus-området är 

förlamning, perifer nervskada, hematom, blödning, knutor, punkterade artärer, fibroser, 

abscesser, vävnadsnekros, gangrän och muskelkontrakturer (Rodger & King 1999). Enligt 

Wynaden et al. (2005) borde DG området vara det sista att väljas vid IM injektion på grund av 

alla risker som är förknippade med detta injektionsområde. 
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RF-området har enligt Rodger och King (1999) långsammare upptag av läkemedel än 

deltoideusområdet. De menar även att RF-området är förknippat med mer obehag. 

Femoralartär-trombos, som lett till tåamputation, hade rapporterats efter en injektion i VL-

området på spädbarn (Bergeson et al., 1982). Liksom vid en injektion i DG området är det lätt 

att även en injektion i VL-området blir subkutan (Cook & Murtagh, 2002). Leslie et al. (2002) 

rapporterade att det uppstått skador i femoralis nerven och arteria femoralis efter en injektion i 

VL-området. Även Moshe et al. (1989) rapporterade skador efter injektion i VL-området. 

Denna gång gällande barn 1,5 år gamla som uppgav allvarlig smärta, mer begränsad rörlighet 

och allmänt mer obehag jämfört med de barn som fick injektionen i deltoideus. 

  

Enligt Bergeson et al. (1982) finns skador som kontrakturer och nervskador på axillarisnerven 

som ligger under deltoideus rapporterade. Författarna menade också att radialnerven som 

ligger under scapuladelen av deltoidmuskeln och injektioner placerade nedåt-bakåt kan skada 

denna nerv. Jämfört med de andra injektionsställena är deltoideus-området det enda område 

enligt Wynaden et al. (2005) som ger ett omedelbart obehag efter injektionen. Small (2004) 

och Bergeson et al. (1982) var eniga om att många skador kan ske då det deltoida 

injektionsområdet används. Small (2004) menade vidare att brachialisnerven kan skadas om 

injektionen av misstag placerads nedåt och åt sidan om mittendelen av överarmen. Även ben 

kan råka träffas. Detta injektionsområde bör endast användas då andra ställen är 

kontraindicerade eller mycket små volymer ska injiceras (Small, 2004). Rodger och King 

(1999) menade att smärta verkar vara den mest rapporterade nackdelen med injektioner i 

deltoideus-området, men även skador på intilliggande nerver. Eftersom så små volymer kan 

injiceras är deltoideus-området oanvändbart för depåinjektioner (Donaldson & Green, 2005). 

 

Injektionsområde att föredra för vissa patientgrupper 

 

Greenway (2004) påpekade att VG området bör användas på alla personer över sju månader. 

McGarvey (2001) rekommenderade att VG området för IM injektioner hos vuxna och ansåg 

att DG området bör alltid, när det är möjligt, undvikas. Leslie et al. (2002) rekommenderade 

att IM injektioner till vuxna ges i VG området eller i det deltoida injektionsområdet. Även 

Small (2004) förespråkade IM injektioner i VG området hos vuxna. Enligt Rodger och King 

(1999) kan injektioner i RF-området användas när andra injektionsområden är 

kontraindicerade eller av personer som själv administrerar sina läkemedel, då detta 

injektionsområde är lättåtkomligt i sittande eller bakåtliggande position. 
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Forskarna som författat de granskade artiklarna var oense om vilka injektionsområden som 

passade för exakt vilken ålder hos barn. Enligt Bergeson et al. (1982) är barnets ålder en 

avgörande faktor för valet av injektionsområde för IM injektioner. Generellt 

rekommenderades VL-området för IM injektioner till små barn. Även om DG-området har 

konstaterats vara säkert för spädbarn, så krävs stor försiktighet och expertis för att kunna ge 

injektioner i detta område. DG området kan användas då glutealmusklerna har utvecklats 

tillräckligt, ungefär vid två års ålder. VL-området bör användas på barn under hela 12 

månaders ålder enligt Leslie et al. (2002). Medan Cook och Murtagh (2002) menade att VL-

området bör rekommenderas till barn ända upp till 18 månaders ålder. Enligt Cook och 

Murtagh (2002) borde VG området rekommenderas på barn först från 18 månader och uppåt.  

Leslie et al. (2002) ansåg att när barnet har lärt sig gå och gått ett tag, så är gluteus maximus 

muskeln väl utvecklad och VG området kan användas. Enligt Rodger och King (1999) var VG 

området inte lämpligt innan barnen blivit tre år, och innan dess var RF-området att 

rekommendera för IM injektioner. Rodger och King (1999) presenterade dock motstridiga 

uppgifter, då de nämnde att en studie i deras litteraturöversikt pekade på att VG området var 

lämpligt för alla patienter, oavsett ålder och speciellt lämplig för immobiliserade patienter där 

de dorsogluteala musklerna kunde vara atrofierade. Donaldson och Green (2005) ansåg att det 

fanns många fördelar med VG området, då det var associerat med få komplikationer, men 

ändå rekommenderades injektionsområdet för barn i VL-området eller RF-området.  

 

Leslie et al. (2002) rekommenderade det deltoida injektionsområdet om det är en liten mängd 

läkemedel som ska injiceras. Om det är två ml eller mindre som ska injiceras kan det deltoida 

injektionsområdet användas. Är det mer än två ml som ska injiceras kan det VG området 

användas. Det deltoida injektionsområdet bör reserveras för äldre barn enligt Bergeson et al. 

(1982), där det används på grund av dess lättillgänglighet. En studie av Moshe et al. (1989) 

visade att det deltoida injektionsområdet var att föredra framför VL-området vid 

administrerande av DTP-polio vaccin (difteri, stelkramp och kikhostevaccin) vid 18 månaders 

ålder. 

 

Faktorer att tänka på vid valet av injektionsområde 

 

Wynaden et al. (2005) menade att sjuksköterskor måste, vid valet av injektionsområde, ta 

hänsyn till patientens muskelmassa, BMI (Body Mass Index), tillgängligheten till 
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injektionsområdet, vilket slags läkemedel som ska injiceras, vad patienten föredrar och den 

kännedom som den enskilda sjuksköterskan har om det specifika injektionsområdet. Enligt 

Rodger och King (1999) borde urvalet av injektionsområde grunda sig på patientens ålder, det 

läkemedel som ska injiceras, volymen av det läkemedel som skulle injiceras och 

allmäntillståndet hos patienten. Skadad eller ärrad vävnad, liten muskelmassa eller tonus och 

tillgänglighet eller rörlighetsfaktorer kan kontraindicera ett injektionsområde. Greenway 

(2004) menade att om VG området är inflammerat, har abscesser eller annan lokal 

vävnadsskada bör deltamuskeln användas om det är en milliliter eller mindre som ska 

injiceras. För större mängd än en milliliter bör VL-området användas.  

 

Donaldson och Green (2005) menade att eftersom mentalsjuka patienter ofta har vant sig vid 

att få den IM injektionen i DG området kan de uppleva oro om sjuksköterskan vill använda ett 

annat injektionsområde. Vissa läkemedel är godkända för att användas endast på ett speciellt 

injektionsområde och är inte licensierade att användas på andra alternativa injektionsområden. 

Vidare menade Donaldson och Green (2005) att, liksom i alla andra områden inom klinisk 

praktik, måste sjuksköterskor använda sitt professionella omdöme och i situationer, där 

sjuksköterskan känner att det inte är säkert att använda VG området för IM injektioner, 

använda sig av ett annat alternativt injektionsområde.  

 

Enligt Bergeson et al. (1982) kan användandet av flera olika injektionsområden vara att 

föredra i många fall. Om läkemedlen är irriterande eller flera injektioner är nödvändiga bör 

sjuksköterskan variera injektionsområde. Detta kan reducera oönskade bieffekter och främja 

absorptionen av det injicerade läkemedlet. Vidare framhöll Bergeson et al. (1982) att 

anteckningar bör göras om var varje IM injektionen ges för att säkerställa rotation mellan 

olika injektionsområden. Om flera injektioner ges på ett injektionsområde, bör sjuksköterskor 

ta reda på om patienten har andra diagnoser och behandlingar som kan påverka 

muskelkontrakturer. Viktigast är dock att varje IM injektion ges med rätt teknik och med full 

kunskap om lokal anatomi och potentiella komplikationer. Enligt Leslie et al. (2002) bör, 

oavsett vilket injektionsområde som används, muskeln vara avslappnad för att patienten ska 

uppleva så lite smärta som möjligt.  

 

 

 

 

   



 18

Sammanfattning och diskussion 

 

Resultaten av frågeställningen om vilka fördelar det finns med respektive IM 

injektionsområde pekade på att VG området har flest fördelar jämfört med de andra 

injektionsområdena. Det deltoida injektionsområdet verkade vara att föredra, på grund av dess 

lättillgänglighet, för IM injektioner med liten läkemedelsvolym, till exempel vid 

vaccinationer. På frågeställningen om vilka nackdelar det finns med respektive IM 

injektionsområde visade det sig i resultatet att flest nackdelar var förknippade med 

användandet av DG området och att det fanns få studier som beskrev nackdelar och risker 

med VG området. En orsak till att så få nackdelar förknippades med VG området kunde vara 

sjuksköterskornas infrekventa användande av just detta område. Injektioner i VL-området, 

RF-området och i det deltoida injektionsstället var också de förknippade med en hel del 

nackdelar och risker som fibroser, kontrakturer och nervskador. 

 

På frågeställningen om något injektionsområde är att föredra för vissa patientgrupper blev 

resultatet att VG området var att föredra för vuxna i de flesta fall, och det deltoida 

injektionsområdet hos vuxna för små läkemedelsmängder, som vaccinationer. Till spädbarn 

under ett år rekommenderades VL-området för IM injektioner, tills de har börjat gå och 

gluteusmusklerna är tillräckligt utvecklade. Efter det kan VG området användas, utom vid 

DPT-vaccinationer då det deltoida injektionsområdet är ett fullgott alternativ för injektion vid 

18 månaders ålder. Resultatet av frågeställningen om vilka andra faktorer man bör man tänka 

på vid valet av injektionsområde var att vid IM injektioner måste sjuksköterskor, som vid alla 

andra omvårdnadsintervention, alltid ta hänsyn till patienten och lyssna till dennas önske- och 

klagomål samt till det läkemedel som ska användas. Val av injektionsområde ska baseras på 

patientens ålder, allmäntillstånd hos patienten, volym på vätskan som ska injiceras och 

muskelns storlek. Skadad eller ärrad vävnad, liten muskelmassa eller tonus och tillgänglighet 

eller rörlighetsfaktorer kan kontraindicera ett injektionsområde.  

 

Stockdale och Warelow (2000) menar att en sjuksköterska ska kunna upptäcka problem och 

föreslå lösningar och strategier för att kunna lösa problem. Ett exempel på ett sådant problem 

kan vara att välja det lämpligaste injektionsområdet för den specifika patienten. 

Sjuksköterskan måste sedan, som en del i omvårdnadsprocessen, utvärdera strategiernas 

effekt på problemet. Med detta menas som ett exempel att sjuksköterskan utvärderar om det 

valda injektionsområdet var lämpligt för just denna patient. Var det exempelvis lämpligt att 
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välja att ge den IM injektionen ventroglutealt till den höftopererade patienten som hade svårt 

att ligga på sidan när injektionen skulle ges? Författarna drar slutsatsen att genom att 

utvärdera omvårdnadsstrategiernas effekt kan sjuksköterskan förbättra sitt eget 

omvårdnadsarbete till fördel för omvårdnadskvaliteten för varje enskild patient.  

 

I frågeställningen om vilka fördelar som fanns med respektive IM injektionsområde kom det 

fram en orsak till att så få biverkningar rapporterats vid användandet av VG området, vilket 

var att sjuksköterskorna så infrekvent använde sig av detta injektionsområde. I likhet med 

detta resultat finns det studier som beskriver att DG området är det mest frekvent använda till 

vuxna personer (Engstrom, Giglio, Takacs, Ellis, & Cherwenka, 2000; Beecroft & Redick, 

1990), trots att det finns flera forskningsresultat som pekar på fördelarna med att använda VG 

området, när en IM injektion skall administreras till en patient. Engstrom et al. (2000) menar 

att sjuksköterskornas infrekventa användande av VG området kan bero på att 

sjuksköterskorna är omedvetna om VG områdets fördelar eller inte känner sig säkra på 

användandet av detta injektionsområde. Beecroft och Redick (1990) ställer frågan varför så 

många sjuksköterskor använder sig av DG området, istället för VG området, då det enligt den 

forkning som nu finns, är det säkraste av alla injektionsområden. Författarna beskriver att 

67% av 639 sjuksköterskor som ingick i deras studie, hade arbetat som sjuksköterskor mindre 

än 10 år och 80% av dessa hade inte lärt sig använda VG området för IM injektioner under 

utbildningstiden. Detta kan kanske ses som en orsak till den låga frekvensen i användandet av 

VG området. Beecroft och Redick (1990) beskriver vidare att det finns behov av ett 

inkluderande av kunskaper om VG området i alla sjuksköterskeprogram. De anser att exakta 

landmärken för alla injektionsområden bör läras under utbildningen. 

 

Enligt Profetto-Mcgrath (2005) är evidensbaserad omvårdnad viktig och värdefull för att öka 

patienternas säkerhet och tillfredställelse med omvårdnaden. Författaren menar vidare att 

evidensbaserad omvårdnad ger möjlighet till en mer individualiserad, effektiv och dynamisk 

omvårdnad och förbättrar den kliniska bedömningen. Evidensbaserad omvårdnad presenteras 

som att reducera gapet mellan forskning och praktik, vilket är ett återkommande problem i 

omvårdnad. I en studie av Ring, Coull, Howie, Murphy Black och Watterson (2006), där 

effekten av evidensbaserade riktlinjer i omvårdnad studerades, blev resultatet att det var till 

fördel för patienten när sjuksköterskor följde evidensbaserade riktlinjer. Sjuksköterskor i 

studien ansåg att de evidensbaserade riktlinjer förbättrade omvårdnadskvaliteten. Ett exempel 

på sådana evidensbaserade riktlinjer skulle kunna vara lämpligaste injektionsteknik och 
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injektionsområde för IM injektioner. Att använda evidensbaserad omvårdnadskunskap leder 

till att de bästa metoderna, med minsta möjliga risker och negativa följder väljs (Willman & 

Stoltz, 2002, s. 24). 

 

Valente (2003) beskriver att brist på tid att omsätta forskningsresultat i klinisk praktik och 

brist på stöd från medarbetare kan vara en orsak till att sjuksköterskor inte följer 

evidensbaserade riktlinjer. Det finns också barriärer som inkluderar avsaknad av autonomi 

och en ojämlik ställning i relation till läkare och andra professioner inom hälso- och 

sjukvården. Författaren menar också att en del forskningsstudier är isolerade akademiska 

övningar eller så förblir de opublicerade och därför används de inte. Många sjuksköterskor 

saknar också erfarenheter av forskningsprocessen eller av att läsa forskningspublikationer. En 

del av sjuksköterskorna förstår inte värdet av att omsätta forskningsresultat till sin egen 

kliniska praktik. Författaren hänvisar till en studie vid en neurologavdelning där det framgick  

att sjuksköterskor ansåg sig ha brist på administrativt stöd, brist på tid att införliva idéer och 

på tid att läsa forskningsresultat. Avdelningsföreståndares beteende kan påverka utvecklingen 

genom att uppmuntra till användande av nya forskningsresultat och genom att förse 

avdelningen med adekvata resurser, träningstillfällen och genom att hjälpa sjuksköterskor att 

komma över hinder och motstånd till att ta del av forskningsrön. Forskande sjuksköterskor 

borde oftare ta tillfällen att redogöra för sina resultat och diskutera dem med kliniskt 

arbetande sjuksköterskor. 

 

Metodkritik 

 

Endast beskrivningar av injektionsområden har använts från i dataanalysen i denna 

litteraturstudie, vilket innebär att referenser kan återfinnas i både inledning och resultat. Detta 

är inte brukligt (jfr Backman, 1998 s. 36), men dessa referenser ansåg vi hade bra 

beskrivningar och bra illustrationer av de olika injektionsområdena.  

 

I en studie (Bergeson et al., 1982) kritiseras användandet av DG området men utesluter ändå 

inte användandet av detta till barn över två år, som beskrivs ha en relativt välutvecklad 

glutealmuskel. Denna studie togs med i litteraturöversikten, då den var välgjord och hade 

andra resultat som var relevanta för litteraturöversikten. Rekommendationerna av IM 

injektioner i DG området hos barn över två år får dock ses i ljuset av att riskerna med 
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användandet av DG området kanske inte hade hunnit framkomma så tydligt i de studier som 

fanns att tillgå i början på 80-talet. 

 

 

Slutsatser 

 

Denna litteraturöversikts resultat visar på många fördelar med att använda VG området vid 

IM injektioner och många nackdelar med att använda DG området. Även de andra 

injektionsområdena är förknippade med flera rapporterade risker/nackdelar. VG området är 

det mest frekvent rekommenderade IM injektionsområdet till vuxna personer och även till 

barn över ett års ålder, som kunnat gå ett tag och utvecklat glutealmusklerna. Vid 

administrerandet av IM injektioner måste sjuksköterskan dock alltid ta hänsyn till patienten 

och till det läkemedel som ska användas.  

Sjuksköterskestudenter, och sjuksköterskor rekommenderas ta del av dessa forskningsresultat 

reflektera och tillämpa evidensbaserade metoder i klinisk omvårdnad i valet av IM 

injektionsområden för olika patienter. Ytterligare forskning föreslås inom området IM 

injektioner med fokus på lämpligaste IM injektionsområden för olika patienter.  
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