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Vurdering av pasient med 
mistenkt forgiftning.

Formålet med den initiale vurderingen er å 

avdekke farlig forgiftning, og raskt avklare

andre potensielt alvorlige

differensialdiagnoser og kompliserende

forhold.



Vurdering av pasient med 
mistenkt forgiftning.

Anamnese.

Komparentopplysninger. 

Målrettet klinisk undersøkelse.

Relevante supplerende undersøkelser.



Klinisk undersøkelse

Vitale tegn, mentalstatus, 

pupilleundersøkelse, vurdering av 

slimhinner, hud, tarmlyder og muskeltonus. 

EKG.

Pulsoksymetri.

Nakkestivhet. 

Tegn til hodeskade. 



Supplerende u.s.

Glukose, elektrolytter (inkl. Cl-), kreatinin, karbamid, 
osmolalitet, CK, leverparametre, amylase, kalsium, 
magnesium, etanol. 

Arteriell blodgass. 

Urinanalyse.

Beregning av osmolalt gap. Beregning av aniongap ved
metabolsk acidose. 

Paracetamol og salicylatspeil på vid indikasjon.

Øvrige analyser avhengig av klinikk og aktuelle
differensialdiagnoser. 



Osmolalt gap

Forskjell mellom målt og beregnet s-

osmolalitet. 

(1,86 Na + glukose + karbamid)/0,93.

Ref < 20 mosm/kgH2O.



Antidot i diagnostikk.

Nalokson.

Flumazenil.



Prinsipper for 
behandling.

Symptomrettet støttebehandling. 

Dekontaminering.

Antidot.

Forsert gifteliminasjon.



Symptomrettet 
støttebehandling.

Vurdere behov for intubasjon og mekanisk ventilasjon.

I.v væske ved hypotensjon. Pressor ved manglende respons på
væsketerapi.

Hypertensjon og takykardi ved sympatikomimetisk toksisitet
behandles fortrinnsvis med benzodiazepin. Tilbakeholdenhet med 
bruk av betablokkere.

Forsiktighet med bruk av antiarytmika ved ventrikulære takykardier i
forbindelse med forgiftning.

Bradyarytmier med hypotensjon behandles med atropin og evt. 
temporær pacing. 

Kramper behandles med benzodiazepin, evt barbiturater. 

Agitasjon behandles med benzodiazepin, evt supplert med f.eks
haloperidol. 



Dekontaminering.

Ikke rutine, men vurderes ved fare for alvorlig forgiftning. Gjøres innen 1 time etter 
inntak av flytende stoff . For øvrige agens vurdering i hvert enkelt tilfelle. 

Senere i forløpet ved: 

• Svært alvorlig forgiftning eller fare for svært alvorlig forgiftning.

• Nedsatt gastrointestinal motilitet.

• Tabletter som danner konglomerater. 

• Depotpreparater.

• Tungt fordøyelig materiale som planter og sopp. 

Kontraindikasjoner: 

• Bevisstløse pasienter eller pasienter uten svelgrefleks som ikke er intubert.

• Fedmeopererte. 

• Inntak av etsende stoffer eller petroleumsprodukter. 

• Motvillig pasient. 



Dekontaminering.

Medisinsk kull gis ved peroralt inntak av agens som binder 
kull. De fleste legemidler og biologske toksiner bindes godt. 
Metaller og alkoholer bindes ikke.

Gis så raskt som mulig, helst innen 1 time etter inntak av 
flytende stoff og innen 2 timer etter inntak av fast stoff. 

Senere i forløpet etter samme retningslinjer som for 
ventrikkelskylling. 

Standard dose for voksne 25 - 100 g.

Kontraindikasjoner som for ventrikkelskylling.

Husk at medisinsk kull inaktiverer antidot og andre 
medikamenter gitt peroralt. 



Antidot.

Antidot er indisert hvis det er tilgjengelig, 

manifest eller antatt toksisitet rettferdiggjør 

bruk og det ikke foreligger 

kontraindikasjoner. 

Konsulter helsebibliotekets sider om 

forgiftninger eller kontakt giftinformasjonen 

for råd/diskusjon. 



Forsert gifteliminasjon.

Gjentatt kulldosering.

Alkalisering av urin. 

Dialyse. 



Gjentatt kulldosering.

Øker eliminasjonen av agens som bindes til kull, og 
som gjennomgår enterohepatisk sirkulasjon.

Dokumentert effekt ved karbamazepin, fenobarbital, 
kinin, dapson og teofyllin.

Aktuelt også ved acetylsalisylsyre, methotrexat og 
digitoksin.

Første dose gis som vanlig, deretter 15-30 g hver 4. 
time inntil 24 timer. 

Følg med på at pasienten har fungerende 
tarmmotorikk så lenge gjentatte doser kull gis. 



Alkalisering av urin. 

Endring av pH i urin konverterer fettløselige intakte syrer (HA) 

i tubuluslumen til fett-uløselig ladet salt (A-). 

HA <-> H+ + A-. 

Substanser som responderer på alkalisering av urin 

tilfredsstiller fire kriterier: 

• Skilles ut uendret via nyrene.

• Primært distribuert i ECV.

• Minimal proteinbinding.

• Svake syrer. 

Viktigste indikasjon i praksis er forgiftning med acetylsalisylsyre.



Alkalisering av urin

1000 mL natriumbikarbonat 167 mmol/L over 20 

minutter. Deretter kontinuerlig infusjon 70-150 

mL/time. 

pH i urin og blod kontrolleres hver time. pH ≥ 8 i urin, 

pH ≤ 7,6 i blod.

Kontraindikasjoner: Manifest eller truende nyresvikt, 

lungeødem og hjerneødem. 

Komplikasjoner: Hypokalemi, alkalemi og ionisert 

hypokalsemi. S-kalium og s-kalsium må 

monitoreres og eventuelt substitueres. 



Hemodialyse.

Hemodialyse er indisert ved alvorlige forgiftninger, eller der måling av 
serumkonsentrasjoner predikerer alvorlig forløp for substanser som 
oppfyller følgende kriterier: 

• Lav molekylvekt.

• Lav grad av proteinbinding.

• Lite distribusjonsvolum (< 1L/kg)

• Høy dialyseclearance relativt til endogen clearance. 

Hemodialyse er aktuelt som supplement til generell og annen mer spesifikk 
behandling ved følgende forgiftninger: 

• Toksiske alkoholer. 

• Acetylsalicylsyre.

• Lithium.

• Metformin. 



Valg av 
overvåkningsnivå.

Pasienter som etter initial vurdering har milde symptomer og lav predikert 
alvorlighet kan observeres i akuttmottak/obspost inntil symptomfrihet/klar 
tilbakegang av symptomer.  4-6 timers observasjon er vanligvis adekvat. 

Tegn som indikerer mer alvorlig forløp og behov for 
behandling/overvåkning på intensiv eller overvåkningsavdeling: 

• PaCO2 > 6 kPa.

• Behov for intubering.

• Kramper.

• Reagerer ikke på verbale stimuli.

• Ikke sinusrytme.

• 2. eller 3. grads AV-blokk.

• QRS- varighet > 0.12 sekunder.



Oppsummering

Forgiftning som differensialdiagnose ved uklare tilstander med 

endret bevissthet. 

Forgiftning som differensialdiagnose ved metabolsk acidose. 

Årvåkenhet i forhold til andre potensielt alvorlige diagnoser og

kompliserende komorbiditet hos pasienter med antatt

forgiftning.

Ikke undervurder alvorlighetsgraden av paracetamol og

salisylatforgiftninger.

Bruk giftinformasjonen, og ha lav terskel for å be om å få

snakke med klinisk bakvakt ved potensielt alvorlig forgiftning.


