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Mye historie, en kasuistikk eller to og  hva vet vi om digitalis i 
dag. Hvis jeg rekker….

• Alle historier trenger en helt ..

• Sir William Withering . Skotsk lege ,botaniker og kjemiker.

An Account of the Foxglove, and Some of its Medical Uses: with Practical
Remarks on Dropsy, and Other Diseases.   

• Beskrev egen erfaring med digitalisbehandling hos  163 pasienter  gjennom årene 
1775-1785. I boka gis det en komplett beskrivelse  av digitalis effekt  , retningslinjer 
for bruk og bivirkninger gjennom  nøye observasjon ,  registrering og tolkning av 
resultater gjennom 10 år.   Ikke randomisert , men helt klart evidensbasert.

Var mest imponert over diuretikaeffekten , men observerte også at digitalis  hadde 
en kraftig virkning på hjertet. 

IT HAS A POWER OVER THE MOTION OF THE HEART, TO A DEGREE YET UNOBSERVED 
IN ANY OTHER MEDICINE, AND…THIS POWER MAY BE CONVERTED TO SALUTARY 
ENDS.

• Startskuddet for EBM og   en stort antall digitalisstudier.



• Digoksin isolert  først på 1930 tallet, men kjemisk fremstilling ble aldri noen suksess. For dyrt og 
komplisert.  Digitalisglykosider fremstilles fortsatt av plantemateriale 

• På tidlig 1900 tall var det blitt akseptert at digitalis primære effekt var på hjertet . Etablert plass som 
antiarytmika i behandling av atrieflimmer, Afl og hjertesvikt .              

Taxonomi. Familie : plantaginaceae. Genus : digitalis . Species : D. lanata og D. purpurea.

D. lanata ( også kalt wolly foxglove, 
Grecian Foxglove eller ullhåret 
revebjelle.  Vokser kun  i Søreuropa
Digoksin

Liljekonvall (giftig  p.g.a innhold av 
digitalisglycosider). Det samme gjelder 
oleander .

D. purpurea (lilla revebjelle eller 
Fingerborgsblomma på svensk). 
Hagestaude + forvillet i store deler 
av Nordeuropa).
Digoksin og digitoksin.



Farmakokinetikken velstudert  spesielt sammenhengen mellom nyrefunksjon og digoksinutskillelse. 
Virkningsmekanismen velstudert:

1. Digitalis  binder seg til NA- K ATP ase i natriumpumpa i hjertemuskel. Øker kontraktil kraft (+ inotropi) . 

2. Parasympatisk -mediert  påvirkning i ledningssystemet hvilket medfører redusert frekvens ( -kronotropi ). Forlenget  
overledningstid ( - dromotropi )  i AV knuten. Virker også  på renin- angiotensinsystemet .



Toksisitet og effekt? 
Helt opp til vår tid har det vært  to  ubesvarte spørsmål. 

• I Witherings studier var  insidens på 
digitalistoksisitet  ca 18 %

• Digitalisintoksisitet på 70 tallet var 
mellom 20 og 30% hos pasienter innlagt i 
sykehus. Kunne nå måle 
serumkonsentrasjon, men dessverre fant 
man ut at det å måle  kun sa noe om  
mengde medisin distrubuert i kroppsvev, 
men ingenting om effekten på målorgan. 
Der var stor overlapping  i 
konsenterasjoner hos pasienter som 
viste tegn på toksisitet og de som ikke 
viste dette. Diagnosen var  vanskelig.



Toksisitet og effekt ?

Kunnskap om  faktorer i plasma og kropp/ vev som bidrar til økt 
digitalistoksisitet viste man også mye om

1. Plasmafaktorer : hypokalemi , hypomagnesemi , syre-
baseforstyrresler,  nyrefunksjon og samtidig medikasjon

2. Kropp/vevsfaktorer:  høy alder og graden av underliggende  
hjertesykdom  bidrar begge til økt risiko for toksisitet. 



• Historisk skille  fra 7o tallet. Norge  «annerledeslandet» 
valgte å bruke hovedsakelig digitoxin, mens resten av verden 
valgte digoksin. 

• Mange indikasjoner, fra  Farmakoterapi s. 37.

• 1.Digitalisterapi står sentralt i behandling av nesten alle 
former for hjertesvikt. Indikasjonene for digitalisterapi er ved 
siden av den klassiske  stuvningssvikt også « hjertehoste», 
paroksystisk nattlig dyspnø, astma cardiale og arytmier som 
responderer på digitalispreparater(atrieflimmer, flutter, 
paroksystisk atrietachykardi og Wolf- Parikinson – White 
syndromet).



Farmakoterapi. En fagbok fra Tanum medisin  1976.

Fra kapitel 1.6. Medikamentell behandling av eldre.

• 1. Mange eldre  har flere lidelser. Medikamentell terapi bør da utføres i prioriteringsrekkefølge.

• 2. Antall legemidler som administreres samtidig, skal være minst mulig.

Bruk av hjerte- karmidler s. 31:

Som følge av nedsatt ekskresjon av digitalisglykosider og den forholdsvis  hyppige forekomst av hypokalemi som følge 
av innsuffisient kosthold, er det høy frekvens av digitalisintoksikasjon hos gamle. 

Indikasjonsstilling  for bruk av digitalispreprater til eldre skal være streng. Det er ikke sikkert fastlagt om digitoxin eller 
digoxin er å foretrekke hos gamle, men for tiden er det en tendens til å benytte digitoxin som absorberes bedre og 
elimineres uavhengig  av nyrefunksjonen. 

Hos eldre, som har meget individuell utskillelelseshastighet av digitalisprearater er det spesielt viktig at pasienten 
kontrolleres regelmessig klinisk og at serumkonsentrasjonen av digitalispreparatene og serum kalium bestemmes. 



• Korrekt bruk krever et visst kjennskap til stoffenes  
farmakologiske egenskaper. Av digoksin utskilles nær 90 % 
umetabolisert i urinen, og eliminasjon  og derved 
vedlikholdsdosen avhenger av nyrefunksjonen som er 
aldersavghengig. Hvis kreatininclearance er kjent, kan man 
beregne eliminasjon og dermed vedlikeholsdosen av digoxin.  

• Terapeutisk effekt oppnås ved omtrent  60 % av den toksiske 
dose.

• Digitalisbehandling krever regelmessig kontroll av pasienten. 
Man eksaminerer på symptomer  på overdosering . GI 
symptomer som anorexi, kvalme  og diare er  hyppig, likeledes 
astenisymptomer, konfusjon og fargesyn (kromatopsi). De 
kardiale effektene av digitalisglykosider  kan manifistere seg 
som forverrelse av hjertesvikten, utvikling av nær sagt alle 
former  for hjertearytmier (hyppigst  ventrikulære 
ekstrasystoler, nodale arytmiformer og atrietachykardi med 
blokk) og ledningsforstyrrelser.   

• Individer med hypokalemi, hypomangnesemi, hyperkalsemi, 
hypoksemi, acidose  eller hypothyreose er særlig sensitive for 
digitalispreparater og skal ha lavere dose. 

• Legene fikk mye erfaring med digitalis, behandlet 
intoksikasjoner nesten like ofte som de startet  behandling. 



Digitalis Investigation Group – DIG. The DIG trial.

• DIG studien fra 1997. Første  studien  som viste at digoksin har effekt ved  behandling av hjertesvikt. Dog kun 
symptomatisk med mindre sykelighet , men ikke effekt på harde  endepunkter som overlevelse.

• Med andre ord: Ikke så bra som vi håpet på, men heller ikke så farlig som vi fryktet.

• 6800 pasienter med hjertesvikt , alle med sinusrytme  og EF > 0.45.

Flere post hoc analyser fra DIG studien subklassifiserte pasientenes digoksinnivå. De fant da lavere dødelighet 
og best effekt hos pasienter som lå i laveste nivå. Dette ga grunnlaget for nye  anbefalinger  og lavere 
serumkonsentrasjoner som  vi bruker i dag. I Norge hvor digitoksin var mest i bruk ble øvre terapeutiske nivå  
senket  (8- 15).  



2012

«Annerledeslandet»  Norge  skal bli som resten av verden. Digitoksin avregistreres da 
det ikke lar seg ikke skaffe på regelmessig basis p.g.a dårlig råvarekvalitet. Dette  
medfører at pasienter  som bruker digitoksin må gå over til digoksin.  Ca 24.000 
pasienter.

• Digitoksin kan ikke lenger forskrives  f. o. m 1.4.2012 og 
resepter ikke lenger gyldig  f.o.m 1.4.2013

• Lanoxin 0. 25 mg eneste prep. tilgjengelig (vanskelig å dele).

• Digoxin 62. 5 mikrogram kom på markedet senere



Epikrise (Inn 12.01, ut 02.02.12)

• 72 år gammel mann. Bor alene. 3 voksne barn. Redusert funksjon som følge av lungesykdom, men 
selvhjulpen. Går korte strekninger med rullator. Får en del hjelp fra barna. 

• Atrieflutter siste år, Emconcor + Marevan.

• Mangeårig røykeindusert KOLS, GOLD stadium IV. Innlagt sykehus for 2 år siden grunnet sentral 
lungeemboli. Påvist pulmonal HT med dilatert hø. ventrikkel. 

• Mb. Crohn, behandlet med Imurel. Komplett remisjon.  

• Årsak til innleggelse: Siste 7- 10 dager følt seg uvel med tungpust og nedsatt AT.  

• CRP 130, knatrelyder hø. lunge.  EKG: atrieflutter  med rask frekvens 134. RTH: uendret. Blodgass 
m / 3L. O2: pH 7.38, PCO2 6.44, pO2 8.4 og HCO3 27.



Forløp og behandling

• Innlagt hjerteavdelingen. Initialt mistenkt pneumoni behandlet med PC. P.g.a manglende effekt 
supplert med Klacid (seponert 30.01).  

• Forverring av symptomer og ble natt til 18.01 overflyttet lungeavdelingen for antiobstruktiv
behandling. Store  deklive ødemer  behandlet  med Burinex og Spirix. Fortsatt tungpust.SaO2 90 
% med 3L. Pulsfrekvens konstant rundt 120. Pro BNP 247. Vurdert elkonvertering av Afl, men 
narkose ikke tilrådelig p.g.a alvorlig KOLS.  Besluttet å forsøke konvertering med Cordarone .

• Overflyttet HO  for Cordaroneinf. Cordarone  po f.o.m 27.01  med sikte på frekvensregulering. 

• Tilbake på lungeavdelingen. Spirix seponert p.g.a stigende kalium og Burinex økt.  
Væskerestriksjon 1. 5 L .Maten smaker ikke og matlyst sterkt redusert. Hvitt belegg på tunge . 
Tolket som sopp behandlet med Mycostatin .



Vurdering

• Pasienten har kommet seg under oppholdet, men trenger fortsatt mobilisering og 
nedtrapping av oksygen.

• Mtp. Cordaronebehandling vises til journalnotat fra 27.01:

Hvis man anser Cordarone som for risikabel langtidsmedikasjon (evnt. økning av leverenzymer+ fare for 
evnt. lungefibrose + generelt potensielt mye bivirkninger), kan man vurdere kombinasjonsbehandling med 
kalsiumantagonist/ betablokker som frekvensregulerende medikasjon. Obs! INR med Cordaronebehandling



Tillegg i epikrise under vurdering

• Fått i seg lite 31.01 og 01.02. Sannsynligvis relatert til candida, men startet beh. 01.02 med 
Mycostatin. Ser fra blodprøver  før utreise at han faller i Na og stiger i kreatinin sannsynligvis  
grunnet dehydrering.  Ber om det gis 1000 ml Nacl. Kalium normalisert. 



Overflyttet intermediær avdeling  02.02. 12

• Ved overflytting slapp , redusert og spiser lite. Klar og orientert. Stor bedring av  deklive ødemer . 
Ønsker å ha 2 urinflasker ved senga om natta.

• BT 110/80, saturasjon 86 %  med 2 L O2 på brille. Normal pulsfrekvens.

• Slipper opp på drikke restriksjon. IV væske hvis ikke tilstrekkelig drikkeinntak . 

• Usikkert om det er målt digoxinspeil (ikke nevnt i epikrise). AHUS har ikke utstyr til å måle 
digoxin. Sendeprøve til Ullevål via modersykehus  tar erfaringsmessig minst 2-3 dager. Kun lett  
nyresvikt  med kreatinin 102  (60- 105). For sikkerhets skyld  reduseres digoxindosen og 
serummåling bestilles til  over helga. 

• Neste legevisitt mandag 06.02. Stabilt dårlig. Hypotensiv gjennom helga .  Spist noe bedre i følge 
sykepleier. BT 80 / 50. Puls mellom 50- 60. Ortostatisme med svimmelhet. Sovet dårlig. Klarer å gå 
korte strekninger med O2. Kreatinin stabil i øvre område ca 100, laboratoriemålt  GFR  > 63. 
Diuretika seponert og betablokker ble halvert. Ordinert  IV væske og oppfordret til å drikke mer.   

• Klaget over at han så dårlig, men ikke endret  fargesyn. I tillegg symptomer på øyekatar. 



07.02. 12 

• Mors. Funnet ikke kontaktbar i  senga tidlig på dagen. HLR startet og ambulanse tilkalt. Etter 20 
min avsluttes gjennopplivningsforsøk. 

• Familien kontaktet. 



Onsdag 08.02.16

• Tlf fra klinsk kjemisk avd. Ullevål. Forhøyet digitoxinspeil 16 (8-15) og digoxinspeil 11. 5 (0,6-1,3).

• Meldt som unaturlig dødsfall til politiet (pr tlf), til RELIS og i sykehusets interne avvikssystem.  

• Obduksjon  ønskelig, men pårørende ville ikke. 



12 slags medikamenter i epikrisen
Hva gikk galt her?

• Imurel 100 mg x2

• Medrol16 mg x1, trappes ned.

• Bronkyl 200 mg x3.

• Pulmicort inh. X2

• OnBrez x1

• Spiriva 18 ugrx1

• Emconcor 5 mg x2

• Burinex 2mg morgen og 1 mg lunsj.

• Marevan . INR 2. 6 ved utreise . O tbl 01.02 og 02.02. Ny INR 03.01. 

• Lanoxin 0. 5 mg x1 ( startet 25.01) 

• Cordarone  200 mg x3( trappes ned som anført )

• Mycostatin 1 ml x4



Digitoksin seponeres  i 7 dager før 
oppstart av digoxin. Dersom det er 

mistanke  om høy s- digitoksin, kan en 
konsentrasjonsmåling være nyttig. Den 

8 .dagen startes vedlikeholdsdose av 
digoksin, vanligvis 0. 125 – 0.500 mg 

daglig  fordelt på 1- 2 doser.
Vedlikeholdsdose for pasienter med 

hjertesvikt er 0.125- 0.250 mg daglig. 
For pasienter med økt følsomhet 

overfor digoxin kan det være 
tilstrekkelig med 0.0625 mg daglig eller 
mindre, mens enkelte pasienter kan ha 

behov for en høyere  dose.

Ved normalt hjerte og atrieflimmer kan 
digoksin i doser på opptil 0. 5 mg daglig 

være aktuelt.

Retningslinjer for korrekt og sikker overgang 
fra digitoksin til digoksin, SLV 2011. 
Konverteringsanbefalingene i  dette 
dokument skal gi god sikkerhet ved overgang, 
slik at riktig dosering ved overgang  til 
digoksin oppnås i størst mulig grad. 



Digoxin har mange interaksjoneer med 
andre legemidler. Blant annet kan 

amiodaron, erytromycin, klaritromycin
og atrovastin kan øke  konsentrasjonen, 
mens fenytoin og johannesurt kan senke 

konsentrasjonen. 

3. Ved nyresvikt: Digoksin og kaliumnivået i 
serum  må  følges nøye! Vedlikeholdsdosen av 

digoksin baseres på tabellen under, og det 
anbefales å starte i nedre  doseområde av 

pasientsikkerhetsmessige hensyn.

GFR Dose

30- 60 ( moderat nyresvikt) 0.125-0.250mg/ dag

15- 30 (alvorlig svikt) 0.125 mg / dag

<15 ( terminal svikt) 0.0625 mg ( 62.5 ugr) daglig 
eller annenhver dag





Behandling med digoxin krever en mye større farmakologisk verktøykasse.

Farmakodynamikken lik for digitoksin og digoksin, 
men store forskjeller i farmakokinetikk og interaksjoner.



Høyrisikolegemidler med smalt terapeutisk område.
Veien kort mellom terapi og forgiftningsdose. Warafarin, aminoglycosider, digoksin, perorale 

antidiabetika, litium, fenytoin, teofyllin. (DOAK )



Grunnleggende farmakokinetikk
• Farmakokinetikk (hva kroppen gjør med legemidlet). Nøkkelord er absorbsjon, distribusjon, eliminasjon og likevekt. 

• Absorbsjon. Biotilgjengelighet = hvor mye av tilførte medisin når blodbanen. Digitoksin fettløselig og mye bedre nær 100 % 
absorbsjon fra tarm.  Digoksin vannløselig og svært variabel absorbsjon 60- 80 %.

• Distribusjon: digoksin vannløselig, stort distribusjonsvolum. Digitoksin fettløselig, lite distrubusjonsvolum. Eldre: mer fett og mindre 
vann.

• Eliminasjon: Vannløselige legemidler som digoksin skilles hovedsakelig ut umetabolisert i nyrene. Digitoxin er fettløselig, 
metaboliseres i lever og dermed ikke avhengig av nyrefunksjonen. 

• Likevekt. Halveringstid er tiden fra avsluttet behandling til konsentrasjonen i blodet  har sunket til  50%. Etter to halveringstider vil 
konsentrasjonen være 25%, etter tre  12. 5 % , etter  fire 6. 25%. Noen legemidler har lang halveringstid  på uker og måneder.  Det vil 
da ta tilsvarende lang tid før legemidlet er ute av kroppen etter avsluttet behandling. Digitoksin har halveringstid ca. en uke. Det kan 
da ta opptil 5 uker fra seponering til legemiddelet er helt ute av kroppen.                                                  

Når man starter medisin med lang halveringstid tar det den samme lange tiden å oppnå likevekt (intuitivt vanskelig å forstå). Fra 
starttidspunktet tar det en halveringstid før konsentrasjonen har nådd 50 % av likevektskonsentrasjonen. Etter to halveringstider har 
man nådd 75 %, etter tre 87.5 %, etter fire 93.75 % og etter fem halveringstider 96.87 % av likvektskonsentrasjonen, d.v.s praktisk 
talt 100 %.

• Farmakokinetiske interaksjoner: Når en medisin påvirker en annen medisin ved å endre opptaket, fordelingen, nedbrytning eller 
utskillelsen

• Farmakodynamikk (hva legemidlet gjør med kroppen) .  

• Farmakodynamiske interaksjoner:  Bruk av flere legemidler som virker på samme sted i kroppen eller har samme effekt. F.eks
betablokker, digitalis og amiodaron som alle virker samme sted og samme effekt. Negativ krono og dromotropi.

• Interaksjon: når en medisin virker på en annen. Deles inn i to typer: farmakonkinetiske og farmakodynamiske interaksjoner. 

Kilde: Tidsskriftet, mai 2005. Felleskatalogen.





Absorbsjon/ biotilgjengelighet av digoxin ved ikkekompensert
og kompensert hjertesvikt.

• Kilde :  Geriatri  grunnkurs 1,. Tromsø. Mars, 2017



Interaksjon med antibiotika som kan gi økt opptak fra tarm 

• Makrolider, klaritromycin:  konsentrasjonen av digoksin kan øke markant. Kombinasjonen bør unnvikes

• Mekanisme: En liten prosent av digitoksin metaboliseres i mage-tarmsystem gjennom hydrolyse (<15% hos 
de fleste). Bakterier.  Hos ca. 10 % er andelen mye større og dermed en signifikant mekanisme i 
metaboliseringen. Hos disse kan interaksjon med antibiotika oppstå  og gi forhøyet nivå av digoksin.

• Tetracycliner og gentamycin: Plasmakonsentrasjon av digoksin kan øke markant. Overvei annen antibiotyika
eller monitorer plasmakonsentrasjon nøye. Reduser dose . 

Kilde: Up to date og FAS UT 3. 



Eliminasjon.  Redusert elimiansjon av digoksin og forlenget 
halveringstid  hos eldre (selv med normale nyrer) sammenlignet med 
unge.  Alder er derfor  risikofaktor i seg selv. 

Redusert GFR og blodtilførsel er årsak til redusert 
nyrereserve .

• GFR faller jevnt etter 40 års alder hos friske .

• Ved 70 års alder ca 50% reduksjon i antall glomeruli

• 10 % reduksjon i blodtilførsel pr tiår.

Lite problem under normale forhold

• Det er først under stress og sykdom at tap i nyrets 
funksjonelle reserver blir synlige . 

• Redusert evne til å skille ut  medisiner , reduser terskel for 
iskemiske skader og nefrotoksiner. 

• Redusert nyrefunksjon svært vanlig  hos eldre p.g.a
alderfysiologisk tap sammen med høy forekomst av 
sykdommer  med nyrekomplikasjoner (HT, DM, 
atherosklerose, hjertesvikt  etc ). 



Redusert nyrefunksjon og nyresvikt hos hjertesviktpasienter.        



En kreatininmåling innenfor normalområdet sier lite om nyrefunksjon hos eldre 
og undervektige. GFR bedre estimat for nyrefunksjon enn kreatinin. Har med 

muskelmasse å gjøre 

Kilde: Indremedisineren 2015, nr3. Nyresykdom og hjertesvikt.
Nyremedisin – en praktisk veileder.



Formel for estimering av GFR. Nye formler gjør at vi stadig får 
bedre anslag for GFR nivå i de nær normale områdene .

Kilde: Tromsø ger. kurs 2017 



Redusert renal tubulær sekresjon av digoksin

• Amiodarone , verapamil , spironolakton og ciklosporin konkurerer med digoksin
om renal tubulær transport. 

Fra FAS UT 3:  
«Serumnivået av digoksin kan øke  ved samtidig behandling med spironolakton. 
Frekvent monitorering av digoksinkonsentrasjon anbefales» 



Amiodaron (hjertets universalklister eller bakvaktas trøst)

• Virker på både supraventrikulære og ventrikulærer arytmier.  Brukes hvis ingenting annet hjelper. 
Potent antiarytmikum, men sistevalg.

• Langsom halveringstid  20- 100 dager. Kompleks farmakokinetikk med stort potensiale til å 
interagere  med  mange andre legemidler (spesielt innen hjerte/kar- behandlingen) gjennom 
multiple mekanismer. Interaksjonen mellom amiodarone og Marevan samt digoksin er de klinisk 
mest viktige.

1. Amiodaron hemmer transportproteinet permeabilitets glykoprotein (P-gp) i tarm og blod -hjernebarieren. Kan 
medføre økt plasmakonsentrasjon og økt konsentrasjon i sentralnervesystemet av P-gp- substrater  ( f.eks digoksin). 
Digoksindosen skal halveres ved oppstart med amiodaron. Andre hemmere av P-gp: verapamil og dronedaron

2. Amiodaron hemmer  warfarin via CYP 2C9 som gir økt INR-verdi . Anbefalt å halvere Marevandosen

3. Amidaron metaboliseres via cytokrom P 450 3A4 ( CYP3A4) . Simavastin og atrovastatin metbaolisers via samme  og kombinasjonen kan gi myopati og mer 
sjelden rhabdomyolyse. 

• P.g.a lang halveringstid og potensiale for interaksjon lenge etter avsluttet behandling, så bør amiodaron føres inn i legemiddelkurve når 
pasienten er behandlet på annet sykehus.



Pgp hemmere: amiodarone, dronedaron (amiodaron- analog, 
Multaq) og verapamil.

Pumper digoksin
ut i tarmen  

Enterocytt



Interaksjon med andre medisiner

• Johannesurt ( induserer P- gp og andre enzymer) , kolestyramin ( reduserer absorbsjon) , 
metoklopramid senker alle nivå. Effekten av Johannesurt kan vedvare  i opptil 2 uker etter seponering. 

• Protonpumpehemmere kan gi hypomangensemi . Økt  følsomhet for digitalis . 

• Elektrolyttforstyrrelser ( hypokalemi ) er en hyppig bivirkning ved bruk av diuretika (Furix, Burinex ) . 
Gir betydelig økt følsomhet for digitalis. Diuretika reduserer  også GFR og dermed utskilling av digoksin. 

• Kalsium  kan føre til alvorlig arytmi hos pasienter som bruker  digitalispreparater , spesielt hvid det gis 
hurtig iv. 

Kilde: FAS ut 3 og Felleskatalogen 





Digitalis bivirkninger

• GI symptomer svært vanlig : anoreksi, vekttap, kvalme og oppkast rap. hos 80 % 

• CNS og synsmanifestasjoner: Svimmelhet , forskjellige CNS –forstyrrelser ( delir , 
hallusinasjoner, paranoia , coma) , utmattelse og illebefinnende er svært vanlige . De 
hyppigste  synsforstyrrelser  er feil i fargesyn( domineres av gul- grønt syn) , men kan gi alle 
former for synsvansker  som redusert  syn, tåkesyn, halo  og skotom ) 

• Bivirkninger på hjertet: kan resultere i nesten hvilken som helst arytmi. Det vanlige er at 
pasienten får multiple rytmeforstyrrelser. Paroxysmal atrietakykardi med varierende AV 
blokk , akseleret sammenhengende rytme , sen atriflimmer og toveis ventrikulærtakykardi. 
For tidlig ventrikulær sammentrekning  ( PVC) er ofte tidligste og mest vanlige arytmi . 
Bigemi, trigemi, sinusbradykardi og andre bradyarytmier er  svært vanlige.  Arytmifaren 
øker ved fallende serumnivå, dvs etter seponeringen.  

• Behandling av intoksikasjon: egen forelesning. 

Kilde: Felleskatalogen + andre 



Den klassiske digitalispasienten 





Kasuistikk fra februar 2017. En kardiologisk «felle» .

• 92 år gammel mann.  Multimorbid med alvorlig aortastenose, kronisk AF, HT, jermangelanemi, hjertesvikt 
med pulmonal HT og alvorlig nyresvikt  på bakgrunn av nefrosklerose. Svært redusert syn og hørsel. MMS 
17/ 30. Går  med rullator. Bruker Lanoxin 0. 25 mg  x1 og Marevan ++.  

• Innlagt  geriatrisk avdeling medio februar p.g.a redusert  AT og økende dyspnø.  HgB 6.8. Kreatinin 270 
(stabil). EKG: bradykardi med puls 48. Digoksinspeil 5,2. 

• Transfundert med 3 SAG, digoksin og Marevan seponert. Utskrevet til  KO sykehjem .

• Årsak? Bare nyresvikt, høy alder og sykelighet? 

• November  2016 innlagt hjerteavdelingen p.g.a symptomer på hjertesvikt. Hadde da vært behandlet med 
digitoksin siden 2008. P.g.a høyt digitoksinspeil 28 ( 8- 15) ble  dosen halvert fra 50 mikrogr til  25 mikrogr i 
kurven. Overflyttet lungeavdelingen  for videre behandling av bronkopneumoni. Utskrevet fra 
lungeavdelingen med Digoksin 250 mikrogram x1 med beskjed om serumkontroll hos fastlege. 



Konklusjon

Individuell dosering i mye større grad  nødvendig  ved behandling  med digoxin.

Mange  faktorer (alder, nyresvikt, sykelighet med annen organsvikt, interaksjoner mm) som kan ha betydning 
for følsomhet og bivirkningsrisiko. 

Det er ikke uvanlig at digitalisbivirkninger mistolkes  som symptomer fra annen sykdom. Diagnosen vanskelig da 
symptomene er uspesifikke (redusert matlyst, svimmelhet etc.).

Seponer hvis  kontraindikasjoner. Betydelig økt  risiko   ved  høy  alder kombinert med nyresvikt, 
elektrolyttproblemer  (lav K og Mg) og ikke minst ved redusert etterlevelse – compliance (elefanten i rommet). 

• Følg retningslinjer . Ved bruk av digoxin gjelder START LOW AND AND GO SLOW.  Lett å øke dosen hvis man havner for 
lavt. Høy alder er en viktig uavhengig risikofaktor .



Portrait of Dr. Gachet 1890. We understand the physiologic effects og this plant well enough today to be  afraid of its
dangers, and strongly advice against its use,  since it can produce syncope by slowing the heartbeat and it can cause

paralysis of that organ.n

Vincent van Gogh f. 1853. 
Yellow period



Takk for 
oppmerksomheten.
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