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Gott och blandat från GIC

• Allmän info + statistik

• Lustgas

• Paracetamol + Ibuprofen

• Toxidrom



Giftinformationscentralen 

5 Läkare

30 Apotekare

Administrativ personal 

inklusive en chef

Svarar på frågor om akuta 

förgiftningar



Totalt antal samtal per år
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Frågor till GIC 2021



Fördelning barngruppen

förfrågningar 21 

Vuxna: Läkemedel 58 %

Kemikalier 26 %

10-19: Läkemedel 72 %

Kemikalier 13 %

< 10: Läkemedel 26 %

Kemikalier 41 %

< 10 år 10-19 år



Två trender

• Självskadebeteende • Lustgas



Lustgas



CAN

Centralförbundet för 

alkohol- och 

narkotikaupplysning

2022 års 

skolundersökniong

Åk 9:  6 %

Gymnasiet åk 2: 17 %



Lustgasfrågor till GIC
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Lustgas – allvarliga komplikationer 2022 tom 

20221012



Allvarliga komplikationer 2022

68 totalt tom 12/10 

Ålder

Range: 14-34 år

Medel: 22,6

Median 22

Kvartil 1 : 20

Kvartil 3: 25





Genomsnittlig 

förbrukning SöS

förlossingsavdelning:

230g…



Problem?

• Akut toxicitet

•Subakut/kronisk 

toxicitet



Akut

• Hypoxi – ovanligt. Slutet 

system

• Fallskador

• Köldskador

Bäckström et al. J Forensic Sci 2015



Kronisk toxicitiet – upprepad användning

Medicinsk användning 

sedan andra hälften av 

1800-talet

1956…

Efter 5-6 dagars behandling 

Benmärgspåverkan –

neutropeni, leukopeni, 

tromobocytopeni



Kronisk toxicitet

• Upprepat användande av stora mängder lustgas

• Oklart hur mycket som är farligt

• Dåligt upptag (ex celiaki) alt bristfällig kost (vegan)-

riskfaktorer



Lustgas och B12 

• Oxiderar koboltatomen i vit 

B12  irreversibelt

• Vit B12 förstört – ur funktion



Funktionell B12-brist/toxiskt B12

• Funktionell B12 –brist – OBS 

B12 nivåer vanligen 

normala/subnormala

• B12 behövs för att aktivera 

enzymet metioninsyntas

• När oxiderat B12 binder till MS 

inaktiveras det istället 

irreversibelt = B12 har blivit 

toxiskt

• Nyproduktion metioninsyntas 

tar flera dygn

Shulman et al. Spinal cord. 2007

MS – Methioninsyntas

MTHF – Metyltetrahydrofolat

THF-Tetrahydrofolat



Symtombild

Perifera nervsystemet

• Myeloneuropati

• Ryggmärgsdegeneration 

och perifer polyneuropati

Domningar, känselbortfall, 

stickningar, ataxi, 

muskelsvaghet

Yuan BMC Neurology 2017



Symtombild

Centrala nervsystemet

• Demensbild

• Förvirringstillstånd

• Psykosbild

• Depression, ångest

• Jämför ”megalobalstic

madness”



Andra symtom

• Benmärgspåverkan, 

leukopeni, 

trombocytopeni, 

megaloblastisk anemi

• Tromboemboliska

komplikationer. Stroke, 

LE, DVT, hjärtinfarkt, 

sinustrombos, 

aortbågstrombos mm



Diagnos

• Kliniska undersökning

• Blodstatus, B12 (ofta 

normalt), Homocystein 

(förhöjt)

• MRT

• El-fys



• Aminosyra

• S-Homocystein referensvärde

<15 µmol /L

Homocystein



26



Behandling

• Det absolut viktigaste –

total lustgasabstinens

• Vit B12  substition

peroralt/sc

• Om höga 

homocysteinnivåer –

överväg trombosprofylax 

till normaliserat  





Oavsiktliga och avsiktliga händelser
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30

Ungdomar 10-19 år, Självdestruktiv handling
Frågor per år 2010-2021
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Vilka preparat är vanligast?

• Analgetika (33 %). Ex paracetamol (21 %), ibuprofen 

(7 %), 

• Psykoanaleptika ADHD-läkemedel/ antidepressiva 

medel (26 %). Ex sertralin (7 %), lisdexamfetamin (5 

%), metylfenidat (5 %), 

• Neuroleptika, lugnande medel och sömnmedel (14 

%). Exempelvis propiomazin, hydroxizin, melatonin. 

• Antihistaminer för systemiskt bruk (11 %). 

Exempelvis prometazin (lergigan)(8 %), 
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Paracetamol



Biverkningsprofil…

FASS



Jämfört med… 

Acetylsalicylsyra

Mycket vanliga/Vanliga

• Ökad blödningstendens

• Huvudvärk

• Bronkialspasm (astmatiker)

• Magvärk, halsbränna 

• Nässelutslag

• Sömnstörningar

NSAID (Ibuprofen) 

Vanliga

• Magbesvär: Dyspepsi, 

illamående, buksmärtor, 

gastrointestinal blödning

• Hudutslag



Kontraindikationer… (enl FASS)

Ibuprofen

• Överkänslighet

• Akut ulcus eller återkommande 

ulcus/gastrointestinal blödning

• Ökad blödningsbenägenhet

• Svår hjärtsvikt, njursjukdom, leversvikt

• Graviditet (tredje trimestern)

Acetylsalicylsyra

• Överkänslighet

• Ökad blödningsbenägenhet, hemofili, 

trombocytopeni

• Aktivt ulcus

• Svår hjärtsvikt, svår njursjukdom, 

leversvikt

• Graviditet (tredje trimestern)

Paracetamol

• Överkänslighet



Men ändå…



Akut leversvikt och paracetamol

• 40 - 50 % av samtliga 

fall av ALF = 

Vanligaste orsaken till 

akut leversvikt i ”väst-

världen”

Hepatology 2011

ALF > 40 definitioner….

Leverencefalopati. Grad?

Tid från första symtom. 2-26 

veckor…

Koagulopati. INR > 1.5

Ingen underliggande leversjukdom

Ikterus?

Wlodziminow et al. AP&T.2012



Paracetamol - historia

• Kliniskt bruk sedan 1950-

talet

• 1966 första beskrivna 

fallen med ALF



Tiden före antidot…

The Lancet 1973

• 60 patienter med akut 

överdos

• 49 leverskada

• 17 leverencefalopati

• 12 döda



Paracetamol

• Metaboliseras i levern

• Elimineras via njurar – 98 

% i metaboliserad form

• 3 % metaboliseras via 

cytokrom P450 till NAPQI

NAPQI – Toxiskt

• Konjugeras med glutation 

– elimineras i urinen



Paracetamol överdos

• Leverns konjugerings-

kapacitet mättas

• Cytokrom  P450 –

metabolism ökar; NAPQI 

ökar

• Uttömda glutationnivåer

• NAPQI metaboliseras 

inte



Toxisk dos

• Engångsdos: 150 mg/kg

• Riskpatienter…

• ”Terapeutisk” 

överdosering…



Riskpatienter

Enzym (CYP 2E) induktion

Fenobarbital, Isoniazid, 

(Kroniskt alkoholmissbruk)

Sänkta glutationnivåer

Malnutrition, Fasta

Övrigt

Svår dehydrering

Virus HIV



Symtom

Initialt skede (0-24 tim)

• Inga symtom eller 

magbesvär.

Latensfas  (24-48 tim)

• I regel välbefinnande. 

Subklinisk stegring i 

leverenzymer.

Leverfas (3-4 dygn)

• Kraftigt stegrade 

leverenzymer som kan 

utvecklas till fulminant 

leversvikt.

• Sviktande njurfunktion



Labprover vid paracetamolförgiftning

• S-paracetamol

• ASAT, ALAT

• PK/INR



PK- INR och paracetamol



Behandling

• Kol

• Antidot I – Acetylcystein

• Antidot II – Fomepizol??

• Dialys??



Antidot

Utan antidot…

The Lancet 1973

• 60 patienter med akut 

överdos

• 49 leverskada

• 17 leverencefalopati

• 12 döda

Efter införande av andtidot-

regimer – mortalitet 0,4 %



Antidot

• Sedan 1978…

• N-Acetylcystein - NAC



Antidot – N-Acetylcystein – effekt I

• N-Acetylcystein (NAC) 

omvandlas till cystein

som används i syntesen 

av glutation 

Återställd 

avgiftningskapacitet



Paracetamolförgiftning behandling

• Acetylcystein insatt 8-10 

timmar efter överdosen 

ger nära 100 % skydd.

• Behandlings-

nomogrammet bygger på 

S-paracetamolkonc från 

 4 timmar efter 

överdosen.

Rumack-Matthew nomogram



Rumack-Matthew nomogram

• Hög sensitivitet

• Låg specificitet

• Över gränsen 60 % risk 

för hepatotoxicitet 

(ALAT/ASAT > 17 µkatl/l) 



Acetylcystein dos

NAC-dosering - normalfall

1. 200 mg/kg på 4 timmar 

(50 mg/kg/timme)

2. 100 mg/kg på 16 timmar 

(6,25 mg/kg/timme)

Om höga initiala nivåer (> 

2000 µmol/L), 

leverpåverkan, sent insatt 

behandling Ring GIC



Leverpåverkan trots NAC

> 3300 

µmol/l

Marks et al

Hepatotoxicitet definieras som 

transaminaser > 17 µkatl/l   



NAC – one size fits all?

NAC-dosering - normalfall

1. 200 mg/kg på 4 timmar 

(50 mg/kg/timme)

2. 100 mg/kg på 16 timmar 

(6,25 mg/kg/timme)





NAC – one size fits all…?

• Öka glutationnivåer… 

• Dos 1 (200 mg/kg på 4 

timmar (50 

mg/kg/timme)) – Om 3 -4 

x gränsvärdet - ge på 1-

2 timmar 

• Dos 2 – (6,25 

mg/kg/timme) – x 2-4 

(12,5 - 25) om 2-4 

gånger gränsvärdet



Komplicerande faktorer

• Oklar tidpunkt

• Riskfaktorer

• Stora (> 25-30 g) doser

• Blandintoxer



Behandling

• (Ventrikelsköljning) + kol

• Antidot I – Acetylcystein

• Antidot II – Fomepizol??

• Dialys??



Tillgänglighet - läkemedel

• 2015 – förbud för 

försäljning av 

paracetamol i tablettform 

i dagligvaruhandel 



Tillgänglighet läkemedel 

Receptförskrivning?

• 2018 jan+ feb

• Paracetamol överdoser 

(n=216)

• 20 % OTC

• 28 % okänd

• 52 % receptförskrivet
DDD paracetamol (3 g)

Receptförskrvning vs OTC



Ibuprofen

• Sällan problematiskt ur 

överdossynpunkt

Symtom

• Buksmärtor, illamående

• Huvudvärk, tinnitus, i 

sällsynta fall 

medvetandepåverkan, 

kramper

• Cirkulationspåverkan 

mycket ovanligt

• Njurpåverkan

• > 400 mg/kg – risk för 

allvarliga symtom



Ibuprofen - behandling

• Protonpumpshämmare

• Vätska

• Symtomatisk behandling



TOXIskt synDROM
En samling kännetecken och symtom som talar för förgiftningsdiagnos

• Serotonergt

• Malignt neuroleptika

• Antikolinergt

• Kolinenergt

• Sympatikomimetiskt

• M fl



Neurotransmittorer…

Serotonin

Acetylkolin

Dopamin

Noradrenalin



Neurotransmittorer…

Antikolinerg påverkan

Serotonin

Acetylkolin

Dopamin

Noradrenalin



Acetylkolin

• Muskler – nikotinerga

receptorer

• Autonoma nervsystemet:

Preganglionärt, 

parasymapatikus

postganglionärt –

muskarinerga recpetorer

• CNS- Fokusering, 

inlärning, minne



Antikolinergt Syndrom – Antimuskarinergt 

syndrom

• Antimuskarinergt 

syndrom



Antikolinergt syndrom

• Blind as a bat

• Red as a beet

• Dry as a bone

• Mad as a hatter

• Hot as a hare

• The bowel and the 

bladder lose their tone

• And the heart runs alone



Antikolinergt Syndrom - Substanser

Läkemedel

• Antihistaminer

• Antipsykotika

• Atropin

• Antikolinerg Parkinsonmed

• TCA

• Fentanyl, Propofol, 

Ketamin, Benz, Ane-gas

Växtalkaloider

• Änglatrumpet

• Belladonna

• Mandragora

• Löjtnantshjärta

• Lavendel

• Bitter lupin

• Bolmört

• Spikklubba



Vanligaste orsaken - lergigan



Antidot – antikolinergt syndrom

• Fysostigmin -

Anticholium®

• Kolinesterashämmare

• Passerar blod-

hjärnbarrären

• Vid centrala antikolinerga

symtom

• Dos 0,4 – 2 mg 

(vuxendos)

0,02-0,04 mg/kg

• Upprepas vb

• Biverkningar

• Bradykardi

• Bronkospasm

• Atropin tillgängligt

• Arytmiövervak

• Sänker kramp tröskeln

• OBS – Blandintox

försiktighet



Neurotransmittorer…

Serotonin

Acetylkolin

Dopamin

Noradrenalin



Serotonerg toxicitet



Serotonerg toxicitet

• Serotoninöverskott

• Oftast och svårast vid  

kombination av 

serotonergt aktiva 

läkemedel 

• Överdoser 

• Finns beskrivet även vid 

terapeutiska doser men 

då vanligen lindrigare 

symtom



Serotonerg toxicitet

Serotonerg 

verkningsmekanism

Substanser

Hämning av 

serotonin-

metabolismen.

MAO-hämmare (t ex moklobemid), 

linezolid, 

Återupptagshämning. SSRI, TCA, särskilt klomipramin och 

vissa andra antidepressiva medel t ex 

venlafaxin och duloxetin. Vissa

opioider, tex tramadol, 

fentanyl,petidin, metadon. Sibutramin, 

Ökad frisättning MDMA, kokain, amfetamin, kokain,



Serotonergt syndrom – feber dödar!

HEAT STROKE

• Kärntemperatur > 40°+ 
CNS-symptom 
(agitation/kramper/koma)

• Aktivering av 
inflammatoriska 
kaskadsystem →
multiorgansvikt 

• Mortalitet 50%

• Överlevare ofta 
permanenta neurologiska 
skador



Serotonergt syndrom

Terapi

• Bensodiazepin

• Olanzapin–

neurolpetikum med 

serotoninantagonism, 

5mg sublingualt/i.m

• Om temperatur > 39 °C-

AKTIV kylning!



Förväxlingsdiagnos 

Antikolinergt syndrom –serotonerg toxicitet

• Förhöjd 

kroppstemperatur

• Förvirring



Frågor?



Take home

• Lustgas. Upprepat, extensivt användande – risk för 

funktionell B12 brist/toxiskt B12. Homocystein kan ge 

diagnosen. Viktigaste behandlingen – abstinens.

• Paracetamol. Acetylcystein antidot om S-konc över 

nomogram (för tiden). Svårare att bedöma om oklart 

tidsförlopp, stora doser, blandintoxer, riskpatienter

• Antikolinerg toxicitet. Prometazin vanligaste orsaken. 

Antidot fysostigmin

• Serotonerg toxicitet – Viktigt att ha koll på 

kroppstemperatur. Diazepam/olanzapin vb



It ain’t over ’til the fat lady sings…

Tack för mig!




