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❙ ❙ Varje år avlider drygt 900 personer i Sverige till följd av
akut förgiftning, och knappt 100 av dessa dör på sjukhus. To-
talt sjukhusvårdas omkring 12 000 intoxikationsfall per år,
och förgiftningsmedel med toxiska effekter på hjärt–kärl-
systemet dominerar bland de allvarliga fallen. Majoriteten av
alla förgiftningsfall utgörs av tämligen unga och i grunden
hjärt–kärlfriska individer med en temporär toxisk påverkan.
Detta medför att den medicinska behandlingen av de cirkula-
tionssymtom som uppkommer inte sällan skiljer sig från de
behandlingsrutiner och vårdprogram som generellt gäller
vid cirkulationssvikt. Den amerikanska kardiologföreningen
publicerade år 2000 nya riktlinjer för behandling av förgift-
ningsfall med cirkulationssymtom [1]. Dessa har här anpas-
sats till svenska terapitraditioner och förhållanden samt mo-
difierats med stöd av Giftinformationcentralens litteratur-
bank och erfarenheter. Akut cirkulationssvikt kräver prompt
behandling, och då dessa svåra förgiftningar är tämligen säll-
synta för den enskilde läkaren lämnas här en uppdatering av
behandlingsprinciperna.

Förgiftningsmedel som ofta ger cirkulationspåverkan
Membranstabiliserande läkemedel (Tabell I), som klorokin
och tricykliska antidepressiva (TCA), har kinidinlika effek-
ter på hjärtat. Detta innebär en hämning av natriumflödet in
i cellerna, vilket leder till en fördröjd och förlängd aktions-
potential. Kliniskt ses typiska EKG-förändringar med bredd-
ökade QRS-komplex (Figur 1), arytmier och blodtrycksfall.
Den andra viktiga gruppen av förgiftningsmedel i detta sam-
manhang är hjärtmediciner som betablockerare, digitalis
och de hjärtspecifika kalciumantagonisterna verapamil, dil-
tiazem och nifedipin. Förgiftning med blodtryckshöjande
medel (Tabell I) är ovanligare, men kan leda till allvarliga
hypertensiva kriser. Vasodilaterande farmaka som ACE-
hämmare och angiotensin II-receptorblockerare har visat
sig ge mindre allvarliga förgiftningssymtom även efter mas-
sivt intag. Teofyllin och terfenadin (Teldanex) kan framkal-
la svåra arytmier, men förgiftningsfrekvensen har gått ner i
takt med att receptförskrivningen minskat. Det sistnämnda
gäller även för barbiturater och karisoprodol (Somadril),
som båda kan framkalla svåra chocksymtom vid överdose-
ring.

Allmänna synpunkter på handläggning
Hjärttoxiciteten vid förgiftning ökar generellt vid vätske-,
elektrolyt- och syrabasrubbningar, liksom vid hypoxi, varför

omsorgsfull symtomatisk behandling är av stor vikt.Vid far-
makologisk behandling bör man i första hand använda medel
med snabb- och kortverkande effekt, företrädesvis i infu-
sionsform. Ofta krävs högre doser än normalt, till exempel vid
antidotbehandling med adrenerg agonist i samband med över-
dosering av betablockerare. Behandling med bensodiazepi-
ner intravenöst och i hög dos har visats medföra gynnsamma
kardiovaskulära effekter vid flera cirkulationspåverkande
förgiftningstyper [1-3], framför allt vid klorokin-, TCA-, teo-
fyllin-, koffein-, amfetamin- och kokainöverdosering. Detta
förklaras delvis av de anxiolytiska och antikonvulsiva effek-
terna, men också bland annat av bensodiazepinernas däm-
pande effekt på det sympatiska nervsystemet [4]. Behandling
med antidoten flumazenil bör därför undvikas vid blandför-
giftningar med bensodiazepin och något av dessa medel,
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särskilt om EKG-påverkan i form av breddökade QRS-kom-
plex föreligger [1, 5]. Generellt rekommenderas stor återhåll-
samhet med elkonvertering liksom med antiarytmika, i syn-
nerhet medel tillhörande klass 1a. Dessa patienter har ju en
arytmibenägenhet av övergående natur. En elkonvertering
kan dock inte förkorta den arytmogena perioden och är dess-
utom oftast effektlös. Den kan däremot leda till en ännu vär-
re och kanske terapiresistent arytmi. Antiarytmika klass 1a
har membranstabiliserande effekt och förvärrar därför ofta
förgiftningsbilden. Kalciumantagonister av typen verapamil
bör också undvikas på grund av risk för ytterligare försämrad
hjärtfunktion med bradykardi eller nedsatt kontraktilitet samt
frånvaro av antidot [1].

Vid hypotension ges i första hand kristalloider. Cirka två
liter Ringeracetat under 2–4 timmar är ofta lämpligt till vux-
na. Om effekten av påbörjad vätskebehandling är otillfreds-
ställande kontrolleras kontraktilitet och vänsterkammarfyll-
nad med ekokardiografi samt höger fyllnadstryck via central
venkateter. Vätsketillförseln fortsätts sedan tills god väns-
terkammarfyllnad och adekvat centralt ventryck (cirka 15
mm Hg) uppnåtts, före eventuell administrering av inotropa
läkemedel. Orsaken till detta är flerfaldig. Dels fungerar
hjärtat effektivast vid denna fyllnadsgrad, dels framprovo-
ceras ofta biverkningar (framför allt arytmier) då inotropa
droger ges till hypovolema patienter. Slutligen kan flera ad-
renerga substanser, till exempel dobutamin och isoprenalin,
framkalla ytterligare sänkning av blodtrycket via beta-2-sti-
mulering om patienten är undervätskad. Om ekokardiografi
inte finns tillgängligt är pulmonaliskateter ett fullgott men
invasivt och ofta tidsödande alternativ. Registrering av
central hemodynamik, utöver centralt ventryck och system-

blodtryck, är väsentligt, eftersom hypotensionen kan ha fle-
ra olika bakomliggande orsaker vilka kräver vitt skilda be-
handlingsåtgärder (se nedan under hypotensionchock).

Behandlingsrekommendationer
Livshotande arytmi: Arytmier är vid vissa förgiftningar det
dominerande cirkulationssymtomet. Detta gäller till exem-
pel för terfenadin- och teofyllinöverdosering. De flesta
arytmogena medlen har dock även myokarddepressiva och
ibland även vasodilaterande effekter. Kaliumrubbningar fö-
rekommer ofta och kan förvärra eller utlösa arytmier. Hy-
perkalemi ökar risken för bradyarytmi, AV-block och asy-
stoli samt kan ge breddökade QRS-komplex. Hypokalemi
kan leda till takyarytmier inklusive ventrikeltakykardi, tor-
sade de pointes och ventrikelflimmer samt ger förlängd QT-
tid på EKG.

Vid symtom tydande på allvarlig förgiftning med mem-
branstabiliserande medel (breda QRS-komplex, arytmi och
hypotension) är behandling med natriumjoner liksom med
pH-höjande åtgärder ofta effektiva [6, 7].

Initial behandling vid överdosering med membranstabili-
serande medel där EKG visar tydligt breddökade QRS-kom-
plex sker enligt följande:

1. Starta snabbinfusion av 200 ml natriumbikarbonat 50
mg/ml (vuxna). Eventuellt ges mer natriumbikarbonat ef-
ter blodgaskontroll, eftersträva basöverskott +5.
2. Vid utebliven förbättring och tilltagande förgiftnings-
bild, intubera och hyperventilera med sikte på pH
7,5–7,55.
3. Kvarstår hjärtpåverkan trots detta ges infusion med hy-
perton NaCl. Blanda 250 ml fysiologisk koksaltlösning
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Tabell I. Förteckning över de vanligaste cirkulationspåverkande förgiftningsmedlen och deras dominerande cirkulationssymtom. 

Membran- TdP = torsade Myokard- Vasodila- Blodtrycks-
Förgiftningsmedel stabiliserande Arytmogent de pointes depressivt terande höjande

TCA + + (+) + +
Tioridazin + + + + +
Klorokin + + + + +
Kinidin + + + + +
Disopyramid + + + + +
Karbamazepin + + (+) + +
Orfenadrin + + + + +
Dextropropoxifen + + (+) + +
Kokain + + (+) + + +
Digitalis + +
Teofyllin +
Kalciumblockerare
(hjärtselektiv) + + +
Betablockerare + +
Sotalol + + +
Terfenadin + +
Barbiturat + +
Karisoprodol + +
ACE-hämmare +
Angiotensin II-antagonister +
Kalciumblockerare
(kärlselektiv) +
Huggormsgift (+) +
Amfetamin +
Fenylpropanolamin +
Ergotamin +
Koffein +

➨



Annons

Annons



Annons

Annons



med NaCl-tillsats om 160 mmol. Infusionen ges under 20
minuter.

Arytmibehandling i övrigt vid akut förgiftning sker på föl-
jande sätt:

• Bradykardi/AV-block: 1. Atropin. 2. Isoprenalin (und-
vik vid digitalisintoxikation, ge då antidot). 3. Temporär
pacemaker. Korrigera eventuell hyperkalemi och acidos.
En måttlig bradykardi (>30/min) kräver EKG-övervak-
ning, men behöver endast åtgärdas om den ger upphov till
symtom som hjärtsvikt, laktacidos eller påverkat medve-
tande.
• Supraventrikulär takykardi: 1. Bensodiazepin (sär-
skilt vid oro och excitation). 2. Betablockerare eller ade-
nosin (endast vid teofyllin- och koffeinintoxikation). En
måttlig supraventrikulär takykardi (<150/min) behöver
inte åtgärdas prompt. Den är i regel spontant övergående,
men kan vara tecken på hypovolemi.
• Torsade de pointes: 1. Isoprenalin. 1. Magnesium (al-
ternativt förstahandsmedel). 2. Temporär pacemaker
(»overdrive«). Korrigera eventuell hypokalemi/hypo-
magnesemi.
• Ventrikeltakykardi: 1. Lidokain. 2. Betablockad (förs-
tahandsmedel vid teofyllinintoxikation). 3. Magnesium
(förstahandsmedel vid klorokinintoxikation). 4. Elkon-
vertering (endast på vitalindikation). Korrigera eventuell
hypokalemi/hypomagnesemi.
• Ventrikelflimmer: Defibrillering. Korrigera eventuell
hypokalemi/hypomagnesemi.
• Asystoli: Långvarig hjärt–lungräddning (timmar) har
varit livräddande vid bevittnade hjärtstopp [8-10]. Adre-
nalininfusion i extrem högdos (2–4 µg/kg/min) kan prö-
vas.

Atropin doseras 0,5–1 mg intravenöst till vuxna och 0,01–
0,02 mg/kg till barn. Observera att atropin alltid bör ges till
patient som överdoserat betablockerare eller kalciumanta-
gonist innan eventuell ventrikelsköljning eller intubation ut-
förs. Giftinformationscentralen har kännedom om fall där
vagusstimuleringen annars lett till terapiresistent asystoli.

Lidokain är ett klass 1b-antiarytmikum med viss negativ
inotrop och kronotrop effekt. Medlet är ett av förstahands-
medlen vid ventrikeltakykardi i samband med förgiftning [1].
Dosering till vuxna: bolus intravenöst om 1 mg/kg, följd av
infusion, 2–4 mg/min, under 12 timmar. Dosering till barn:
bolus intravenöst om 0,5–1 mg/kg, följd av infusion, 0,03–
0,07 mg/kg/min, under 12 timmar.

Magnesiumsulfat har effekt på hjärtrytmen genom flera

mekanismer, bland annat via den magnesiumberoende ATPas-
pumpen och via kalciumblockering. Magnesium är indicerat
framför allt vid torsade de pointes, men kan också vara effek-
tivt vid ventrikeltakykardi eller ventrikelflimmer [11, 12],
särskilt om hypokalemi och/eller hypomagnesemi föreligger.
Dosering till vuxna: bolus intravenöst om 10 mmol Mg2+ un-
der ett par minuter, följd av infusion med 1–6 mmol Mg2+/tim
under 6–12 timmar. Dosering för barn: 0,1–0,2 mmol Mg2+/
kg som infusion under 10 minuter.

Hypotension – chock: Lågt blodtryck i samband med akut för-
giftning kan bero på:

1. Hypovolemi (drogeffekt eller dehydrering).
2. Arytmi. 
3. Perifer vasodilatation.
4. Myokarddepression.
En kombination av ovanstående faktorer är vanligt.

Ett lätt–måttligt sänkt blodtryck (> cirka 90 mm Hg systo-
liskt) behöver inte åtgärdas på annat sätt än med sängläge och
observation om inte tecken på nedsatt vävnadsperfusion före-
ligger (oliguri, perifer kyla, laktacidos eller påverkat medve-
tande).

Behandling av uttalad hypotension vid akut förgiftning
sker enligt följande:

1. Ge vätska intravenöst till adekvat fyllnad (se föregåen-
de sida).
2. Om kvarstående hypotension föreligger efter optimal
vätsketillförsel insätts ett inotropt läkemedel (dobutamin)
eller en vasopressor (noradrenalin).

A. Om ekokardiografin visat nedsatt kontraktilitet
och/eller patienten intagit ett myokarddepressivt medel
insättes dobutamin. Om kvarstående hypotension förelig-
ger trots maxdos påbörjas tilläggsbehandling med norad-
renalin.

B. Om ekokardiografin visat god vänsterkammar-
funktion och/eller patienten intagit ett medel med framför
allt vasodilaterande effekt insätts noradrenalin.
3. Om kvarstående hypotension föreligger trots behand-
ling enligt punkt 1–2 kan tillägg av glukagon vara av vär-
de, särskilt vid överdos av betablockerare, kalciumanta-
gonist [13] eller TCA [14]. Fosfodiesterashämmare kan
adderas i terapiresistenta fall [15].

Glukagon har hjärtstimulerande effekt genom aktivering
av adenylcyklas. Överledningen i AV-noden ökar liksom de
intracellulära nivåerna av kalciumjoner. Effekten hämmas
inte av betablockerare. Dosering: bolus intravenöst om 10 mg
under 1–2 minuter till vuxna; 50–150 µg/kg till barn. Om pa-
tienten svarar på bolusdosen åtföljs den av en infusion med 2
mg/timme. Infusionstakten titreras sedan ut inom intervallet
1–15 mg/timme.

Amrinon är en fosfodiesterashämmare som ökar mängden
intracellulärt cAMP. Den inotropa effekten adderas till effek-
ten av adrenerga agonister. Dosering: bolus intravenöst om 1
mg/kg under 2–3 minuter, följd av en infusion om 10–15 µg/
kg/min.

Hypertension – hypertensiv kris: Högt blodtryck i samband
med akut förgiftning kan bero på:

1. Intag av inotropt verkande drog (till exempel koffein). 
2. Perifer vasokonstriktion (till exempel ergotamin). 
En kombination av ovanstående (till exempel amfetamin,
fenylpropanolamin). 

Ett måttligt förhöjt blodtryck (< cirka 220/115) i samband
med akut förgiftning är ofta av övergående natur och bör inte
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Figur 1. Till vänster: prekordiella EKG-avledningar registrerade
på en 26-årig medvetslös kvinna med omätbart blodtryck cirka
2–3 timmar efter intag av 2,5 gram amitriptylin. Till höger: EKG-
registrering på samma patient en dryg timme senare efter be-
handling med alkali, hyperton NaCl och lätt hyperventilation via
ventilator. Patienten återhämtade sig helt inom två dygn.



åtgärdas farmakologiskt [1] om inte en hypertensiv kris med
vänsterkammarsvikt–lungödem hotar.

Behandling av uttalad hypertension vid akut förgiftning
sker enligt följande:

• Koffein: 1. Betablockerare. 2. Bensodiazepin.
• Ergotamin: 1. Nitroglycerin. 2. ACE-hämmare.
• Amfetamin och kokain: 1. Bensodiazepin. 2. Nitrogly-
cerin. 3. ACE-hämmare. Olämpligt med betablockerare,
särskilt oselektiva.
• Fenylpropanolamin: 1. Nitroglycerin. 2. Fentolamin.

Nitroglycerin är en potent vasodilaterare. Känsligheten är
dock mycket individuell. I mindre svåra fall kan administre-
ringen ske peroralt, men oftast är intravenös infusion indice-
rad. Medlets snabba effekt och korta halveringstid gör be-
handlingen lättstyrd. Dosering: 0,5–10 µg/kg/min. Börja med
lägsta dos och höj vid behov med 0,5 µg/kg/min var 5–10:e
minut till avsedd effekt.

Fentolamin (Regitin, licenspreparat) är en kort- och
snabbverkande alfaadrenerg blockerare. Dosering: 2,5–5 mg
(barn 0,05–0,1 mg/kg) intravenöst var 5:e minut till avsedd
effekt. Därefter eventuellt infusion 25–100 mg/12 timmar.

Adrenerga läkemedel: Indikationer, dosering och effekter
Här följer indikationer och doseringsanvisningar för de van-
ligaste adrenerga läkemedlen samt deras huvudsakliga effek-
ter.

Övervakning vid behandling med inotropa läkemedel: Intensiv-
vård med arytmiövervakning, blodtryck (helst invasivt),
centralt ventryck och upprepad ekokardiografi alternativt
pulmonaliskateter, pulsoximetri, timdiures, artärblodgaser–
syrabas och elektrolyter.

Dobutamin: Dobutamin är förstahandsmedel vid hypotension/
chock som beror på myokarddepression och används exem-
pelvis vid svår överdos med membranstabiliserare, beta-
blockerare (dobutamin är antidot) eller hjärtspecifik kalcium-
antagonist. Medlet har god inotrop effekt, viss vasodilata-
tion och sänker fyllnadstrycken. Dobutamin kan ge taky-
kardi och blodtrycksfall på grund av beta-2-effekten, fram-
för allt om patienten är hypovolem. Annars är det ett säkert
och väldokumenterat medel. Börja med 5 µg/kg/min och höj
sedan med 5 µg/kg/min var 5–10:e minut vid behov. Vid
otillräcklig effekt av 20 µg/kg/min ges tilläggsbehandling
med noradrenalin. Högre dos kan dock krävas vid massiv
betablockeraröverdosering.

Noradrenalin: Noradrenalin (licenspreparat) är förstahands-
medel vid blodtrycksfall på grund av perifer vasodilatation,
då optimal vätsketerapi inte varit tillräckligt, exempelvis vid
ormbett eller vid svår förgiftning med angiotensin II-anta-
gonist, ACE-hämmare eller kärlspecifik kalciumantagonist.
Noradrenalin har god och förutsägbar vasopressoreffekt, ger
även viss inotropi men sällan takykardi. Vid monoterapi kan
noradrenalin ge ökade fyllnadstryck och försämrad organper-
fusion med laktatansamling och bör därför ofta, till exempel
vid chock i samband med förgiftning med membranstabilise-
rare, kombineras med dobutamin. Börja med 0,05 µg/kg/min
och höj sedan med 0,05 µg/kg/min var 5–10:e minut vid be-
hov. Maxdosen är normalt 0,5 µg/kg/min.

Dobutamin–noradrenalin: Denna kombinationsbehandling har
under senare år blivit allt vanligare vid chockbehandling. Den
teoretiska bakgrunden är att vid många orsaker till chock, till
exempel sepsis eller förgiftning med membranstabiliserare,
kalciumantagonister eller barbiturat, föreligger både en myo-

karddepression och en låg systemvaskulär resistans. Kombi-
nationen rekommenderas av många intensivvårdsauktoriteter
[16] och har visat goda resultat i kontrollerade jämförande
studier av patienter med septisk chock [17].

Adrenalin: Adrenalin är förstahandsmedel, i kombination med
diazepam i högdos, vid svår klorokinförgiftning, då goda kli-
niska resultat visats på denna indikation [18]. På teoretiska
grunder torde dock dobutamin–noradrenalinkombinationen
fungera lika bra. Adrenalin används också i bolusform vid
hjärtstopp, anafylaxi och astma. Adrenalin i kontinuerlig in-
fusion kan framkalla laktacidos [16, 17], och dess effekter kan
vara svåra att förutse då de varierar inom dosintervallet som
normalt är 0,05–1 µg/kg/min. I samband med långvarig
hjärt–lungräddning vid svår förgiftning med betablockerare,
membranstabiliserare eller kalciumantagonist kan infusion
med adrenalin i extremt hög dos (2–4 µg/kg/min) vara av vär-
de.

Isoprenalin: Isoprenalin (licenspreparat) är förstahandsmedel
vid torsade de pointes, jämte magnesiumsulfat, och vid atro-
pinresistent, symtomgivande bradykardi. Medlet bör dock
undvikas vid digitalisöverdosering på grund av risk för ven-
trikelflimmer. Uttalad och renodlad betareceptorstimuleran-
de effekt ger framför allt pulsökning, men även inotropi och
vasodilatation. Vid bradykardi och samtidig hypotension är
det viktigt att behandlingen kombineras med vätsketerapi för
att undvika ytterligare blodtrycksfall på grund av beta-2-ef-
fekten. Stor individuell dosvariation föreligger. Börja med
0,05 µg/kg/min och höj dosen vid behov med 0,05 µg/kg/min
var 5–10:e minut till önskad effekt. Maxdosen är normalt 1
µg/kg/min.

Dopamin: Dopamin var tidigare ett av förstahandsmedlen,
men dess användning har minskat och medlet rekommende-
ras inte längre i samband med akuta förgiftningar. Dopami-
nets effekter är oförutsägbara då de är dosberoende och
starkt varierande mellan individer. Medlets biverkningar ut-
görs bland annat av arytmier, myokard- och tarmischemi,
hämmad »andningsdrive«, hypokalemi, rubbad metabol och
immunologisk homeostas på grund av hämning av flera hor-
moner samt av lymfocyter [16, 18, 19]. Dopamin i lågdos
(2–3 µg/kg/min) har en diuretisk effekt (även hos hypovole-
ma patienter!), och denna regim har därför använts i njur-
protektivt syfte. Under senare år har man dock ifrågasatt
detta [18, 19], och i en placebokontrollerad studie med 328
kritiskt sjuka patienter har man nu visat att denna behand-
ling inte medför några positiva effekter på njurfunktion el-
ler överlevnad [20].

Fenylefrin: Fenylefrin (licenspreparat) är en vasopressor med
ren alfareceptorstimulerande effekt. Medlets biverkningar är
bristfälligt studerade, men risk för laktacidos och tarmisch-
emi föreligger. Erfarenheten av preparatet i samband med
akuta förgiftningar är mycket begränsad. Detta samt medlets
svaga inotropa egenskaper gör att fenylefrin inte rekommen-
deras.
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