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Disposisjon 

• Bakgrunn og definisjon 

• De “gamle & klassiske” narkotiske stoffene 

• De nye psykoaktive stoffene (NPS)  

– Grupper og eksempler 

– Kliniske eksempler 

• Euro-DEN 

• Sammendrag 



Klinisk toksikologi 

• Akuttmedisin 
• Diagnostikk 

– nevrologi 
– indremedisin 
– klinisk farmakologi 

• Misbruk 
– alkohol 
– partydop (NPS) mm. 

• Selvmord/skading 
– psykiatri 
– etiske utfordringer 
– rettsmedisin 

 

• Katastrofemedisin 
• Terrorisme (CBRNE-

medisin) 
• Giftinformasjon 

– nasjonalt 
– internasjonalt 

• Forskning 
– nasjonalt 
– internasjonalt 

• Jus 
– bruk av makt/tvang 
– homicid 
 

 



Giftinformasjonen 

• Etablert i 1961 - nasjonalt rådgivnings- og 

kompetansesenter for akutte forgiftninger 

• Avdeling i FHI (tidl Hdir) 

• 24 årsverk 

• Åpent 24/7 

• 45 K tlf/år 

• Kliniske bakvakter 

• FK rød del   



Hvem ringer Giftinformasjonen og 
hvorfor? 

  30 % av henvendelsene fra helsevesenet (totalt 42 K i 2014). 

Allmennhet 

64 % 

Lege/legevakt

/ AMK 

16 % 

Sykehus 

12 % 

Helsetjeneste

/ institusjon 

2 % 

Annet 

6 % 

Akutt/ kronisk 

eksponering; 

90 % 

Generell 

informasjon 

om toks 

Informasjon 

om legemidler, 

interaksjoner 

og 

bivirkninger 

Annet 



Forgiftninger - behandling 

• Livreddende førstehjelp (ABC-(DE…)) 

• Motgifter – obs effekt 

• Ventrikkeltømming? 

• Aktivt kull (binder det meste...) 

• Forsert gifteliminasjon (1%) 

• Symptomatisk behandling 

• Videre oppfølging 

 



Tvang i somatikken 

• All behandling er i utgangspunktet frivillig 
– Kan nekte behandling (samtykkekompetent) 

– Kan ikke kreve all behandling (cost/benefit) 

 

• Påtrengende nødv helsehjelp (HPL §7) kan – 
og skal - gis alle (forebygge død, betydelig 
helseskade eller kraftig smertetilstand) 

 

• Unntakene gitt i PBL § 4.9 
– Rett til sultestreik 

– Rett til nekt av blod/blodprodukter 



Pasient 1 

• K 20 tatt 100 tabl X < 1 t siden, 
utagerende, motsetter seg all beh, skrevet 
avskjedsbrev..  

• Truende, sparker og biter ved us.. 

• Tiltagende sløv 

• Mener hun har «rett til å dø» 

 

• Tiltak? 



Pasient 2 

• K 80 tatt 100 tabl X og 50 tabl Y i følge 
avskjedsbrev som medfølger. Funnet komatøs på 
hytta – etterlyst av mannen.. 

 

• Innkommer komatøs, intubert, ass ventilasjon, 
aspirert, hypotensiv..  

 

• Avskjedsbrev: Langtkommen ca. ovarii med 
smertefulle skjelettmetastaser. Orker ikke dette 
livet mer. Mener hun har «rett til å dø». 

 

• Tiltak? 



De klassiske/gamle narkotiske stoffene 

• Cannabis – mest brukt  

 

• Amphetamines – amfetamin vs. metamfetamin (N) 

 

• Ecstasy – UK og Spaina dominerer. Varierende innhold.. 

 

• Cocaine – nest vanligst i Sør- og Vest-Europa.  

 

• Heroin – gir størst sykelighet og dødelighet (N)                

 MEN: Obs at metadon øker raskt i N! 



M 29 Metadon  

• Inntatt 400 mg metadon (60-120 mg/døgn)  

• Komatøs og respirasjonsløs, våkner til etter naloxon 0.8 mg 

iv av paramedics – innlegges kl 16. 

• Observasjon obspost – nye 0.2 mg naloxon iv. kl 22. 

• Finnes komatøs kl 0745 av paramedics (deg igjen !) – ny 

dose naloxon 0.4 mg iv. 

 

• OBS : Metadon økende problem! 

• T/2 M er 15-60 t; for naloxon 1 t, dvs lengre obs. 



Amfetamin 

• Generell sympatikomimetisk effekt 

– Tachycardier og tachyarrytmier 

– BT, først og fremst systolisk BT 

• Andre komplekse effekter: 

– Generell vasokonstriksjon 

– Aktivering av trombocytter 

– Tarmischemi (OBS! ”stille buk”, S-laktat) 

– Myokard-ischemi og arytmier 

– Intrakranielle blødninger 

– Tømmer glykogenlagrene  hypoglykemi 





Cocaine – cardiac effects 

• 25% of AMIs in 18-45yrs associated with 
recreational cocaine abuse 

• Acute coronary syndromes due to: 
– Coronary vasoconstriction 

– Intracoronary thrombosis 

– Accelerated atherosclerosis (19 vs. 0.5 %) 

• If AMI, most often non-Q, therefore: 
– Less arrhythmias, hypotension & cardiac failure 

• EF often close to normal; most often open 
arteries. 

 
Am Heart J 2001; 142: 402-10.  Angiology 2001; 52: 299-304. 





Body packer – 1 av 64 pakker (2 døgn) 





Cocaine ischemia & bowel rupture 

 

 

 

 

 

 
                 

 

 

                                       
Courtesy of Stojanovic V, UUS 2004 



Cocaine abuse, chest pain (M 21) 



Cocaine abuse, few hrs after diazepam IV  

V1 

V2 

V3 

V4 

V5 



PMMA (I) 

• PMMA; Para-methoxy-methyl-amphetamine 

• Sudden outbreak in Norway in 2010,  
classified as a narcotic in November 2010 

• 20 reported mortalities1 + found in 10-20 persons driving under 
the influence during  
14 months 

1Vevelstad M et al. The PMMA epidemic in Norway. Comparison 
of fatal and non-fatal intoxications. Submitted for publication. 
2Bones T, KRIPOS - National Criminal Investigation Service. 
Personal communication 

Knut Erik Hovda. NAACT 2011 – Washington DC 



  PMMA (II) 

• Why PMMA? 

– Possibly because of one of the precursors in the production of 
amphetamine & metamphetamine became illegal in Russia1 

• Why this high mortality with PMMA? 

– Often sold as ecstasy or amphetamine, but with a slower onset of 
symptoms. Users often think it is ”weak drugs” and use more to 
gain effect.  

– Norway; locally produced??? 

1Bønes T, KRIPOS - National Criminal Investigation Service. 
Personal communication 

Knut Erik Hovda. NAACT 2011 – Washington DC 





Dr. Fridtjof 

Heyerdahl 



M 18 – mindre by i N 

• Fått diverse nettadresser av venner. 

• Kjøpt ”bade-salt og noe annet hvitt pulver” på nettet. 

• Funnet komatøs med resp stans (?) av faren på 

kjøkkengulvet. 

• Munn-til-munn før intubasjon av paramedics – innlagt. 

• Hva er dette - NPS? 

• Respirator i 6 døgn – våkner gradvis til.. 

• Permanent hjerneskade..? 

• Upåfallende nevrologisk status etter 3 mndr 

 

• Analyse av urin/blodprøve..? 



M 22 – større by i N 

• Treningsstudio & anabole steroider 

• Vært på by’n med venner 

• Innlegges komatøs fra utested – greie vitalia 

• Våker plutselig til og blir aggressiv 

• Lar seg ikke roe ned 

• Diazepam xx IV – deretter haloperidol IV 

 

• Fysisk overmakt sikres 

• Sederes og legges i respirator til neste dag – ekstubering..? 

• Nei – en Xtra dag. 

• Våkner greit – husker ingen ting annet enn ”hvitt pulver”. 



 

 

Knut Erik Hovda, European Society of Emergency Medicine, Turkey-2012 

Fine navn på nettet – men…. 



RESEARCH IS POSSIBLE – EVEN ON NPS  



          Kasuistikk 

• K18; på fest, deretter på by’n med venninner 

• Plutselig fjern & rar, synkoperer, amb til sykehus 

• Intuberes, respirator 4 timer, extuberer seg selv, aspirasjon 

med aspirasjonspneumoni 

• Bradyarytmi i 5 timer (26/min) 

• Etanol 0.5 promille, toxisk GHB-kons. 

• ’Date rape drug’ 



GHB (gamma-hydroxybutyrate) 

• Developed as an anestetic & used in narcolepsy (Xyrem) 

• Neurotransmittor or neuromodulator? 

• Dopaminergic effect on CNS. 

• Easily made by mixing gamma-butyrolactone, KOH & NaOH: 

• Rapid metabolism to CO2 & H2O; half-life 30 min 

• Euphoria, better sex, feeling ’high’  

• In overdose: Coma, respiratory depression & bradyarrhythmias (of all 

types) 



GHB – diagnosis & management 

• Clinical diagnosis: (mouthburns?) 

– Coma, respiratory depression & bradyarrhythmias 

• Symptomatic treatment 

– Diazepam IV against agitation 

– Propofol if mechanical ventilation – beware of aspiration 

pneumonia (!) 

– Atropine cures most bradyarrhythmias; other measures 

probably never indicated 

– Invasive hemodynamic monitoring probably never indicated 



GHB – gamma-hydroxybyturate – 
19 cases treated in MICU 

• Respiratory depression: 19 (9 on 
ventilator) 

• Bradyarrhythmias: 19 (atropine in 
6) 

• Coma: 19 

• Aspiration pneumonia: 6 

• No deaths in this series of patients 



Hva er NPS – og hvorfor lære om dette? 

NPS Avd seminar 2014 - Knut Erik Hovda 



Hvorfor lære om om NPS? 

• Mer psykoser/hallusinasjoner & agiterte pasienter som kan være 
voldelige – flere bruker også anabole steroider.. 

• Landsomfattende problem – ikke ”bare” i Oslo 

• Økende tendens/(aksept) til voldsbruk blant pasienter og 
sosialklienter..(?) 

• Kunnskap og samhandling med øvrige (nød)etater blir stadig 
viktigere..   

• Brukerne er ”kjemikere” – vår kunnskap skaper tillit og bygger 
allianser  

• Førstelinjen (DERE!) møter alt først…. 







NPS Avd seminar 2014 - Knut Erik Hovda 



Euro-DEN – European Drug Emergencies Network 

• To års EU-finansiert prosjekt 

• Hovedmål: 

1. Utvikle et nettverk av “vaktposter” – sentre i Europa 
med spesiell interesse for nye psykoaktive stoffer for å 
samle informasjon om akutt toksisitet fra et 
helseperspektiv 

2. Bedre den pre-hospitale gjenkjennelsen av det akutte 
forgiftningsbildet ved NPS 

NPS Avd seminar 2014 - Knut Erik Hovda 



 (Nye) rusmidler er vanlige 

 Systematiske data er tilgjengelige for: 

– Prevalensen av bruk 

– Beslagstall 

– Bruken av rusklinikker for “problem drug use” 

– Rusrelaterte dødsfall 

 Det finnes ingen systematiske data om akutt 

toksisitet for disse rusmidlene  

– Behandlingen blir erfaringsbasert 

– Cases forblir upubliserte (REK) 

Data om akutte forgiftninger med NPS 

NPS Avd seminar 2014 - Knut Erik Hovda 

http://www.emcdda.europa.eu/edr2013


The typical clinical features… 

Knut Erik Hovda, European Society of Emergency Medicine, Turkey-2012 

Stimulants 
“uppers” 

Hallucinogenic 

Depressants 
“downers” 

Tryptamines 

Cathinones 

Piperazines 

Spices 

Phenetylamines 

Other substances 

Other substances 

Other substances 



Main groups of new psychoactive substances   

• Grouping can be done different ways; usually according to their 
chemical structure or their clinical effect (hallucinogenic, 
stimulant etc).  

• Below is the grouping used by EMCDDA: 

1. Phenetylamines (amphetamines, ecstasy, PMMA…) 

2. Tryptamines (hallucinogenics; psilocybine..) 

3. Piperazines (stimulants; BZP, AZ, Happy Popper) 

4. Cathinones (stim. & hallucinogenics; bath salts, mephedrone..) 

5. Syntetic cannabinoids (hallucinogenic & sedative; spice, K2..) 

6. Other substances (ketamine & phencyclidine derivatives…) 

Knut Erik Hovda, European Society of Emergency Medicine, Turkey-2012 



Dagens utfordring – og quiz… 

En dag på MIA… 

 

Hva i all verden kan dette 
være…? 



Oppsummering: 
Ny hverdag krever 
oppdaterte rutiner…  



NPS Avd seminar 2014 - Knut Erik Hovda 


