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Kvinne 31 år gammel

• Diabetes type 1 fra 1997. 

• Bruker Animas Vibe insulinpumpe med 
kontinuerlig blodsukkermåler.

• Addisons sykdom fra 2014.

• 1. gangs gravid med termin 6/12



Forts.:

• Før innleggelse smittet av Norovirus på jobb.
• Gravid i uke 36
• Prøvd og ringe legevakten, men fikk beskjed om å roe 

seg ned og drikke rikelig . Ønsket henne helst ikke 
innom.

• Føler seg så dårlig tilslutt at hun nekter for ikke og 
komme inn.

• Har da kastet opp 3-4 ganger og hatt diare.
• «Tvinger» seg mer eller mindre inn på sykehus.
• Har også en hudabscess på magen etter et tidligere 

innstikk fra insulinpumpen/ settet.



forts

• 6/11: Har blodsukker på 2.3 i Akutt mottak, og hun ikke 
klarer og få i seg mat eller drikke som hun beholder.

• Får glukose 50 % iv og Solucortef iv 50 mg.

• Under us får hun vannavgang og styrtfødsel.

• Føder en frisk gutt på 3900 g i uke 36.

• Hun får Glukose insulindrypp og Nacl iv.

• De starter også med Cloxacillin iv for abcessen.

• Hb 12.2, LPK 19.4(normalverdi 3.5-11), CRP 20, Natrium 137 ( 
normalverdi 137-145)og kalium 3.4( normalverdi 3.5-5).

• 7/11 har CRP steget til 132 og LPK 30.4.



Forts.:

• Alt gikk greit etter fødselen. Hun ble skrevet ut med Diclocil tabletter i 5 
dager, og hun gikk tilbake til vanlig insulinpumpe.

• Cortison 25 mg x 2.

Kom til kontroll hos meg den 17/11 for sin diabetes. Var da svært trett og 
slapp, og følte hun ville besvime i dusjen om morgenen. Så svært blek ut.

• BT 110/75.
• HbA1c var 6.7.
• Høyde 1.66 vekt 60.2 kg.
• Tilkalte vakthavende lege som ordinerte økning i Cortisondosene fra 10 

mg morgen til 12.5 + 5 mg + 5 mg.
• Der ble også ordinert blodprøver + åpen retur til sengepost evt

innleggelse.
• Pasienten valgte og dra hjem.



Forts.:

• Vakthavende lege ringte henne om kvelden  på grunn av Hb
på 14, Trombocytter på 664( normalverdi 165-387), Na 131( normalverdi 

137-145mmol/l)) og kalium på 5.2( normalverdi 3.5-5 mmol/l).

• Hun ble da innlagt 2 dager hvor hun første dagen fikk 
Solucortef 50 mg iv og Nacl 0.9 % iv.

• Ytterligere doblet de dosene på Cortison i 2 dager .

• Ved kontroll her den 22/11 hos lege var der bedring i 
tilstanden. Cortison dosen skulle fortsatt være økt en uke til 
15 mg + 5 mg +5 mg der etter over til vanlige doser 10 mg + 
5 + 5 mg.

• Hun får også beskjed om å ikke være sparsommelig med 
salt, men helst spise noe saltrikt



Mange får diagnosen sent og er 
kritisk syke –

en del dør kanskje uten diagnose? 



Bleicken B et al Am J Med Sci 2010

Vanskelig diagnose? 
Hvor flinke er doktorene?



Eur J Endocrinol 2010

Hvor vanlig er akutt binyrebarksvikt? 

6,3 per 100 pasienter per år blant pasienter 
med kjent binyrebarksvikt



Noen funn er typiske for addisons
krise:

• Brunpigmentering

• Lavt blodtrykk

• Biokjemisk

– Høy kalium

– Lav natrium



Årsaker til akutt binyrebarksvikt
What factors led you to need an (unplanned) emergency 

injection? UK responses; N = 432
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Utløsende årsaker:

• Infeksjon

• Skader

• Manglende medikamentinntak

• Oppkast/ diare

• Nyoppdaget binyrebarksvikt



Ved akutt binyrebarksvikt. 
Noen symptomer er typiske

• Tretthet og slapphet
• Muskel og leddsmerter
• Salthunger
• Kvalme, brekninger evt magesmerter
• Hyperpigmentering kan være tilstede, men mangler ved 

sekundær svikt
• Uttørket eller dehydrert
• Appetittløshet 
• Lavt blodtrykk og hurtig puls
• Elektrolytt ubalanse
• Kan ha feber
Trenger ikke og ha alle symptomene!!!



‘Regler’ for sykdom
• Ved feber > 38 grader Celsius

– Dobbel dose til normal temperatur

– Ved feber > 39.5 grader kan det for noen være behov for å tredoble
kortisondosene.

• Ved oppkast

– Ta 25mg cortison rett etter oppkast episode

– Drikk, helst elektrolyttholdig væske feks farris

• Ved alvorlig skade

– Ta 25mg cortison med en gang for å unngå sjokk
(plutselig fall i blodtrykk)

Alle personer med binyrebarksvikt må ha Solu Cortef tilgjengelig.

Ha alltid med Solu Cortef på reise!!!

Hvis du kaster opp 2 ganger, bruk solu-cortef injeksjon.
Ring så lege/ legevakt hvis en er usikker eller ikke klarer og

administrere det selv!!!



Solu-Cortef brukes ved akutt binyrebarksvikt 
(addisons krise):

Kan oppstå ved for eksempel:

• Kraftig stress som infeksjonssykdommer

• Omgangssyke/ diare

• Store skader

• Operasjoner

• Nyoppdaget akutt binyrebarksvikt

• Hvis man slutter og ta hormonbehandling som for eksempel 
Prednison

• Ekstrem fysisk aktivitet

Tilstanden kan være primær binyrebarksvikt eller sekundær dvs. 
hypofysesvikt eller steroidmedikasjon.

Tilstanden kan være livstruende hvis man ikke får behandling.
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Ved akutt binyrebarksvikt:

Hjemme:
Hvis tabletter ikke gir tilfredsstillende resultat:
• Solu-Cortef 100 mg i muskel på lårets utside. kan og gies i øvre halvdel av 

rumpeballen. 
• Drikk rikelig og helst saltholdig væske som for eksempel farris.
• Kontakt lege/sykehus hvis man er i tvil om man mestrer dette selv.
• Hvis en ikke klarer og drikke og føler seg dårlig kontakt sykehus/lege.
På sykehus:
• Solu-cortef 100 mg intravenøst  som støtdose, så x 3 pr dag.

(Kan og gies oftere og i større doser hvis pasienten er dårlig).
• Tablettbehandling 50 + 25 kortison  acetat minskende  til 25 + 12.5 mg over 3 

dager.
• 1-3 liter saltvann intravenøst evt mer, evt annen væske. Mengden justeres etter 

blodtrykk, blodprøvesvar, uttørking og almenntilstand.
• Behandle utløsende årsak. 
• Obs at Solu-Cortef kan maskere infeksjon.



Enkel å behandle

• ’skyt’ først, spør etterpå

– Behandle på mistanke

– Hydrokortison er ikke farlig å gi

• Legens ansvar

– opplæring i å takle akutt binyrebarksvikt

– Gi rask steroidbehandling



Norsk steroidkort - voksne



Norsk steroidkort - barn



Erichsen MM EurJEndorinol 2009

• Addisons sykdom kan være dødelig

• Økt dødelighet blant yngre menn:
– Akutt binyrebarksvikt

– Infeksjoner

– Plutselig død 



Behandling under kirurgi, tannbehandling, fødsel og innvasive prosedyrer

Store kirurgiske inngrep med lang rekonvalesens: 100mg hydrokortison i/m før anestesi. 
Fortsett med 100mg hydrokortison i/m hver 6. time til pasienten kan spise og drikke. 
Deretter dobbeldose i 48 timer, reduser så til normaldose.

Store kirurgiske inngrep med lang rekonvalesens: 100mg hydrokortison i/m før anestesi. 
Fortsett med 100mg hydrokortison i/m hver 6. time i 24-48 timer. Deretter dobbeldose i 
24-48 timer, reduser så til normaldose.

Fødsel: 100mg hydrokortison i/m ved start av fødsel- Dobbel doser I 24-48 timer etter 
forløsning, reduser så til normal dosering.

Små kirurgiske inngrep, store tannbehandlinger: 100mg hydrokortison i/m rett før 
anestesi. Dobbel dose i 24 timer, reduser så til normal dosering.

Endoskopi som krever tømming: Hospitalisering over natt med 100mg hydrokortison i/m 
og i.v. væske, gjentas før start. Dobbel dose i 24 timer, reduser så til normal dosering..

Andre innvasive prosedyrer: hydrokortison i/m rett før start. Dobbel dose i 24 timer, 
reduser så til normal dosering. 

Mindre prosedyre: Ekstra dose (f. eks. 20 mg hydrokortison) om symptomer.

Tannlegebehandling: Ekstra morgendose 1 time før inngrepet starter. Dobbel dose I 24 
timer, returner så til normal dose.



Oppsummering

• Akutt binyrebarksvikt er en livstruende 
tilstand 

• Iv saltvann og hydrokortison treatment på 
mistanke er livreddende

• Diagnostikk kan vente

• Pasienten må få opplæring og utstyr til 
akuttbehandling



Solu-cortef injeksjon

100 mg glass med hydrokortison,
nål & 2ml sprøyte

Injeksjonssteder
• Utsiden av nedre del av lår
• Ytre del av ‘’skinken’’
• Overarmen



Takk for oppmerksomheten!


