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Lørdagsnatt i akuttmottak…

• 24 år gammel mann funnet liggende på gaten i Sandnes. 

Han er bevisstløs – GCS 3

• Hvilke vurderinger gjøres?

• Klinisk undersøkelse

• Billedundersøkelser

• Lab

• Behandling



dvs.: åpner ikke øynene,
lokaliserer ikke på smerte
lager ikke forståelige lyder





Hvordan skille mellom intoks og andre 
årsaker til koma?

• Den bevisstløse pasient kan deles i 3 kategorier

– Fokale eller lateraliserende tegn

• cerebrovaskulært, traume, romoppfyllende prosess

– Nakkestivhet

• Meningoencephalitt, SAH

– Uten noen av de over

• Intoksikasjon, metabolske, epileptisk anfall, organsvikt, endokrint



Mottak av den bevisstløse pasient

• A B C D E

• Komparentopplysninger, journal, medikamenter

• Klinisk undersøkelse

– Tegn til traume?

– Hudforandringer?

– Opioidplaster?

• Orienterende nevrologisk undersøkelse

– Nakkestivhet?

– Lateralisering – fokale utfall, pupiller, GCS, pustemønster

• Blodgass med elektrolytter, glukose



Mottak av den bevisstløse pasient

• EKG – mtp toxidromer

– QRS bredde, QTc

• CT caput ved tvil

• Evt nevrologisk tilsyn med funn eller opplysninger som 

indikerer skade på CNS – CT angio/MR

• Evt spinalpunksjon ved mistanke om CNS infeksjon

• Evt EEG













Metabolske årsaker

• Hypo-/hypertermi
• Sjelden primærårsak til koma ved tp > 38 gr

• Hypo-/hyperglykemi

• Nyre-/leversvikt

• Endokrin sykdom
• Addisonkrise, hypothyreose

• Wernickes encephalopati
• Tiamin 200 mg iv hos potensielt feilernært pasient



• 947 innleggelser

• Lik fordeling mellom kvinner og menn

• Median alder 36 år

• BDZ 18%

• Etanol 17%

• Paracetamol 12%

• Opioider 7%

• GHB 7%



• Mann 65 år. Innlagt mandag med GCS 6-7 etter helgefyll.

• Rimelig velordnet mann, men med alkoholproblemer

• pH 7,15,  BE -15, hyperventilerer

• Osmolal gap 40, s-etanol: 0

• Laktat 18 (blodgassmaskin)

• � Laktat 17 (lab) ??

• Lab bruker også blodgassmaskin

• Dialyse + fomepizol      Pos etylenglykol



Toksidromer

Sympatomimetic Kokain, amfetamin, LSD Økt HF og BT, dilaterte pupiller –
reaktive, svette agitasjon

Sympatolytisk Opioider, alfa2-agonister,
sedative, etanol

Hypotensjon, bradykardi, 
respirasjonsdepresjon, små, reaktive 

pupiller

Kolinergt Organofosfater Små pupiller, svette, luftveissekresjon, 
forvirring, kramper, resp svikt

Antikolinergt 1. gen antihistaminer, 
TCA,

Dilaterte pupiller – ofte ikke-reaktive,
takykardi, ileus feber, urinretensjon



Skal vi intubere?





• Gjennomgang av alle intoksikerte pasienter med GCS < 

15 som ble overført til overvåkning uten intubasjon

• 72 pasienter – 13 med GCS < 9

• 65% med selvpåført overdose

• 22% med primær alkoholintoksikasjon

• 1 pasient intubert – GCS 14 i AM som falt til 6 på post

• 0 aspirasjoner

• Ingen CT caput

• Ingen ventrikkelskyll/aktivt kull



Skal vi intubere dem med GCS < 9?

• Aspirasjon rapportert 17-45% (!)

• Omstendigheter og lokale forhold betyr sannsynligvis 

mest

– Ventrikkelskyll og nedsetting av kull – JA

– Uklar diagnose – JA

– Svære forgiftninger med lang halveringstid – JA

– Ufri luftvei – JA

– Respiratorisk/sirkulatorisk instabilitet – JA

– Bør overvåkes av kompetent personell





Opioid-intoksikasjon

• Respirasjonsdepresjon er hovedfunn

• Små pupiller er vanlig, men ikke definerende

• Anamnese vil ofte gi en sterk pekepinn

• Naloxon 0,4 mg iv. Dosen dobles til respons (max 15 mg).

– 40 mcgr som startdose?

• Evt etterfulgt av 1-2 x initial dose im.

• Vurder infusjon – 2/3 av initial dose pr time

• Evt intubasjon og behandling i intensivavdeling.



Flumazenil

• 35 år gammel kvinne, kjent rusmisbruker, funnet 

bevisstløs av kjæreste etter «fest».

• Flumzenil 4 mg iv prehospitalt -> våkner til -> kramper

• Ved ankomst sykehus -> ikke kontaktbar

• Ny runde med flumazenil -> kramper



• Number needed to harm (alvorlig): 50 (arrytmi, kramper)

• NNH: 6 (agitasjon, dysfori, oppkast)



Mulige scenarioer ved blandingsintox

Comatøs pasient med respirasjonsdepresjon
• Naloxone -> komatøs pasient som kaster opp

• Naloxone -> motorisk urolig, umulig å håndtere

• Flumazenil -> kramper



Psykogent koma
• Kniper igjen øynene

• Nystagmus fremprovoseres ved kalorisk prøve

– ved koma med intakte hj.nerver -> tonisk deviasjon mot 

øret

• Gjerne kombinert med psykogene kramper

– øyne lukket under kramper

– asynkrone rykninger

– blodgass er normal eller resp alkalose i motsetning til 

blandet resp/met acidose ved ekte kramper

• EEG sjelden nødvendig




