
Nationalt Antidotberedskab 

Lotte CG Høgberg 
Farmaceut, PhD, PgDipMedToxicol 

Formand Nationalt Antidotberedskab 

Anæstesiologisk Afdeling/Giftlinjen 



Antidot – hvad er det ? 

• af græsk: Antídoton, antí imod didónai, give;  

• fordansket: Modgift 

 

• Konceptet er appelerende ! 

– Til ethvert giftstof findes en modgift… 



Paracelsus 1492-1541 

Hvad findes der som ikke er gift?  

Alle ting er gifte, intet uden gift.  

Er dosis stor nok er alt en gift. 

 

Kun dosis afgør, om en ting er giftig ! 

Latin: Dosis sola facit venenum  

(Udgivet i Strassburg 1566) 

Alt er Gift ! 
– Det er kun et spørgsmål om mængde 



…men hvordan er virkeligheden ?  

• Specifik antidot findes til få gifte 

 

• De fleste forgiftningspatienter har slet ikke behov 
for antidot –  

 Basal symptomatisk behandling er central 

 

• Årsager til manglende dosering af antidot hvor der 
er indikation 
– Tilgængelighed, pris, viden hos behandler, 

forgiftningens og/eller sygdommens alvorlighed… 



Adgang til antidoter i Danmark 

• Antidotberedskabet i DK – etableret for at sikre: 

– Den daglige behandling af patienter med almindelige 
forgiftninger 

– Adgang til antidoter mod sjældne forgiftninger 

– Ekstraordinære behov 

• mange patienter, masseforgiftninger 

 

• Antidothåndbogen 

– Lagerhold og placering af antidot 

– Anvendelsesforskrift 



Nationale Antidotberedskab 
(Arbejdsgruppe for antidotberedskab 
i Danmark) 
Repræsentanter:  
Læge og Farmaceut fra hver region 
+ 
Giftlinjen 



Antidothåndbogen 

 

 

 

 

 

 

 

 



 





Opdeling & Placering 

• Basislager 

• Speciallager 

• Suppleringslager 

 



Basislagre: 
Alle akutmodtagelser og 
akutklinikker som modtager og 
behandler forgiftningspatienter 



Speciallagre: 
 
 
 
 
Alle skadestuer og hospitalsafdelinger kan 
ved behov rekvirere præparater fra 
speciallageret ! 



Basal tilgang til forgiftningspatienten 

Gengivet efter fig. 4-1 Goldfrank’s Toxicologic Emergencies 2015, 10. edition, McGraw Hill Medical  
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Basislagre 

• Antidoter mod forgiftninger, som skal 
behandles umiddelbart 

• Antidoter som benyttes mod almindeligt 
forekomne forgiftninger 



Basislagre – indhold 

 



Eksempel på aktivering af basislageret 
Umiddelbar behandling, 

Hyppige forgiftning 

Antidoter: 

• NAC 

• Naloxon, Flumazenil 

Umiddelbar behandling, 

Sjælden forgiftning 

Antidot: 

• Atropin 



Paracetamolforgiftning 

• N-Acetylcystein (NAC) 

– Standard regime jf. anvendelsesforskrift 

 

…stopregler indlagt 

– Børn <50 kg 



Naloxon 

Anvendelse ? 

Hvordan anvendes naloxon optimalt ? 

Virker den altid ? 

Mulig forklaringer på manglende effekt ? 



Coma af ukendt genese 

Coma cocktail (Glukose, flumazenil, naloxon, 
thiamin)  

Tidligere anvendt ved bevidstløshed af ukendt 
årsag. 

 

Ikke en god ide…! 

 

Generelt anvendes en antidot ad gangen, så effekt 
kan vurderes. 



Naloxon anvendelse 

• Definér formålet !  
– fuld eller eventuel delvis ophævelse af opioidforgiftning 

• Refrakte doser 0,1-0,2 mg med 1-2 min mellemrum 
• Ved effekt: Definér strategi for observation og evt. 

gentagen anvendelse 
• Særligt ved buprenorfinforgiftning:  

– Forvent at anvende store doser og infusion 
– Forvent lang tid før effekt slår igennem 

• Risiko forbundet med anvendelsen: 
– Demaskering af sypatomimetisk intoksikation  agitation 

 
• Samme overvejelser med flumazenil (Lanexat) 



Gæt en stofgruppe… 

• Hints…Alle er giftige; Alle er sjældne i DK 



Organophosphater 

Kemiske kampstoffer Pesticider 

Parathion Sarin 

Tabun 

VX 

Soman 

Malathion 

Chlorpyriphos 

  



Organophosphat forgiftning 
• Genkend symptombilledet/toxidromet 

• Risikovurdér 

• Behov for hurtigt 
indsættende behandling 



Organophosphat forgiftning 

Atopin 
• Etableret behandling ved 

bradykardi 
– Beta-blokker, hjerteglycosider, 

muskarinholdige svampe 
– Initialdosis 0,5-1 mg  
– Derefter 2-5 mg langsomt iv 

 

• OP – ‘Atropinisering’ 
– Initialdosis 0,5-1 mg  
– Derefter 2-5 mg langsomt iv 
– Derefter fordobles dosis hvert 

5. minut til fuld ‘atropinisering’ 
(P >80/min, systolisk BT >80 
mmHg, clear lungs, pupiller 
dilateret) 

Oximterapi 

• Special lager 

• Effekt afhængig af OP type 

• Effekt usikker pga 
– OP dosis 

– Agening; Binding til AChE som 
herefter forbliver inaktivt 

– Toxicitet pga opløsningsmidlet 

”…mean atropine loading dose was 23,4 mg…” 

 



Speciallagre 

• Antidoter, som kan administreres med op til to 
timers forsinkelse uden, at behandlings-
effekten påvirkes afgørende 

• Nogle kostbare og/eller sjældent anvendte 
antidoter 

 

• Antidoterne kan rekvireres af alle landets 
hospitaler og vil som hovedregel kunne være 
fremme indenfor to timer 



Speciallagre – indhold 

 



Eksempel på aktivering af 
speciallageret 

 

Hyppigt anvendt 

Antidot: 

• Digifab, tidl. Digibind  

Sjældent anvendt, 

Sæsonafhængigt brug   

Antidot: 

• Silibinin 



Hjerteglycosider i naturen… 

Imod mest almindeligt anvendte 
lægemiddel indeholdende 
hjerteglycosid.. Digifab 

• Imod hjerteglycosider 

• Binder cirkulerende toxin 

– Intravaskulært & 
interstitialrum 

• Koncentrationsgradient: 

Compartment 2 
 

Digoxin bundet  på 
Myokardiereceptor 

Compartment 1 
 

Fri Digoxin   
Serum & Interstitial rum 

Renal Digoxin clearance 
øges med 20-30 % 



Digifab 

Indikation: 

• Voksne, dosis >10 mg 
digoxin 

• Børn, dosis >4 mg (> 0.3 
mg/kg) digoxin 

• S-digoxin >5-7 nmol/L, 6-
8 timer efter indtagelse 

• P-kalium >5,5 mmol/L 
(anden årsag udelukket) 

• Livstruende rytme og 
overledningsforstyrrelser 

Dosis: 

 

 

 

 

 

 

 

• Ukendt digoxindosis: giv 
400 mg (10 htgl), 
monitorér vital parametre 



Silibinin 
Danmarks svampeatlas 

Oplevnaturen.dk 

• Amatoxin svampe 

• Nyt nordisk køkken… 

HVID FLUESVAMP 



Silibinin 

• Efter initial behandling med kontakt til Giftlinjen, 
identifikation af svamp(e) og begrundet 
mistanke om behandlingskrævende indtag, er 
der indikation for tillægsbehandling med antidot 

• Ofte ender håndteringen på hepatologisk 
specialafdeling, som kontaktes tidligt i forløbet 



Tillige findes… 
Suppleringslagre 

- Et sted i hver region 

• Atropin 

• Behandling af 
masseforgiftninger med 
kemiske kampstoffer af 
organophosphattypen 

• Kan rekvireres af alle 
hospitaler – indenfor og 
udenfor egen region 

 

 

Øvrige 

• Botulinum antitoksin 

• Behandling af botulisme 

• Findes på Statens Serum 
Institut  

• Kan rekvireres døgnet rundt 



Ikke i antidotberedskabet… 

• Antisera til eksotiske slanger 

• Antidoter til radionukleider  

wulffmorgenthaler 





Antidoter i Grønland 

• Rekommandationsbogen for medicin i Grønland 

 

http://www.tljob.dk/resultat/                  http:/http:/www.peqqik.gl/


Antidoter i Grønland 

• Kontakt Giftlinjen 
for: 

– Præparatnavne 

– Indholdsstof 

– Henvisning til 
anvendelsesfor-
skrift i 
antidothåndbogen 

 



Antidoter på Færøerne 

• Landssygehuset Tórshavn 
(LS), Intensiv afdeling samt 
Apoteket 

 

• Klaksvíkar Sygehus  

• Suðuroyar sygehus  

Præparat 
Antal 

pakninger 
Lokation  

Desferal 1 Intensiv 
Ethanol 2 Intensiv 
Cyanokit 1 Skadestue 
Acetylcystein 2 Intensiv+skadestue 
Naloxon 1 Alle afsnit 
Flumazenil 1 Alle afsnit 
Protaminsulfat 2 Fleste afsnit  
Botilinum antitoxin 3 Intensiv 
Vitalipid (mod 
anæstetika) 2 Fleste afsnit 
Glucagon 1 Fleste afsnit 
Aktivt kul 16 Skadestue 
Konakion 2 Alle afsnit 
Atropin 2 Alle afsnit 
Dobutamin 2 Intensiv 

Methylthionin 0 
3 stk på Tjaldurs 
Apotek 

Ipecacuanha 1 Skadestue 
Calciumchlorid 
0,5mmol/ml 2 Intensiv 
Pyridoxin 25 mg/ml 0 1 stk på Fødeafsnit 

Sugammadex 0 
1 stk på Norðoya 
apotek 

Præparater 
Acetylcystein 
Naloxon 
Flumazenil 
Aktivt kul 



BORGER TLF. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

SUNDHEDS-
PERSONALE 

…Brug for hjælp  –  ring til 

38635555 


