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Occurence of illegal drugs in Denmark 2011
Number of police seizures

Source: Rigspolitiets narkotikastatistik 2012

Cannabis
66%

Amphetamine
14%

Cocaine
14%

Heroin
4%

Ecstasy
2%

Other euf: 3%  (RKA  Årsrapport 2011)



Forekomst af illegale stoffer i Danmark 1990 - 2011
Antal beslaglæggelser – hård narkotika

Kilde: Rigspolitiets narkotikastatistik 2012
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Europæisk narkotikarapport



De klasiske

• Cocain
• Amphetamin
• MDMA
• Methamphetamine
• LSD
• THC
• Opioider
• Ethanol
• GHB





Estimates of drug use in the european union 



Drug harm-o-meter

Lancet, Nutt et al., 2010



Sammenligning af blodkonc. af cocain



Virkning på CNS



Virkning



Virkning på hjernen







Klinik
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 lægemidler og 
misbrugsstoffer

 Flygtige stoffer
Alkolhol (acetone m.fl), 
opløsningsmidler

Biologisk 
prøve

LC-TOF-MS

HS-GC-FID (HS-GC-MS)



Gæt en forgiftning



Case historie

• En 22-årig mand sniffer stoffet lørdag aften (kl. 20-22) 
• små gennemsigtige kapsler med flager indeni - købt over internettet. 

• Omkring kl. 22 taler ham usammenhængende, løbe rundt 
og trække gardiner ned. 

• Han hallucinere, skære tænder og har rystende bevægelse. 

• Kl. 23 tilkaldes en ambulance - ved ambulancens ankomst 
er han ukontaktbar .



• Der ydes livreddende førstehjælp og han bliver kørt på hospitalet. 
• Bedøves med fentanyl og ketamin og der gives 20 mg diazepam
• RF 24
• Først høj BT og så lav, puls 110
• Tp 40
• pH 6,9, lav CO2
• Overføres han til intensivafdelingen, hvor man blandt andet giver ham 

en blodtransfusion, nedkøler hovedet. 

• Hans tilstand blev fortsat værre, og trods livreddende tiltag dør han 
næste dag kl. 10.





Case historie

• Obduktion 2 dage efter dødsfaldet.

• Obduktionsfund: påvist blod- og væskeopstemning i lungerne, diffus 
blødning af slimhinder. 

• Retskemisk analyse: følgende stoffer påvist i perifert blod: 
Amiodaron, diazepam, fentanyl, ketamin, lidocain, midazolam, nordazepam, paracetamol, 
quetiapin og temazepam. 

– THC 
– Amfetamin – 0,47 mg/kg
– 25C-NBOMe – 0,0006 mg/kg

– Dødsårsagen ifølge den retsmedicinske erklæring antages at være multiorgansvigt, på basis af en 
forgiftningstilstand med stofferne 25C-NBOMe og amfetamin.





Serotoninsyndrom

• Overstimulering af CNS pga øget mængde 
serotonin på recepterniveau.

• Serotoninsyndrom (medicin.dk) er beskrevet både 
efter forgiftning og terapeutisk dosering hos 
patienter, der tager to eller flere stoffer, som 
øger serotoninindholdet i hjernen.



Lægemidler 

• Lægemidler associeret med serotonergt
syndrom:
– SSRI (f.eks.Citalopram).
– Andre antidepressiva (f.eks Venlafaxin)
– Opioidanalgetika (f.eks fentanyl, tramadol)
– MAO-hæmmere (f.eks moklobemid)
– Serotoninfrisættende stoffer (f.eks amfetamin, 

Ecstasy)
– Andre (f.eks litium) 



Diagnose og klinisk forløb

• Mild: Takykardi, shivering, diaphorese, 
mydriasis, normal temperatur

• Moderat: Takykardi, hypertension, hypertermi, 
let agitation, clonus, hyperaktiv peristalsis, 
diaphorese, hyperrefleksi, mydriasis



• Alvorloig: Takykardi, svær hypertension, agiteret 
delirium, shock, kramper , svær rigiditet, 
hypertermi, acidose, nyresvigt, rhabdomyolyse, 
DIC.

• Præletal: Malign hypertermi, hypo/hypertension, 
takypnø/ventilatorisks vigt, arrytmier, ARDS, 
trismus, svære CNS-symptomer, diarré, akut 
nyresvigt, respiratorisk acidose, leukocytose/DIC, 
leverskade, diaphorese, rhabdomyolyse, flushing.  

Isbister & Buckley,2005



Behandling

• Primær symptomatisk
• Sedering med benzodiazepiner i refrakte

doser, oftest store doser nødvendige
• Afkøling
• Elektrolyt genoprettelse
• (5-HT2A antagonister – ikke dokumenteret 

effekt)
• Glucose, ilttilskud og thiamin



Behandling (medicin.dk)

• Ved serotonergt syndrom er diazepam førstevalg 
til behandling af agitation og triaden 
hypertension, hypertermi og takykardi. Giv 
refrakte doser på 10 mg i.v. hvert 2.-5. minut, 
indtil symptomerne svinder. Behandlingen kan 
give respirationsstop, hvorfor den skal foregå på 
intensiv afdeling. Endvidere gives glucose, 
ilttilskud og thiamin. Hvis der ikke efter indgift af 
2 mg diazepam/kg er opnået kontrol med 
symptomerne, behandles hvert symptom 
særskilt. Afkøling ved hypertermi.



Ikke det eneste påvisning… 

• 25C og trafik sag





• N-BOMe’r sælges ofte som LSD. 

• Kemisk er de meget forskellige.  NBOMe´r billigere og lettere at fremstille.

• Alle NBOMe’r er hallucinogene og har en effekt der minder om effekten af LSD.

• Virker på de samme receptorer i hjernen (5HT2A).

• NBOMe’ere er meget farligere end LSD – man dør ikke af LSD, men NBOMe´r er 
uforudsigelige.

• Flere dødsfald af NBOMe´r, specielt 25I-NBOMe.

N-Bome vs. LSD
LSD

25I-NBOMe



Effekt af NBOMe´r

• Stofferne er utroligt potente, og det er derfor 
meget let at tage en overdosis.  Dosis < 1000 µg

• Forgiftninger er set ved meget lave doser af stoffet. 

• Internetforums: snif aldrig stoffet. 



lidt historie og kemi

2C-C:
2C – familien  
hallucinerende phenethylaminer

25C-NBOMe – ”2C-C-NBOMe”:
NBOMe-familien
2-methoxybenzyl (BOMe) gruppe



• Syntese og neurovidenskabelig forskning:
• 2003: Tysk kemiker Ralf Heim beskriver syntesen af 25I-NBOMe i sin ph.d.–afhandling.

• Siden er flere nye stoffer af typen N-BOMe syntetiseret, specielt har en amerikansk forskergruppe 
ledet af David Nichols været meget aktive. 

• En forskergruppe fra Københavns Universitet har brugt stoffer af N-BOMe-typen i positron emission 
tomography (PET) studier af hjernens serotonin receptorer (specielt 5-HT2A).

• Misbrug
• Omkring 2010 dukker stofferne op i ”misbrugsmiljøer”.
• Stofferne bliver populære , men mange bliver forgiftede og flere dødsfald blev rapporteret.
• Stofferne forbydes  (Rusland 2011, derefter følger flere lande).

NBOMe – kort historie



NBOMe - ”N-bomb”

25I-NBOMe (”25I”, ”Smiles”)

25B-NBOMe (”25C”)

25C-NBOMe (”25C”)



Flere N-Bomb’r

2CBFly-NBOMe

25P-NBOMe25D-NBOMe

25TFM-NBOMe

25E-NBOMe

25G-NBOMe

25N-NBOMe



• Siden marts 2012 har vi set 25I-NBOMe, 
• 25B-NBOMe og 25C-NBOMe i narkoeffekter. 
• Solgt som pulver eller ”blotters” (frimærker).

• Stofferne bliver forbudt i Danmark oktober 2013.

N-Bome i Danmark



Gæt en forgiftning



Rotegiftsagen

• 34-årig skizofren mand. 
• Indlagt på psykiatrisk afd. 
• Bliver udadreagerende og må tvangsfikseres 

og tvangsmedicineres med Stesolid.
• Kl. 8 vanlig medicin Venlafaxin



• En time senere eksplosive kaffegrumslignede 
opkastninger, apnøperioder  og ”svag puls” 
Bliver ukontaktbar. 

• Mistanke om indtag af stoffer samt evt. 
rottegift. 

• Indbringes til skadestuen



• CNS:Ukontaktbar
• Respiratorisk: Intuberes og koblet til respirator. 100 % FiO2. 
• Cirkulatorisk: BT 87/45. Puls 115 . Dette på høj dosis NA og Adrenalin. Ekko 

ia.
• Renalt: Anurisk. Umålelig høj Myoglobin. Kreatinin 337
• Koagulation: Trct 72. APTT 84, Fibrinogen 3,2. Diffus blødning fra luftveje, 

GI kanal og indstikssteder. Der gives Konakion. FFP, Trombocyt pools, 
cyklokapron etc. 

• Central TP 42,0 grader ved ankomsten. Aktiv køling.  
• A-gas med metabolisk acidose – lactat høj. 



?



• Drug test viste følgende i urinen:
-Hash
-Amfetamin
-Metadon
-Benzodiazepiner



• Mors den efterfølgende morgen. 



• Diferentialdiagnoser?

• Psykose
• Malign neuroleptika

syndrom
• CNS infektioner
• CNS trauma



Obduktion

• Ved obduktionen blev der bl.a. fundet:
- Blødning i slimhinden i begge nyrebækkener, 
mavesækken,tyk-og  endetarm, tungeroden, i 
svælget og på en hjerteklap. 



Retskemi

• Ved retskemisk undersøgelse fandtes bl.a
følgende stoffer: 

• Amfetamin
• Venlafaxin(SNRI - serotonin- og 

noradrenalingenoptagshæmmere) 

Der blev IKKE fundet rottegift. 



Kemi

• Amfetamin påvist på et niveau som ses ved 
forgiftningssymptomer eller dødelig 
forgiftning

• Venlafaxin påvist i koncentrationer lidt højere 
end ved behandling.



Amphetamin

• Halveringstid 7-34 t
• Virkning efter oral indtag 20 min til flere timer
• Efter sniffing få minutter, iv ca 15 min
• Effekt 7-12 timer
• CYP 2D6 , alkalin urin –forlænger t ½



Cocain



Cocaine

• Halveringstid: 0,7-1,5 t 
• Virkning: få timer

• Na-kanal blokker





Ecstasy





Bath salt

• Tilhører katinoner
• Ligner amphetamin og kath i virkning men mere 

halucinogen

• Flakka, Ivory Wave, Vanilla Sky, Cloud Nine, Blue Silk, Purple Sky, Bliss, Purple Wave, Red Dove, Zoom, Bloom, Ocean Snow, Lunar Wave, 
White Lightening, Scarface, Hurricane Charlie, Drone, Energy-1, Meow Meow, Sextasy, Ocean Burst, Pure Ivory, Snow Leopard, 
Stardust, White Night, White Rush, Charge Plus, White Dove, plant fertilizer, plant food



Virkning på hjernen



Gæt en forgiftning



Case

• 18-årig kvinde bliver indbragt til skadestuen 
via Falck

• Kl 5 om morgen ringede hendes kæreste til 
112 og mente at hun havde fået en overdose

• Der kom Falck og lægeambulance
• Pt var bevidstløs og havde små 

krampetrækninger
• Akutlægen gav nalaxon



• Akut lægen kørte med hende på skadestuen 
men blev kaldt til et større uheld på 
motorvejen inden du nåede at snakke med 
ham

• Falks journal var udfyldt bl.a. med GCS, puls 
og BT værdier samt kort om forløbet kramper, 
nalaxon…



• Kendt med epilepsi
• Medicin Delepsine 300 mg + 600 mg
• Ikke ryger
• For nylig flyttet til kæresten efter en skænderi 

med moderen
• Hun fortæller yderligere at hun har af og til 

kramper og at det er normalt at hun er så træt 
efterfølgende



Objektivt

• Somolent. Svarer relevant. Orienteret i tid sted 
og egne data.

• Andet?
• Hun vil gerne hjem



Diagnose?

• Epilepsi
• Forgiftning?
• I så fald med hvad?
• Intenderende eller utilsigtet?



Behandling?

• Sendes hjem?
• Indlægges? 





Hvad skete der i virkeligheden…
• Methadon: Biotilgængeligheden varierer fra ca. 40% til 

næsten 100%. Plasmahalveringstiden varierer fra 30 til 60 
timer. Virkningsvarighed for en enkelt dosis er 4-8 timer, 
ved gentagen indgift kan doseringsintervallerne øges pga. 
en kumulativ virkning. Gennemsnitlig virkningsvarighed ved 
gentagen indgift 8-12 timer. 

• Naloxon: Biotransformeres i leveren til inaktive 
glucuronider. Plasmahalveringstid 60-90 minutter. 
Virkningsvarighed 1-4 timer, varierende efter mængde og 
tidspunkt for indtagelsen af opioider samt dosis og 
administrationsvej af antidot (i.m. indgift virker længere 
end i.v. indgift).
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Opioider

• Tolerance udvikling
• Naloxon



Virkning på hjernen



Cannobinoider

• Virker via cannabinode receptorer i hjernen 
(CB1 og 2)

• Spice, K2,…JWH-nr…
• Synthetic cannabinoid receptor agonists
• Kom i starten af 2000



• http://www.cbsnews.com/news/synthetic-
marijuana-overdose-turn-dozens-into-
zombies-in-nyc/



Purported product design
Some of the declared ingredients are said to produce cannabis-like effects:

Canavalia maritima (‚Baybean‘)

Pedicularis densiflora (‚Indian Warrior‘)

Leonotis leonurus (‚Lion‘s Tail ‘)

Zornia latifolia (‚Maconha Brava‘)

Leonurus sibiricus (‚Siberian Motherwort‘)

Leosiberin

cannabis like

LeonurinAucubin

Cannabis likecannabis like

L-Betonicin

cannabis like cannabis like

OH

OH

R





• Symptomer efter 10 min
• Varighed ca 6 timer
• Syntetiske canabinoider kan være dødelig.



Behandling

• Ingen antidot
• Symptomaisk
• Observation
• Benzodiazepiner!

• Obs personale



4 venner fra skadestuen



Cases fra skadestuen

Patient Stof
Koncentration 
udfra TOF 
(mg/kg)

T-041 
Gens. 
(mg/kg)

T-031 
Gens. 
(mg/kg)

T-047 
Gens. 
(mg/kg)

Min 
konc. 

(mg/kg)

Max 
konc. 

(mg/kg)

Toksikologisk 
vurdering 

1
2 Cocain 0,0086 0,0099 0,0104 0,0104 Under terapeutisk 
2 Diazepam 0,0865 0,1505 0,2646 0,2646 Terapeutisk 
2 Ketamin 0,0157 0,0240 0,0149 0,0158 Under terapeutisk

2 LSD
0,00057

0,00100225 0,0012027 Toksisk

2 MDMA 0,062 0,0882 0,0716 0,0775425 Under terapeutisk
3 Diazepam 0,0939 0,1747 0,3072 0,3072 Terapeutisk 
3 Ketamin 0,0131 0,0178 0,0110 0,0117369 Under terapeutisk

3 LSD
0,0047

0,00826417 0,009917 Toksisk

3 MDMA 0,1021 0,2502 0,2030 0,2200 Terapeutisk 
4 Ketamin 0,0231 0,0346 0,0215 0,0228 Under terapeutisk

4 LSD
0,002

0,00351667 0,00422 Toksisk

4 MDMA 0,1185 0,3888 0,3155 0,3418 Terapetisk
5 Cocain 0,0044 0,0058 0,0061 0,0061 Under terapeutisk
5 Diazepam 0,1029 0,1914 0,3365 0,3365 Terapeutisk

5 LSD
0,0039

0,0068575 0,008229 Toksisk

5 MDMA 0,1039 0,2859 0,2320 0,2514 Terapeutisk





Take home message

• ABCDE
• Mange stoffer fremmer vold
• Klinikken og blodprøver skal vurderes 

sammen!
• Mange har blandingsforgiftning
• Pas på dig selv!


