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Definition 

Forhøjet albuminkorrigeret se-kalcium (> 2.55 mmol/I), eller ioniseret se-kalcium (>1,38 mmol/L) 

NB! Ændringer i albuminniveauet kan medføre at kalciumniveauet måles enten for højt eller for lavt, 

hvis symptomerne ikke står mål med klinikken kan suppleres med måling af ioniseret kalcium, ved 

at udføre a-punktur kan svar haves i løbet af 10 min. 

Indledning 

Koncentrationen af kalciumioner i plasma er af fundamental betydning for en række vitale funktioner, 

herunder nerveledning og muskelkontraktilitet, cellemembranpermeabilitet og sekretionsprocesser. 

Kalciumkoncentrationen er derfor underkastet tæt hormonal kontrol. Plasmakoncentrationen 

registreres direkte af en kalciumfølsom receptor. De vigtigste calciotrope hormoner er 

parathyroideahormon (PTH), calcitonin og 1,25-dihydroxyvitamin D.. 

Hyperkalcæmi er den hyppigste alvorlige elektrolytforstyrrelse hos cancer patienter. Det skønnes at 

ramme mellem 10-20 % af patienterne i løbet af deres sygdomsforløb. Hyppigst ses tilstanden hos 

mammacancer, myelomatose, hoved-hals cancer og planocellulære lungecancer.  
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Inddeling: 

Hypercælcæmi hos cancerpatienter kan inddeles i 4 typer: 

 

TYPE HYPPIGHED KNOGLEMETASTASER UDLØSENDE 

ÅRSAG 

TUMOR 

Humoral 

hyperkalcæmia 

80 % Enkelte læsioner, kan 

være helt fraværende 

PTH relateret 

protein medfører 

øget knogle 

reabsorbtion og 

øget renal 

retention af Ca²+ 

der resulterer i 

forhøjet s- Ca²+ 

Planocellulære 

karcinomer 

Hoved-hals; 

oesophagus, 

lunge, renalcelle 

karcinom, ovarie, 

endometrie, 

cervix, lymfomer, 

mammae  

Lokal osteolytisk 

hyperkalcæmia 

20 % Udbredt. Cytokiner, 

chemokiner, PTH 

relateret protein 

medfører øget 

osteoclastisk 

aktivitet i 

metastatiske 

læsioner og der 

af øget s- Ca²+ 

mammae, 

multible 

myelomer, 

lymfomer 

1,25-

dihydroxyvitamin 

D producerende 

lymfomer 

<1% Varierende 1,25-

dihydroxyvitamin 

D medfører øget 

osteoclastisk 

aktivitet og øget 

reabsorption fra 

tarmen. 

Lymfomer (alle 

typer) 

Ektopisk 

hyperparyotidisme 

<1% Varierende Yderst sjældent 

ses produktion 

af ”rigtigt” PTH  

fra tumor. 

Varierende 

 

Malign Hypercælcæmi kan vise sig i 2 former: 

 

 Ækvilibriumhyperkalcæmi; en let til moderat, hyppigt asymptomatisk hyperkalcæmi. 
Persisterer i årevis uden væsentlige tegn på nyrepåvirkning eller progredierende tab af 

knoglemineral. Ses ved malign humoral hyperkalcæmi, og skyldes tumorproduktion af et 
PTH-lignende peptid (PTHrP, ParaThyroid Hormone related Peptide).  

 

 Dysækvilibriumhyperkalcæmi en hurtigt progredierende hyperkalcæmi ofte ledsaget af 
aftagende nyrefunktion, udtalte kliniske symptomer og evt. et massivt tab af knoglemineral. 

Denne form ses typisk ved myelomatose og hurtigt voksende osteolytiske knoglemetastaser. 
Ses desuden ved forgiftning med vitamin D eller vitamin A, granulomatøse sygdomme, visse 
lymfomer, immobilisation samt primær hyperparatyroidisme med svær hyperkalcæmi.  
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Diagram over de renale mekanismer der ligger til grund for 

forværring og vedligehold af hyperkalcæmi. 
 

 

 

Symptomer: 

 

 Ved hyperkalcæmi er serumkalciumniveauet ikke altid relateret til patientens symptomer 

eller kliniske status. Hastigheden, hvormed serumkalcium stiger, andre 
elektrolytforstyrrelser, graden af dehydrering, nyreinsufficiens og patientens grundlidelse vil 
modificere det kliniske respons på hyperkalcæmien.  

 Hyppigste symptom er accentuering af knoglesmerter medførende immobilisation, 

herudover: 

 

o CNS: Depression, irritabilitet, hukommelsessvigt, søvnforstyrrelser, mareridt, 

konfusion, stupor, coma, hallucinationer, paranoide tilstande, svækkede dybe 

reflekser. 

o Muskulære: Muskelsvaghed, træthed 

o Kardiovaskulære: Hypertension. Forkortet QT-interval, breddeøget T-tak, hjerteblok, 

arytmier, asystoli, øget følsomhed for digitalis. 

o Renale symptomer: Polyuri i tidligere fase, tørst, dehydrering. Tab af frit vand, K+, 

Mg++ og H+. Aftagende nyrefunktion. 

o Gastro-intestinalt: Anoreksi, kvalme og opkastninger. Obstipation, ulcus pepticum og 
pancreatitis. 

 

[Ca2+]↑

Renal 
opkoncentration↓

Diurese↑

GFR↓

Tubulær

reabsorbtion af Na+

og Ca2+↑
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Undersøgelser: 

 

• Objektiv undersøgelse 

• Parakliniske undersøgelser: A-punktur, albuminkorrigeret se-kalcium , P-Mg++, P-fosfat, 

S-albumin, S-kreatinin, carbamid, P-Na+, P-K+. 

• EKG  

 

Akut Behandling: 

 

Hyperkalcæmisk krise eller hyperkalkæmi hvor albumin korrigeret calcium >3.0 med svære 

symptomer og/eller creatinin >200 er en akut livstruende tilstand, der skal behandles aggressivt og 

hurtigt. Mortaliteten er ca. 50 % over 30 dage. Rehydrering er essentiel. Der anlægges KAD. 2 x iv. 

adgang. Væskeskema.  

 

AKUT BEHANDLING EFTER HYPERKALCÆMIGRAD  

 

Kalcium Behandling 

Alb korr Ca-ion 

2,55 – 3,0 

mmol/l 

1,38 – 1,7 

mmol/l 

Ingen 

Symptomer 

Observation med kontrol af BP efter 1-2 uger. 

Rigeligt væskeindtag (2-3 L dagligt) po..  

Vurdering af vanlig medicin.  

 

Symptomer 1-2 liter Nacl iv. 

Rigeligt væskeindtag (2-3 L dagligt) po..  

Kontrol af Ca. efter 1-2 uger.  

Zometa er ikke indiceret hvis Alb korr calcium 

er < 3.0, med mindre pt. har 

knoglemetastaser. 

 

3,0 – 4,0 

mmol/l 

1,7 – 2,4 

mmol/l 

Lette 

symptomer 

1) Rehydrering med 3-5 l isotonisk Nacl 

1. døgn, korrektion af hypokaliæmi og 

hypomagnesiæmi. Ved kendt 

hjerteinsufficiens eller tegn på 

overhydrering suppleres med loop-

diuretika. Her efter 2-3 l døgn, daglig 

kontrol af væsketal inklusiv Mg+. 

2) Zometa 4 mg iv i 50 ml isoton Nacl 
eller Glu indgivet over 15 min når pt. 
er rehydreret; udgangspunktet så 
tidlig som muligt. 

3) Kontrol af Ca²+ ved udskrivelse, 

herefter kontrol efter 14 dage  

 

Svære 

symptomer, 

1) Rehydrering med 3-8 l isotonisk Nacl 
over 1. døgn, korrektion af 

hypokaliæmi og hypomagnesiæmi. 
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eller creatinin 

>200 

Ved kendt hjerteinsufficiens eller tegn 
på overhydrering suppleres med loop-

diuretika.  
2) Miacalcic® (calcitonin) opl. 100 

IE/ml, 500 IE iv.. Gives i 500 ml 
isotonisk natriumchloridin- eller 

glucosefusionsvæske. Indløb over 6 
timer. 

3) Zometa 4 mg iv i 50 ml isoton Nacl 
eller Glu indgivet over 15 min når pt. 
er rehydreret; udgangspunktet så 

tidlig som muligt. 

4) Kontrol af Ca²+ og elektrolytter dagligt 

frem til udskrivelse, herefter kontrol 

efter 14 dage. 

 

> 4,0 

mmol/l 

>2,4 mmol/l Hyperkalkæmisk 

krise.  

 

1) Rehydrering med 3-8 l isotonisk Nacl 
1. døgn, korrektion af hypokaliæmi og 

hypomagnesiæmi. Ved kendt 
hjerteinsufficiens eller tegn på 
overhydrering suppleres med loop-
diuretika.  

2) Miacalcic® (calcitonin) opl. 100 

IE/ml, 500 IE iv.. Gives i 500 ml 
isotonisk natriumchloridin- eller 
glucosefusionsvæske. Indløb over 6 
timer. 

3) Zometa 4 mg iv i 50 ml isoton Nacl 
eller Glu indgivet over 15 min når pt. 
er rehydreret, udgangspunkt så tidlig 
som muligt. 

4) Kontrol af Ca²+ og elektrolytter dagligt 

frem til udskrivelse, herefter kontrol 

efter 14 dage. 

 

 

Udredning/behandling efter primær episode: 

Udredning/behandling efter primær episode 

 

Calcium Behandling 

Alb korr Ca-ion 

2,55 – 3,0 

mmol/l 

1,38 – 1,7 

mmol/l 

Ingen 

Symptomer 

Udredning af knoglemetastaser hvis disse 

ikke er kendte, primært i form af 

knoglescintegrafi.  

 

Overvej progression i sygd. Opstil relevant 

udrednings program. Overvej behandlings 

skift. Tumorspecifik terapi kan i sig selv have 

Ca²+ -nedsættende effekt. 

Symptomer 
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Overvej opstart af Zometa hv. 3-4 uge ved 

påvisning af knogle metastaser.  

 

Kontrol: Ved fortsat observation kontrol af 

BP min. hv. 3. måned. Profil: Kemoterapi med 

cisplatin,  

 

Pt. skal informeres om advarselssymptomer 

og om at tage kontakt til egen læge eller os 

hvis disse opstår.. 

  

3,0 – 4,0 

mmol/l 

1,7 – 2,4 

mmol/l 

Lette 

symptomer 

Udredning af knoglemetastaser hvis disse 

ikke er kendte, primært i form af 

knoglescintegrafi.  

 

Overvej progression i sygd. Opstil relevant 

udrednings program, overvej behandlings 

skift. Tumorspecifik terapi kan i sig selv have 

Ca²+ -nedsættende effekt. 

 

Opstart af Zometa hv. 3-4 uge ved påvisning 

af knogle metastaser. Kan Ca++ ikke 

normaliseres trods zometa kan der primært 

forsøges med at gentage zometa 

behandlingen dog med 8 mg, tidligst 14 dage 

efter sidste injektion, eller der kan suppleres 

med prednisolon, initial dosis50 mg x 1 i 2 

uger, herefter 25 mg x 1 hvis der er effekt på 

Ca²+ niveauet.   

 

Hvis knoglemetastaser ikke påvises skal pt. 

Ca²+ følges med BP hv. 3-4 uge, ved stigning 

trods tumorspecifik terapi kan der gives 

Zometa hv. 3-4 uge. 

 

Pt. skal informeres omkring advarsels 

symptomer og omkring kontakt til egen læge 

eller os hvis disse opstår.  

Svære 

symptomer, 

eller creatinin 

>200 

> 4,0 

mmol/l 

>2,4 mmol/l Hyperkalkæmisk 

krise.  

 

Patienter med kendt nyreinsufficiens 

Hos patienter der har akut eller kronisk nyreinsufficiens hvor aggressiv væsketerapi er 

kontraindiceret eller hos patienter hvor der foreligger kontraindikationer mod zometa (tidl. 

anafylaksi) er akut dialyse en mulighed. Konf. med bagvagt og nefrologerne..   
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Medicin: 

Isoton Nacl: 

Strategi ved Hyperkalæmisk krise: Vær aggressiv med væske (1000 ml over den 1. time, 

herefter 500 ml/time de næste timer). Vurder løbende behovet, vurder diureserne.  Kontrollere 

elektrolytter (2 gange dagligt de første dage) 

Formål: hyperkalcæmiske patienter er ofte dehydrerede. GFR falder løbende og medføre 

yderligere reduktion i nyrens evne til at udskille Ca²+. 

Væsentlige bivirkninger: Risiko for overhydrering og dermed lungeødem, forsigtighed ved 

ældre patienter eller patienter med kendt hjerteinsufficins. 

Loop diuretika: 

Formål: Behandling af overhydrering/lungestase. 

Bivirkninger: Rutinebrug af potente loopdiuretika kan være skadelig for nyrefunktionen, 

medmindre de først anvendes efter at ekstracellulærvolumen er ekspanderet.  

Almindelige (1-10%): Hypovolæmia, hypokaleæmi, hyponatriæmi, hypomagnesiæmi, 

hypochlorisk alkalose, uræmi. Mindre almindelige: (1 ‰-1%) kvalme, opkastninger. 

Miacalcic® (calcitonin) opl. 

Strategi ved Hyperkalcæmisk krise: Opstart Miacalcic så hurtigt som muligt for at bringe 

Ca²+ ned. Er primært en engangsordination. Såfremt symptomerne ikke er i bedring på dag 2 

kan miacalcic gentages. Der er en risiko for hypokalkæmi når Miacalcic indgives efter Zometa. 

Formål: Hæmmer calcitoninaktiviteten hermed hæmmes bevægeligheden og antallet af 

osteoklaster hvormed knogleresorptionen nedsættes. I nyrerne øger calcitonin den renale 

udskillelse af Ca²+, fosfat, Mg+, Na+, K+ og Cl-. Den samlede effekt på knogler og nyre af 

eksogent calcitonin er et hurtigt indsættende fald i serum-calcium.  

Responstid: Timer 

Nedsat nyrefunktion: Miacalcic skal ikke dosis reduceres uanset creatinin. 

Væsentlige bivirkninger: Kvalme, opkastning, diarré, rødme, myalgi, hovedpine, 

svimmelhed (1-10 %)  
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Zometa: 

Strategi ved Hyperkalcæmisk krise: Indgiv Zometa så snart pt. er klinisk velhydreret, tag 

ikke hensyn til samtidig calcitonin. Hvis Ca²+ ikke er faldet til under 3.0 efter 10-14 dage og 

pt. fortsat har symptomer kan indgift gentages i form af 8 mg iv. 

Formål: Reabsorbere calcium til knoglerne. Bisfosfonat er potente hæmmer af 

knoglereabsorbtionen og er den mest effektive behandling af hyperkalkæmi. Pt. skal være 

velhydreret før og efter indgift. 

Responstid: Mediantid til s-kalcium alb-korr <3.0 ca. 4 dage, 80-90 % har alb-korr kalcium 

<3.0 efter 10 dage. Gennemsnitlig tid til calcium igen stiger >3.0 er 30-40 dage.  

Nedsat nyrefunktion: I de tilgrundliggende studier for anvendelse af Zometa ved 

hyperkalcæmi er patienter med creatinin > 400 mmol/l ikke inkluderet, ved creatinin < 400 

mmol/l synes Zometa at være sikker. Nyrefunktions nedsættelse under Zometa behandling ses 

hos ca. 2 % årsagen er ikke helt klar men sandsynligvis multifaktoriel. Hvis creatinin er >400 

mmol/l konfereres Zometa behandling med bagvagt. 

I forbindelse med vedligeholdelses behandling anbefales dosis reduktion hvis GFR < 40 ml/min 

(se produktresume).  

Væsentlige bivirkninger: influenzalignende symptomer med feber (9%) smerter i benene (9 

%), feber (7 %), træthed (4 %), kulderystelser (3 %) muskel og led smerter ( 3%), 

asymtomatisk fald i serumforfat (20%), Hypokaliæmi (3%). 

Prednisolon: 

Formål: Kan anvendes hos patienter med ossøse metastaser ved manglende effekt af 

bisfosfonat. Virker relativt langsomt ved at nedsætte Prostaglandinsyntesen og 

kalciumabsorptionen. Effekt hos ca. 50% af patienterne. (Vitamin D antagonist).  

Responstid: Ca. 10-14 dage 

Væsentlige bivirkninger: Hypertoni, Cushing syndrom, hypokalæmi, natriumretention, 

diabetes mm. 

 

Vanlig medicin: 

Sep. Thiazid  

Sep vit. D  

Sep. vit. A  

Sep. cimetidin 

Sep. NSAID  

Pause Digoxin 
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