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Præparater 

• Tabl. Magnesiumhydroxid (Mablet) depottabletter.  Indeholder 360 mg magnesiumhydroxid 

(=15 mmol mg). 

• Magnesiumsulfat konc. til infusionsvæske opløsning 2 mmol/ml. Blandes i 500-1000 ml isotonisk 

Nacl eller Glucose. 
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Indledning 

Hos hæmatologiske og onkologiske patienter ses hypomagnesiæmi ofte i forbindelse med 
behandling med platinholdig kemoterapi, eks. ICE- og DHAP-kure samt ved HDT-forløb. 

Normalområdet ligger mellem 0,65-1,03 mmol/l. 

Hypokalciæmi og hypokaliæmi findes ofte samtidigt med hypomagnesiæmi. 

Enhver patient med symptomgivende hypomagnesiæmi skal indlægges akut til magnesium-infusion i 
henhold til nedenstående retningslinier uanset S-magnesium.  

Patienter med eventuelt asymptomatisk hypomagnesiæmi kan møde i Hæmatologisk Dagafsnit til 
infusion (fremmøde senest kl. 09.00) den næste dag. Dette kræver dog S-magnesium > 0,4. Til_top 

 

Symptomer 

• Anoreksi  

• Kvalme  

• Opkastninger 

• Træthed 

• Muskelsvaghed  

• Personlighedsforstyrrelser 

• Kramper 

• Tremor 

• Muskelfascikulationer 

• EKG-forandringer som ved hypokalciæmi eller hypokaliæmi 

• Koma   

 

Laboratorieundersøgelser 

• S-magnesium  

• S-Calcium (albumin korrigeret)  

• S-Kalium   

 

Behandling 
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Behandlingen afhænger af serumkoncentrationen af magnesium, dog under hensyntagen til S-
kalcium. 

 

≥ 0,55 mmol/l og normalt S-kalcium: Mablet 1 tabl. x 3 dagl. 

≥ 0,55 mmol/l og subnormalt S-kalcium: 25 mmol magnesium i 500 ml isotonisk NaCl i.v. til 
indløb over 6 timer. Herefter tabl. Mablet 1 x 3 dagl. 

 

0,4-0,54 mmol/l med normalt eller subnormalt S-kalcium: 25 mmol magnesium i 500 ml 
isotonisk NaCl i.v. til indløb over 6 timer. Herefter tabl Mablet 1 x 3 dagl. 

< 0,4 mmol/l, S-kalcium normalt eller subnormalt: 50 mmol magnesium i 1000ml isotonisk 
NaCl til indløb over 12 timer samt tabl Mablet 1 x 3 dagl. 

 

S-kalcium og S-kalium normaliseres oftest samtidig med indgift af magnesium. 

Alle patienter, der behandles for hypomagnesiæmi, uanset om det er peroralt eller intravenøst, skal 
i forbindelse med næste behandling have kontrolleret: S-magnesium, S-kalcium og S-kalium. 

Stillingtagen til fortsat substitution i henhold til ovenstående retningslinier.   

 

Kontraindikation for behandling 

Der bør ikke gives magnesium efter ovenstående retningslinier til patienter med: 

1. S-kreatinin > 300 µmol/l  

2. 2. og 3. grads AV-blok  

3. Nedsat nyrefunktion i øvrigt, med mindre denne skyldes platinbehandling med samtidigt 

renalt magnesiumtab   

 

Præparater 

• Tabl. Magnesiumhydroxid (Mablet) depottabletter.  

Indeholder 360 mg magnesiumhydroxid (=15 mmol mg). 

• Magnesiumsulfat konc. til infusionsvæske opløsning 2 mmol/ml. Blandes i 500-1000 ml 

isotonisk Nacl eller Glucose. 

Til_top 

Dato for godkendelse: 04-06-15

Revisionsdato: 16-01-15

Faglig ansvarlige: Paw Jensen  / Region Nordjylland

Udskrifts dato: 25-11-15 20:36:07

Udarbejdet af: Mette Moe Kempel / Region Nordjylland, PRI - Ukendt bruger

OBS. Denne papirversion kan være ændret siden udskriften. Gældende version findes på www.pri.rn.dk

http://pro.medicin.dk/Medicin/Indholdsstoffer/656

