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FORORD TIL 1. UTGAVE 
 
Årsmøtet i Norsk Endokrinologisk Forening (NEF) besluttet mars 2013 å lage en veileder i endokrinologi. 
Vi søkte Den norske legeforeningens fond for kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet, og vi fikk 
økonomisk støtte til dette. Alle medlemmer i NEF ble invitert til å delta på de to første samlingene på 
Soria Moria i januar og mai 2014. Her ble grunnlaget for et bredt samarbeid lagt. Siden har det vært 
jobbet godt i mindre arbeidsgrupper. Veilederen er et produkt av en stor frivillig og ulønnet 
arbeidsinnsats. Stor takk til alle som har bidratt! Redaksjonskomiteen har bestått av Kari Lima 
(osteoporose og paratyroidea, elektrolytter og ernæring), Bjørn Gunnar Nedrebø (tyroidea), Eystein S. 
Husebye (binyre og endokrinologi og neoplasi), Mikkel Høiberg, Tore Julsrud Berg (diabetes behandling i 
sykehus), Kiarash Tazmini og Anders Palmstrøm Jørgensen (hypofyse og gonader).  
 
Nasjonal veileder i endokrinologi er et produkt som tilhører NEF, og som foreningen har kopirettigheter 
til. Målgruppen for veilederen er norske endokrinologer, leger under utdanning i endokrinologi og andre 
leger som behandler pasienter med endokrine sykdommer. Rådene som gis er veiledende og ikke 
bindende. Veilederen fratar ikke den enkelte lege et selvstendig ansvar i forhold til legeloven eller 
vedtatte forskrifter. Det tas forbehold om trykkfeil eller unøyaktigheter. Behandling av diabetes mellitus 
utenfor sykehus er dekket av Helsedirektoratets retningslinjer og er ikke omtalt i denne veilederen. 
 
Dokumentene i veilederen baserer seg i stor utstrekning på internasjonale behandlingsanbefalinger. Vi 
har ikke selv benyttet GRADE-metodikk eller gjort annen systematisk evaluering av våre anbefalinger. 
Dokumentene er samlet i hovedkapitler med endokrinologiske testprosedyrer i et eget kapitel. Vi har 
lagt inn lenker for raskere navigasjon i dokumentet. Referansene til hvert enkelt kapittel er samlet til 
slutt i veilederen.  
 
Første utgave av veilederen kommer i PDF-format og legges ut på foreningens hjemmeside. Dette gir 
mulighet for kontinuerlig oppdatering. Den kommer foreløpig ikke til å bli trykket. Vi håper Den norske 
legeforeningen etablerer en felles plattform for slike veiledere i nær fremtid. Vi drømmer om å lage en 
mobilapplikasjon. Vi er takknemlige for å få tilbakemelding om feil i veilederen eller forslag til 
forbedring. Vi ber om at disse sendes til redaktørene. 
 
 
Vi håper at veilederen vil gjøre din kliniske hverdag lettere! 
 
 
Oslo, november 2015 
 
Anders P. Jørgensen, epost: andjoe@ous-hf.no 
Kiarash Tazmini, epost: kiakol3@gmail.com 
 
Redaktører 
 
 
Arbeidet er støttet av Den norske legeforeningens fond for kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet. 
Stor takk til Kari C. Toverud for forsideillustrasjonen. 
 

 

mailto:andjoe@ous-hf.no
mailto:kiakol3@gmail.com


 

 

Innholdsfortegnelse 
HYPOFYSE .......................................................................................................................................... 6 

AKROMEGALI .................................................................................................................................. 6 

PRIMÆR UTREDNING VED MISTENKT CUSHINGS SYNDROM ............................................................ 8 

MEDIKAMENTELL BEHANDLING AV HYPERKORTISOLISME ............................................................. 11 

HYPERPROLAKTINEMI ................................................................................................................... 13 

HYPOFYSEADENOM ...................................................................................................................... 15 

HYPOFYSESVIKT ............................................................................................................................ 19 

DIABETES INSIPIDUS ..................................................................................................................... 22 

TYREOIDEA ....................................................................................................................................... 25 

HYPOTYREOSE .............................................................................................................................. 25 

GRAVES' HYPERTYREOSE ............................................................................................................... 29 

TYREOTOKSISK KRISE .................................................................................................................... 34 

ENDOKRIN EKSOFTALMUS ............................................................................................................ 36 

AMIODARONE OG TYREOIDEA ...................................................................................................... 40 

HYPOTYREOSE OG SVANGERSKAP ................................................................................................. 44 

HYPERTYREOSE OG SVANGERSKAP ............................................................................................... 47 

OSTEOPOROSE OG PARATYREOIDEA ................................................................................................. 49 

OSTEOPOROSE .............................................................................................................................. 49 

PRIMÆR HYPERPARATYREOIDISME ............................................................................................... 54 

FOREBYGGENDE BEHANDLING AV POSTOPERATIV HYPOKALSEMI VED PARATYREOIDEA KIRURGI . 56 

HYPOPARATYREOIDISME .............................................................................................................. 57 

BINYRE ............................................................................................................................................. 60 

BINYREBARKSVIKT ........................................................................................................................ 60 

FEOKROMOCYTOM ....................................................................................................................... 64 

PRIMÆR HYPERALDOSTERONISME ................................................................................................ 67 

BINYREINCIDENTALOM ................................................................................................................. 70 

KONGENITAL ADRENAL HYPERPLASI (CAH) .................................................................................... 73 

DIABETESBEHANDLING I SYKEHUS .................................................................................................... 76 

DIABETISK KETOACIDOSE (DKA) .................................................................................................... 76 

NON-KETOTISK DIABETISK HYPERGLYKEMI .................................................................................... 79 

BLODSUKKERSENKENDE BEHANDLING VED DIABETES MELLITUS I SYKEHUS ................................... 81 

ELEKTROLYTTER OG ERNÆRING ........................................................................................................ 85 

HYPONATREMI og SIADH .............................................................................................................. 85 

HYPOKALEMI ................................................................................................................................ 92 

HYPOKALSEMI .............................................................................................................................. 96 

HYPERKALSEMI ............................................................................................................................. 99 

VITAMIN D-MANGEL ................................................................................................................... 102 

HYPOMAGNESEMI ...................................................................................................................... 105 

HYPOFOSFATEMI ........................................................................................................................ 108 

REERNÆRINGSSYNDROM ............................................................................................................ 111 

GONADER ....................................................................................................................................... 114 

MANNLIG HYPOGONADISME ...................................................................................................... 114 

POLYCYSTISK OVARIESYNDROM (PCOS) ...................................................................................... 116 

ENDOKRINOLOGI OG NEOPLASI ...................................................................................................... 118 

MEDISINSK GENETIKK OG ENDOKRINOLOGI ................................................................................ 118 

MULTIPPEL ENDOKRIN NEOPLASI TYPE 1 (MEN1) ........................................................................ 121 



 

 

MULTIPPEL ENDOKRIN NEOPLASI TYPE 2 (MEN2) ........................................................................ 123 

VON HIPPEL LINDAU ................................................................................................................... 126 

HYPOGLYKEMI ............................................................................................................................ 129 

BINYREBARKCANCER .................................................................................................................. 132 

ENDOKRINOLOGISKE TESTER .......................................................................................................... 135 

LABORATORIENDOKRINOLOGI .................................................................................................... 135 

SYNACHTENTEST VED MISTANKE OM BINYREBARKSVIKT ............................................................ 136 

SYNACHTENTEST VED ENZYMDEFEKTER I BINYRE ........................................................................ 137 

INTRAVENØS SALTVANNSBELASTNINGSTEST ............................................................................... 138 

BINYREVENEKATETERISERING ..................................................................................................... 139 

KLONIDINTEST ............................................................................................................................ 141 

KORT DEXAMETASON HEMNINGSTEST ........................................................................................ 142 

TO DØGNS DEXAMETASON HEMNINGSTEST ................................................................................ 143 

CRF TEST ..................................................................................................................................... 144 

INSULIN TOLERANSE TEST (ITT) ................................................................................................... 145 

ARGININ-GHRH TEST ................................................................................................................... 147 

SINUS PETROSUS KATETERISERING ............................................................................................. 148 

MÅLTIDSBELASTNING VED MISTENKT POSTPRANDIAL HYPOGLYKEMI ......................................... 150 

72 TIMERS FASTETEST VED MISTENKT FASTENDE HYPOGLYKEMI ................................................. 152 

REFERANSELISTE ............................................................................................................................. 153 



 

6 

 

HYPOFYSE 

AKROMEGALI 
Stine L. Fougner og Ansgar Heck 

 
BAKGRUNN 
Akromegali er sjelden med en insidens på ca. 4 per million innbyggere per år. Dvs. i Norge finner vi ca. 
20 nye pasienter årlig. Akromegali skyldes nesten alltid et veksthormonproduserende hypofyseadenom. 
Sykdommen utvikler seg over mange år og begynner med tidlige, reversible og uspesifikke symptomer. 
Utfordringen er å stille diagnosen før typiske, irreversible forandringer og komplikasjoner har etablert 
seg. 
 
KLINIKK  
Tidlige, reversible, men uspesifikke symptomer 
Hodepine, svetting, hevelse (hender, føtter, tunge, svelg, obs. OSAS), leddsmerter (senere artropati), 
karpaltunnelsyndrom (ofte bilateralt), arytmitendens, hypertensjon, diabetes (insulinresistens hos 
slank/ung pasient).  
 
Spesifikke og ofte irreversible symptomer og komplikasjoner 
Voksende underkjeve med underbitt, tannfeilstilling, stor avstand mellom tennene, periodontitt. Bred 
nese, kraftig panneben, brede hender og føtter. Kardiomegali og hjertesvikt. Struma. Synsforstyrrelse 
pga. kompresjon av chiasma. 
 
DIAGNOSTIKK 
Blodprøver 

 IGF-1* er det første utredningstrinnet om det foreligger mistanke om akromegali.  

 Basale hypofyseprøver: ACTH*, kortisol, TSH, fritt-T4, LH, FSH, østradiol, testosteron, prolaktin og 
veksthormon (VH).  

*IGF-1 og ACTH tas på EDTA-glass og fryses, se laboratoriehåndbok. 
 
Endokrinologiske tester  
En pragmatisk tilnærming er å måle veksthormon (VH) etter frokost som inneholder rikelig med 
karbohydrater. Dersom VH < 0,4 µg/L er diagnosen i praksis utelukket. Er det fortsatt mistanke etter 
initial prøvetaking tas 3-5 VH målinger med 30 minutters intervaller og deretter oral glukosebelastning 
med VH måling.  
 
Tolkning av veksthormonverdier 

 Tilfeldig målt VH på < 0,4 µg/L utelukker i praksis akromegali 

 75 gram oral glukosebelastning. Positiv test dersom laveste VH > 1,0 µg/L   
 
Billeddiagnostikk  
Er diagnosen klinisk og /eller biokjemisk sikker gjøres MR hypofyse inklusiv T2 vektede sekvenser. Lang 
ventetid på MR skal ikke forsinke henvisning til universitetssykehus. 
 
Etter at diagnosen er stilt retter utredningen seg mot mulige komplikasjoner: 

 Perimetri og vurdering hos øyelege ved tumor nær chiasma 

 Hypofysesvikt - basale hypofyseprøver og ev. Synacthentest 



 

7 

 

 Sekundær diabetes - fastende glukose og HbA1c 

 Hjerte/kar - hypertensjon, EKG og ev. ekkokardiografi 

 Obstruktiv søvnapne - søvnregistrering om klinisk mistanke 

 Koloskopi 
 
Tannhelse: feilstilling, periodontitt. Ev. henvisning til spesialisert tannlege/kjeveortoped, f. eks. ved 
Tannhelse kompetansesentret i Oslo www.tako.no eller Tannhelsetenesta kompetansesenter Vest 
avdeling Hordaland www.tannhelserogaland.no/tkvest/ 
 
BEHANDLING 
Pasienten henvises til universitetssykehus for vurdering og behandling. Flere universitetssykehus har 
pågående observasjonelle studier hvor alle pasienter bør inkluderes.  
  
Behandlingsvalg er avhengig av adenomets størrelse og invasivitet.  

 Direkte transsfenoidal hypofyseoperasjon hos pasienter hvor man forventer remisjon etter 
kirurgi, f.eks. ved intrasellære mikroadenomer.  

 Behandling med somatostatinanalog før kirurgi (vanligvis 6 måneder) vurderes i tilfeller hvor 
man ikke kan forvente remisjon etter transsfenoidal hypofysekirurgi.   

 Ved affeksjon av chiasma må rask kirurgi vurderes, alternativ oppstart med somatostatinanalog 
under tett oppfølging med MR og synsfunksjon. 

 
Medikamentell behandling med somatostatinanalog 

 Før oppstart vurder behovet for ultralyd-lever og galleveier. 

 Vanlig startdose: Sandostatin LAR 20 mg eller Ipstyl Autogel 60 mg hver 4. uke. Det er viktig at 
korrekt opptrekks- og injeksjonsteknikk anvendes 

 Etter 3 måneder (3 injeksjoner) vurdering av effekt, toleranse, VH og IGF-1, glukose, HbA1c, ev. 
dosejustering. 

 Etter 6-12 måneder evalueres effekt, toleranse, behov for tilleggsbehandling eller kirurgisk 
behandling. MR hypofyse, VH, IGF-1, glukose og HbA1c.  

 
Postoperativ oppfølging og medikamentell behandling 
Etter transsfenoidal hypofyseoperasjon seponeres vanligvis medikamentell behandling for akromegali 
frem mot endokrinologisk kontroll ca. 3 måneder etter operasjon. Om pasienten ikke er i remisjon er det 
indikasjon for videre behandling med somatostatinanalog (Octreotide LAR, Ipstyl Autogel). 
Dopaminagonister (Cabergoline, Parlodel, Kvinagolin) kan forsøkes. Ved terapisvikt og /eller intoleranse 
kan behandling med veksthormonantagonist (Pegvisomant) vurderes. Strålebehandling eller 
reoperasjon kan vurderes avhengig av tumors størrelse, beliggenhet og respons på medikamentell 
behandling. 
 
Effekt og toleranse av medikamentell behandling vurderes etter ca. 3 måneder. Pasienter på pevisomant 
kontrollerer initialt leverenzymer hver 4.-6. uke. Alle pasienter vurderes biokjemisk og klinisk ca. et år 
etter operasjon. Deretter årlig kontroll hos spesialist, også for pasienter som er i remisjon. Lengre 
intervaller er mulig ved langtidsremisjon.  

http://www.tako.no/
http://www.tannhelserogaland.no/tkvest/
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PRIMÆR UTREDNING VED MISTENKT CUSHINGS SYNDROM 
Johan Arild Evang og Anne Lise Olsen 
 

HENSIKT 
Sikre at pasienter med mistenkt Cushings syndrom utredes på en hensiktsmessig måte. 
 
BAKGRUNN 
Cushings syndrom er en samling symptomer og tegn som skyldes overproduksjon av kortisol. Flere av 
symptomene og tegnene er vanlige i normalbefolkningen og ved andre tilstander. Endogent Cushings 
syndrom er sjeldent. 
 
KLINIKK 
Når eksogen tilførsel av glukokortikoid (salver, inhalasjoner, injeksjoner, tabletter) er utelukket, utredes 
pasienter med flere og/eller progressive trekk forenlig med Cushings syndrom. Mest prediktive for 
tilstanden er: lett for å få blåmerker, rødmusset ansikt, proksimal myopati, rødlilla striae med bredde > 1 
cm har utviklet osteoporose, hypertensjon eller diabetes mellitus type 2 i ung alder.  

 
DIAGNOSTIKK 
Cushings syndrom er en samling symptomer og tegn som skyldes overproduksjon av kortisol. Ingen av 
disse er patognomoniske, og diagnosen kan være vanskelig. Diagnosen stilles ved en kombinasjon av 
klinikk og biokjemiske tester.  
Utredningen av Cushings syndrom er todelt. 
 

1. Har pasienten endogen hyperkortisolisme eller ikke? 
2. Hvis pasienten har Cushing syndrom: Er den ACTH-avhengig eller ACTH-uavhengig? 

2.1 Dersom ACTH-avhengig: 

 Hypofysesykdom (ACTH-produserende tumor) 65-70 % 

 Ektopisk ACTH- eller (sjelden) CRF-produksjon, (lungecancer, carcinoid tumor, andre 
tumores) 10-15% 
 

      2.2 Dersom ACTH-uavhengig (primær binyrebarksykdom) 15-20 % 

 Binyreadenom 

 Binyrekarsinom 

 Bilateral makronodulær binyre hyperplasi 

 Carney kompleks 
 

1. Har pasienten Cushings syndrom? 
1.1 Innledende tester 
Ved evaluering av resultatene kombineres pretestsannsynlighet og testresultater. To negative tester 
taler mot Cushings syndrom. Forutsatt høy pretestsannsynlighet vil to entydig positive tester tyde på 
diagnosen. Ved diskrepans mellom ulike tester, må syklisk Cushings syndrom vurderes.  
Følgende tre tester er egnet som innledende. 
 
1.1.1 Fritt cortisol i spytt sen kveld 
Feilkilder: 

 Blodtilblanding fra munnslimhinne pga. tannpuss, dårlig tannhygiene etc. 

 Unormal døgnrytme. 
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1.1.2 Kort deksametason-hemningstest - se Kort dexametason hemningstest 
Feilkilder:  

 P-piller/østrogener øker kortisolbindende globulin og gir «falsk» forhøyet kortisolverdi. 

 En del medikament som fenytoin, karbamazepin og glitazoner øker metabolismen av 
deksametason og kan gi falskt positiv test og metabolismen kan variere av andre årsaker.  

 
1.1.3 Fritt kortisol i døgnurin. 
Feilkilder: Alvorlig stress, akutt sykdom, depresjoner, betydelig overvekt, polycystisk ovariesyndrom og 
kronisk alkoholisme kan gi lett forhøyede verdier.  Urinvolum over tre liter kan påvirke resultatet (høy 
verdi) og kreatinin clearance under 30 ml/minutt kan gi falskt lave verdier.  
 
1.2 Bekreftende / annenlinje tester  
De testene over som ikke er tatt som en del av primærutredningen. 
 
1.2.1 Kortisol i serum ved midnatt 
Feilkilder: Forsøkes unngått ved at prøven tas fra perifer venekateter fra inneliggende pasient kort tid 
(5-10 minutter) etter at pasienten har våknet. Dette for å unngå falskt forhøyede verdier. 
 
1.2.2 To døgns deksametason-hemningstest - se To døgns dexametason hemningstest 
Testen er ikke vist å ha høyere spesifisitet for Cushings syndrom enn kort deksametason-
suppresjonstest, men brukes ofte som en bekreftende test 
 
Feilkilder: Som ved kort deksametason hemningstest. 
 
2. ACTH-uavhengig eller ACTH-avhengig1?  
 
ACTH-avhengig: ACTH målt kl. 08-09 (med samtidig økt kortisolverdi) > 4,4 pmol/L 
ACTH-uavhengig: ACTH målt kl. 08-09 (med samtidig økt kortisolverdi) < 2,0 pmol/L  
ACTH-verdier mellom 2,0 og 4,4 pmol/L representerer en gråsone. Da anbefales gjentatt test eller CRF-
test – se CRF-test.  
 
Feilkilde: ACTH degraderes normalt raskt av plasmaproteaser og blodet må derfor tappes på nedkjølte 
EDTA-glass, plasseres i isvann og raskt leveres til laboratoriet. 

 
3.1 ACTH-avhengig Cushings syndrom 
Prevalens av Mb Cushing vs ektopisk ACTH-produksjon er 10:1 hos kvinner og 3:1 hos menn. Følgende 
undersøkelser / tester kan være nyttige til å skille Mb. Cushing fra ektopisk ACTH produksjon.  
 

 Nivået av ACTH. Verdier i normalområdet og rett over peker i retning av Mb. Cushing, høye 
verdier mer i retning av ektopisk produksjon 

 To døgns deksametason hemningstest 

 CRF-test se CRF-test. 

 MR hypofyse 

 Ved mistanke om ektopisk ACTH produksjon: 
‒ CT/MR av collum/thorax/abdomen 
‒ Octreotid-scintigrafi, ev. PET-skanning 
‒ Kromogranin A 

                                                 
1 Disse grenseverdiene er hentet fra Uptodate. Referansen er ikke oppgitt og verdiene er derfor kun veiledene. 
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 Ved usikkerhet om utgangspunkt for ACTH overproduksjon gjøres sinus petrosuskateterisering. 
 
3.2 ACTH-uavhengig Cushings syndrom 
Ved lav/supprimert ACTH måles DHEA-S og det gjøres billeddiagnostikk av binyrer. CT binyrer, ev. MR 
for videre evaluering. Homogene binyreadenomer med tetthet < 10 HU er vanligvis benigne, se 
Binyrebakcancer. Ved makronodulær hyperplasi kan det da være aktuelt å teste for ektopiske 
reseptorer. Ved mikronodulær hyperplasi må Carney kompleks vurderes. Se etter blå pigmentflekker i 
huden, tyroidea lesjoner og atriale myxomer. 
 

Figur 1. Utredning av endogent Cushings syndrom 

 

 
 
4 Oppfølging  
Etter hypofyseoperasjon har nevrokirurgisk avdeling ansvaret for starte kortisonsubstitusjon, samt 
henvise til endokrinologisk avdeling.  
Lavdose heparinbehandling, for eksempel 5000 E Fragmin i fire uker bør vurderes. 
Første kontroll hos endokrinolog gjøres etter 6-12 uker. Ved denne og senere kontroller vurderes klinikk 
på hyper- ev. hypokortisolisme, testing mht. til dette samt testing mht. hypofysesvikt. Vurdering av ev. 
diabetes mellitus, hypertensjon og osteoporose. 
Første vurdering av somatotrope akse gjøres ved ettårs kontrollen. Med mindre klinikken skulle tilsi noe 
annet, bør pasienten følges årlig i avdeling med kompetanse i minst 10 år.  
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MEDIKAMENTELL BEHANDLING AV HYPERKORTISOLISME 
Arild Evang og Anne Lise Olsen 
 

Kan være aktuelt før operasjon ved uttalt hyperkortisolisme, ved kontraindikasjoner eller 
motforestillinger mot kirurgi (hypofyse/adrenalektomi). 
Pasientene på slik behandling bør ha glukokortikoider tilgjengelig om hypokortisolisme oppstår.  
Ved kombinasjon av flere legemidler kan synergistiske effekter oppnås. Denne veiledningen er basert på 
små studier og rapporterte pasientserier. 
 
HEMMING AV STEROIDHORMONSYNTESEN 
Ketoconazole hemmer tidligere i steroidsyntesen og virker på flere enzymer enn de andre 
enzymhemmerene. Mulig hemmende effekt også på ACTH utskillelse fra kortikotrope tumorceller. 
Indikasjon: Cushing syndrom. Ofte ansett som et førstevalg hos kvinner da det ikke gir hirsutisme. 
Ulemper er at det ofte tar uker før full effekt og faren for uheldige interaksjon med andre legemidler. 
Dose: Start med 200 mg x 2-3. Biokjemisk effekt 800-1200 mg/døgn. 
Effekt: Normalisering av u-kortisol hos ca. 50 %. 
Bivirkninger: Reversibel hepatotoksisitet (fatale tilfeller beskrevet). Krever tett oppfølgning av 
leverparametre, ukentlig første måned deretter hver måned i 6 måneder. Bør seponeres ved ALAT 3 x 
øvre referanseområde.  
Andre: hodepine, somnolens, kvalme, gynekomasti, redusert libido og impotens. 
PPI/H2-blokker må vurderes seponert pga. fare for redusert absorpsjon. 
 
Metyrapone hemmer 11β-hydroxylasen som er det siste trinnet i syntesen av kortisol.  
Indikasjon: ACTH avhengig Cushing syndrom, ev. som andrevalg ved adrenokortikalt karsinom. Særlig 
aktuell om en trenger rask effekt uten å måtte gi i.v. behandling. Aktuell hos menn siden det ikke gir 
gynekomasti.  
Dose: 750 mg, opptil 6000 mg/døgn fordelt på 3-4 doser.  
Effekt: Allerede etter 2 timer. Biokjemisk kontroll hos 75 %. 

Bivirkninger: Binyrebarksvikt (13 %). Mild akne og hirsutisme (19-70 %), hypokalemi (6 %), ødemer og 
hypertensjon. CNS - tretthet og svimmelhet (15 %) og GI plager - kvalme (5 %). Kan potensiere toksisk 
effekt av paracetamol. 
 
Etomidate hemmer 11B-hydroxylase og 17,20 lase 
Indikasjon: Ved behov for rask effekt ved for eksempel uttalt hypokalemi eller psykose. Aktuell som en 
«bro» til adrenalektomi. Behandlingen er intravenøs og også aktuell om peroral behandling er 
kontraindisert. 
Dose: 0,04-0,05 mg/kg/time. 
Dosen titreres til serum kortisol rett over referansegrensen hos fysiologisk stressede pasienter og til 
midt i referanseområdet hos ikke-stressede pasienter. Grensene er ikke validert i kliniske studier. 
Bivirkninger: Siden etomidate er et anestesimiddel må grad av sedasjon monitoreres hver annen time 
første døgn, siden hver 12. time.   
 
ADRENOLYTISK TERAPI 
Mitotane (Lysodren) virker adrenokortikolytisk og hemmer 11- og 18-hydroxylase og 3-B-hydroxysteroid 
dehydrogenase 
Indikasjon: Adrenokortikal karsinom. Har også vært brukt ved CD eller ektopisk ACTH produksjon. 
Dose: 0,5 g ved sengetid, ukentlig opptrapping med 0,5 g til måltid opptil 2-3 g per dag. 
Vedlikeholdsdose 1-2 g/d. Nivået av Mitotane bør monitoreres, og en bør samarbeidet med onkolog om 
dosering.  
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Effekt inntrer langsomt over 2-3 måneder og pga. lagring i fettvev vedvarer effekten lenge etter 
seponering.  
Bivirkninger: Kvalme og oppkast (72 %). CNS - svimmelhet og konsentrasjonsvansker (45 %). 
Gynekomasti. Hypokortisolisme er avhengig av dose. S-kortisolmålinger kan ikke brukes til monitorering 
da CBG nivået endres av behandlingen. Mitotane gir sjeldnere mineralokortikoid svikt. Kan gi 
hypotyreose. Hemmer omdanningen av testosteron til det mer potente dihydrotestosteron (5-alfa 
reduktase hemming) og kan gi hypogonadisme på tross av normale testosteronnivåer. 
 
HYPOFYSERETTET TERAPI  
Cabergoline «Dostinex» er en dopaminagonist med lang halveringstid. 
Indikasjon: Mb. Cushing  
Dose: 1-3 mg/uke, ev. enda høyere doser. 
Effekt: Normalisering av u-kortisol hos ca. 40 % (8/20) er beskrevet. 

Bivirkninger: God toleranse, enkelttilfeller med asteni og hypotensjon.  
 

Pasireotide «Signifor» er en somatostatinanalog. 
Indikasjon: Mb. Cushing, særlig om u-kortisol er maks 5 x øvre normalgrense. 
Dose: 600 µg s.c. to ganger daglig; ev. doseøkning opptil 900 µg. 
Effekt: Normalisering u-kortisol hos 17 % (5/29) og reduksjon hos 76 % av pasienter med 
mikro/makroadenom i en studie.  
Bivirkninger: Hyperglykemi er svært vanlig (73 %), GI - diare, kvalme og magesmerter (10 %), asteni (13 
%), hodepine (18 %), og hypotensjon (13 %). 
 
TERAPI MOT GLUKOKORTIKOIDRESEPTOR  
Mifepriston hemmer kortisol ved kompetitivt binding til glukokortikoidreseptor. 
Indikasjon: Cushing syndrom, særlig effektiv ved kortisolindusert psykose. 
Dose: 300-1200 mg/døgn 
Effekt: Hos ca. 80 %. Må monitoreres ved å bruke indirekte mål fordi både kortisol og ACTH stiger.  
I en studie så man reduksjon i HbA1c fra 7,43 til 6,29 % og 38 % av pasienten med hypertensjon 
oppnådde 5 % reduksjon i diastolisk blodtrykk. 
Bivirkninger: Hypokalemi (20-50 %), binyrebarksvikt, økt endometrietykkelse, hodepine og ødem. 
Ved overdosering: 1 mg dexametason motvirker effekten av 400 mg Mifepriston, men Mifepriston har 
lenger halveringstid så dexametason må gjentas neste dag.  
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HYPERPROLAKTINEMI 
Anders P. Jørgensen og Jens Bollerslev 

 
HENSIKT 
Sikre rett diagnostikk, behandling og oppfølging av pasienter med hyperprolaktinemi, slik at bare 
pasienter hvor prolaktinemien har klinisk betydning behandles. Sikre at pasienter med hypofysetumor 
blir vurdert for prolaktinom slik at unødvendig kirurgi unngås.   
 
BAKGRUNN 
Prolaktin produserende hypofysesvulster har en insidens på ca. 1,6 per 100 000 per år. Prolaktinnivå 
høyere enn 10 000 mU/L er diagnostisk for prolaktinom. Prolaktinverdier opp mot 5000 mU/L kan 
forekomme ved bruk av legemidler (neuroleptika, antidepressiva, antiemetika, p-piller, verapamil og 
opioider) og en god anamnese er derfor viktig. Ikke-hormonproduserende hypofysesvulster og andre 
svulster i hypofysegropen som trykker på hypofysestilken kan gi prolaktinverdier opp mot 2000 mU/L. 
Høyt prolaktin sees fysiologisk under graviditet og amming, stress, søvn, nyresvikt, cirrhose, hypotyreose 
og PCOS. Noen hypofyseadenomer lager både veksthormon og prolaktin.  
 
KLINIKK 
Hyperprolaktinemi kan gi galaktore og amenore hos kvinner og hypogonadisme hos menn. Obs. 
symptomer på samtidig hypofysesvikt. 
 
DIAGNOSTIKK 
Blodprøve til prolaktinbestemmelse tas under minst mulig stressende betingelser. Mål i fastende 
morgenprøve; prolaktin, TSH, fritt-T4, kortisol, ACTH, veksthormon, IGF-1, LH/FSH og SHBG. Østradiol og 
progesteron hos kvinner i fertil alder, testosteron hos menn. I tillegg Hb, natrium, kalium, fritt kalsium, 
kreatinin, glukose og osmolaritet. Ved forhøyet prolaktin uten symptomer må det undersøkes for 
makroprolaktinemi ved PEG felling. Ved manglende sammenheng mellom påvist hypofysemakroadenom 
og klinisk mistanke om prolaktinom (normalt eller lavt prolaktinnivå) må «hook» effekt i analysen 
vurderes før pasienten opereres. Be laboratoriet gjøre fortynning (1:100) av prøvematerialet.    
MR hypofyse gjøres når anamnese og klinikk gir mistanke om hypofysesykdom. Dersom psykofarmaka 
ikke kan seponeres må behovet for bildediagnostikk vurderes.  
 
BEHANDLING 
Hypogonadisme og/eller hypofysesvikt samt truende nevrologiske komplikasjoner som 
synsfeltsreduksjon, visustap eller hodepine gir behandlingsindikasjon. Normalisering av prolaktin og 
skrumping av tumor er målet for behandlingen. 
 
Medikamentell behandling 
Et prolaktinom skal nesten alltid behandles med en dopaminagonist. Cabergolin ser ut til å være den 
mest effektive behandlingen og gir mindre plager med kvalme og blodtrykksfall enn de andre 
legemidlene. Vanlig startdose er 0,25-0,5 mg to dager i uken. Kvinner i fertil alder uten barneønske må 
få råd om adekvat prevensjon. Dersom synet eller synsfeltet er påvirket skal en innlede behandling med 
bromokriptin 2,5 mg x 2 som virker raskere. Pasienten må da følges av øyelege.  
 
Graviditet 
Dopaminagonist seponeres når graviditet er konstatert. Et mikroprolaktinom vokser sjeldent under 
graviditet. Makroprolaktinom uten forutgående stråleterapi/kirurgi gir økt risiko for vekst, og pasientene 
må følges av øyelege. MR-undersøkelse uten kontrast er indisert ved symptomer på tumorvekst 
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(hodepine, visustap/synsfeltsreduksjon). Prolaktinnivået kan ikke brukes som oppfølging under 
graviditet. Bromokriptin er førstevalg om en må behandle. 
 

Kriterier for kirurgisk intervensjon / strålebehandling: 

 Makroprolaktinom med synsfeltutfall der man ikke i løpet av dager oppnår effekt på synsfeltet 
ved medikamentell behandling.  

 Pituitær apopleksi med nevrologiske komplikasjoner.  

 Tumorvekst under behandling med dopaminagonist.  

 Infertilitet med barneønske og intoleranse for dopaminagonist (obs. kirurgi kan gi hypofysesvikt).  

 Strålebehandling vurderes ved aggressiv vekst eller ved malignt prolaktinom. 
 
OPPFØLGING 
Klinisk kontroll og blodprøver etter ca. 3 måneder. Ved makroprolaktinom gjøres MR etter 6 måneder, 
tidligere ved affeksjon av syn og synsfelt. Mikroadenomer vokser sjelden og kan kontrolleres med MR 
etter 1 år. Dopaminagonist-dosen styres etter prolaktinnivå og symptomer. Videre MR kontroll ofte ikke 
nødvendig ved mikroprolaktinom og normalisert prolaktinnivå. Ved mikroadenom og intoleranse for 
dopaminagonist kan hormonell erstatningsbehandling med østrogen/progesteron hos kvinner eller 
testosteron hos menn vurderes under nøye oppfølging. Hos postmenopausale kvinner med 
mikroprolaktinom bør en vurdere om det er indikasjon for behandling. Ved normalisering av 
prolaktinnivået og samtidig betydelig tumorreduksjon bør behandlingen med dopaminagonist forsøkes 
avsluttet etter noen år.  
Høy dose med cabergolin ved behandling av Parkinsons sykdom er assosiert med utvikling av fibrose i 
hjerteklaffene. Denne assosiasjonen er ikke funnet ved de doser som vanligvis brukes i behandling av 
prolaktinomer.  Ved planlagt langvarig behandling med dopaminagonist gjøres ekkokardiografisk 
undersøkelse ved oppstart og senere på klinisk indikasjon. 
 
Ved mistanke om sekundær osteoporose gjøres beintetthetsmåling.  
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HYPOFYSEADENOM 
Anders P. Jørgensen, Jens Bollerslev, Ole Solheim, Ole Kvistad, Petter Brandal og Bård Kronen Krossnes 
 
HENSIKT 
Pasienter med hypofyseadenom bør vurderes for hormonell hypersekresjon og hypofysesvikt før kirurgi. 
Pasienter med prolaktinom skal primært behandles medikamentelt. De fleste pasienter med tilfeldig 
påvist hypofyseadenom skal ikke opereres. 
 
BAKGRUNN 
Epidemiologiske data taler for at hypofyseadenomer har insidens på ca. 3,9 per 100 000 per år. Ikke-
hormonproduserende hypofyseadenomer utgjør ca. 50 %. Ved autopsi og ved undersøkelse av friske 
mennesker med høyoppløselig MR er det funnet mikroadenomer hos flere enn 10 %. Dette betyr at de 
fleste hypofyseadenomer aldri blir diagnostisert. Svulster > 10 mm kalles makroadenomer og utgjør 65 
% av de diagnostiserte hypofyseadenomene. Svulster < 10 mm kalles mikroadenomer. Tilfeldig påvist 
hypofyseadenom kalles hypofysært insidentalom. De fleste mikroadenomer som diagnostiseres er 
hormonproduserende, mens makroadenomer ofte er hormonelt inaktive. Et mikroadenom utvikler seg 
sjeldent til et makroadenom, mens ca. halvparten av alle makroadenomene vil ha vist sikker vekst om de 
observeres i fem år.    
 
KLINIKK 
De hormonproduserende adenomene diagnostiseres fordi de gir kliniske symptomer og tegn; se 
Hyperprolaktinemi, Akromegali og Primær utredning ved mistenkt Cushings syndrom. Ikke-
hormonproduserende adenomer oppdages ofte på grunn av symptomer som skyldes trykk fra svulsten 
som hodepine, synsfeltutfall (homonym hemianopsi), redusert syn eller hypofysesvikt. I adenomer som 
vokser kan det oppstå spontan blødning som kan gi akutt kraftig hodepine, synspåvirkning, 
øyemuskellammelse eller annen hjernenerveparese. Dersom hypofysestilken utsettes for trykk vil 
hemningen av prolaktin via dopamin kunne opphøre og prolaktinnivået kan da stige opp til 2000 mIE/L, 
en såkalt «stilkverdi». Prolaktin i dette nivået kan hemme LH/FSH direkte og gi svikt i gonadefunksjonen.  
 
DIAGNOSTIKK 
Bildediagnostikk 
En MR-hypofyse består typisk av T1-vektede bilder med tynne snitt (2 mm) i koronal- og sagittalplan før 
og etter intravenøs kontrast samt en T2-vektet bildeserie i koronalplanet. Hypofysevev er rikt 
vaskularisert og har ingen blod- hjernebarriere, det er derfor kraftig kontrastopptak i normalt 
hypofysevev. Kontrastopptaket i hypofyseadenomer er vanligvis mindre og langsommere, og før 
kontrastinjeksjon har de ofte lavere signal enn normalt hypofysevev på T1-bilder. Cystiske lesjoner kan 
gi mistanke om Rathke’s cyste eller kraniofaryngeom. MR kan gi informasjon om andre sjeldne typer 
svulster, betennelsesprosesser eller infeksjoner i hypofysen. Autoimmun lymfocytær hypofysitt kan gi et 
bilde som ved adenom, men sella turcica er da oftest ikke utvidet og lesjonen er symmetrisk med 
«teltfasong».  
 
Blodprøver 
Blodprøver bør tas før kl. 09. Med tanke på hypofysesvikt eller hypersekresjon måles prolaktin, TSH, 
fritt-T4, kortisol, ACTH, veksthormon, IGF-1, LH, FSH, SHBG. Østradiol og progesteron hos kvinner i fertil 
alder, testosteron hos menn. I tillegg Hb, natrium, kalium, fritt kalsium, kreatinin, glukose og 
osmolalitet. Før operasjon skal det som et minimum alltid foreligge svar på prolaktin fordi et 
prolaktinom primært behandles medikamentelt. Obs. «hook» effekt ved påfallende lavt prolaktin, se 
Hyperprolaktinemi.  
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Øyelege 
Vurdering av syn og undersøkelse av synsfelt med autoperimetri bør gjøres hos øyelege før kirurgi hos 
alle med hypofyseadenomer som ligger nær synsnervekrysningen eller synsbanene.  
 
Arv 
Ved samtidig hyperkalsemi og eventuell familiær forekomst bør det undersøkes for mutasjon i MEN1-
genet som gir multippel endokrin neoplasi type 1 (MEN1), se MEN1. Det er anslått at 1-2 % av 
hypofyseadenomene er familiære (familial isolated pituitary adenoma - FIPA), og at 15-25 % av disse kan 
skyldes mutasjon i AIP-genet (aryl hydrocarbon receptor interacting protein). 
 
Klassifisering 
Et hypofyseadenom kan klassifiseres ut fra vekstmønster bedømt ved MR, immunhistokjemi og hvilke 
hormoner det produserer. Hypofyseadenomets størrelse og vekstmønster gir et bilde av hvor aggressivt 
det er. Lateral vekst rundt arteria carotis og inn i sinus cavernosus eller stor suprasellær vekst med 
løfting av chiasma indikerer dårligere prognose. Man tar sjelden biopsi fra hypofysen, men i vev tatt ut 
ved kirurgi kan immunhistokjemi gi informasjon om vekstpotensialet i adenomet. Atypiske adenomer 
har økt tendens til residiv og invasiv vekst. I disse finnes ofte mitoser og minst 3 % av tumorcellene er 
positive for proliferasjonsmarkøren Ki67.  Atypiske adenomer inneholder vanligvis tumorcellekjerner 
positiv for p53 ved immunhistokjemisk farging.  Det kan farges for de ulike hypofysehormonene. De 
ikke-hormonproduserende adenomene er ofte positive for LH og FSH, men siden disse hormonene ikke 
skilles ut, kalles slike adenomer for stumme. Primært karsinom i hypofysen er svært sjeldent og 
diagnosen stilles først når tumor har metastasert. 
 
BEHANDLING 
Bortsett fra ved prolaktinomer, vil kirurgi vanligvis være primærbehandling. Ved akromegali kan 
medisinsk behandling før kirurgi bedre operasjonsresultatet Akromegali. Ved systemisk inflammasjon, 
granulomatøs betennelse eller hypofysitt bør annen behandling enn kirurgi vurderes, se spesial 
litteratur. 
 
Kirurgi 
Sterkest indikasjon for kirurgi ved:  

 Redusert syn eller synsfelt, øyemuskelpareser eller andre nevrologiske komplikasjoner  

 Pituitær apopleksi med påvirket syn eller øyemuskelparese (øyeblikkelig hjelps-indikasjon)  

 Hormonelt aktive adenomer (ikke prolaktinomer)  
Ofte indikasjon for kirurgi ved:  

 Billedmessig løfting av chiasma/synsnerve 

 Klinisk signifikant vekst av adenomet, for eksempel der ytterligere vekst forventes å ville gi 
chiasma-affeksjon 

 Klinisk signifikant svikt i hypofysefunksjon(er)  

 Kvinner med makroadenom som planlegger svangerskap 
Ofte svakere indikasjon for kirurgi ved: 

 Hodepine som eneste symptom 

 Asymptomatisk makroadenom som ligger an mot chiasma, uten dokumentert vekst 
 
Indikasjon for kirurgi vil ofte være den samme ved andre svulster i sella turcica. Ved kraniofaryngeomer 
med hypotalamisk affeksjon anbefales det å være tilbakeholden med å forsøke radikal kirurgi. 
Transsphenoidal kirurgi med mikroskop og/eller endoskop er foretrukket primær operasjonsmetode. 
Transkraniell tilgang gjøres oftest bare ved stor suprasellær tumorkomponent. Mortaliteten ved kirurgi 
av hypofyseadenomer er lav (0,6 %), men det er høyere mortalitet ved gigantadenomer (> 4 cm). 
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Mortalitet skyldes gjerne cerebrovaskulære katastrofer, for eksempel grunnet skade på arteria carotis 
interna.  
 
Strålebehandling  
Dersom pasienten ikke kan opereres kan strålebehandling være et alternativ. Tidligere ble 
strålebehandling brukt for å forhindre residiv eller vekst av restsvulst etter kirurgi. Dette anbefales ikke 
rutinemessig fordi det gir høyere forekomst av hypofysesvikt og øker risikoen for sekundære svulster. 
Indikasjon for strålebehandling etter kirurgi kan være stor resttumor med atypisk histologi og invasivt 
vekstmønster, flere tidligere kirurgiske inngrep uten at man klarer å få kontroll med svulstveksten eller 
ikke kontrollerbar hormonsekresjon.  
I Norge har Haukeland Universitetssykehus utstyr til å gi høyt dosert og fokusert gamma-stråling i en 
dose (strålekniv) mens Radiumhospitalet har lineærakseleratorbasert ekvivalent utstyr hvor slik 
behandling kan gis som engangsdose eller fraksjonert – såkalt stereotaktisk strålebehandling. Risiko for 
sekundær hypofysesvikt har vært antatt å være mindre ved engangsdosert stereotaktisk 
strålebehandling enn ved konvensjonell strålebehandling, men sammenlignende studier savnes. Denne 
behandlingen er spesielt egnet ved mindre hypofyseadenomer som ligger med noe avstand til chiasma 
og synsnervene.  Enkelte pasienter blir i dag sendt til utlandet for bestråling med protonpartikler. 
Protonbestråling gir mulighet for mer presis deponering av stråledosen i svulstvevet og mindre 
strålevirkning i omkringliggende friskt vev.  
 
Cellegift  
Cellegift benyttes en sjelden gang mot hypofyseadenomer med aggressivt vekstmønster. Mange ulike 
cytostatika er forsøkt, sammenlignende studier foreligger ikke. Temozolomide er et lovende 
behandlingsalternativ og er nå førstevalget, selv om erfaringen med medikamentet er begrenset. 
Intratekal behandling har vært forsøkt ved metastasering via cerebrospinalvæsken.  
 
OPPFØLGING  
Postoperativt 
Pasienten følges med tanke på utvikling av diabetes insipidus og forlappssvikt. Ved mistanke om 
hypofysesvikt må pasienten substitueres med kortison. Medikamentfastende plasma-kortisol kl. 08 
tredje post operative dag kan ofte avklare om pasienten har kortisolmangel (usannsynlig ved kortisol 
verdi i øvre del av referanseområdet). MR-hypofyse tidlig postoperativt kan noen ganger bedre inntrykk 
av det kirurgiske resultatet enn MR tatt etter 3 måneder. 
 
Tre måneder postoperativt 
Pasientene vurderes med tanke hypofysesvikt eller om de er i remisjon fra sin hypersekresjon. Pasienter 
operert for Cushings sykdom kontrolleres allerede etter 6 uker. Hypofysehormoner måles i fastende 
morgenblodprøve, og ved mistenkt ACTH-mangel gjøres vanligvis Synacthen-test. Ytterligere diagnostikk 
med tanke på veksthormonmangel kan gjøres når de øvrige hypofyseakser er adekvat substituert. 
Pasienter med affeksjon av syn eller synsfelt undersøkes på nytt av øyelege.  
 
Videre oppfølging 
MR-hypofyse gjøres vanligvis igjen 12 måneder etter operasjon og senere tilpasses intervallene 
individuelt.  
Ikke opererte makroadenomer følges initialt etter 6-12 måneder, og deretter individualisert. 
Mikroadenomer kontrolleres etter 1 år og 3 år. Uten tegn til vekst kan kontrollene vurderes avsluttet.   
Pasienter med synsdefekter følges av øyelege i minst to år etter kirurgi for å fastslå endelig effekt av 
kirurgien. Pasienter med hypofyseadenomer som ligger nær chiasma skal følges av øyelege. 
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Det er ingen konsensus om hvor lenge en bør følge pasientene. Vi foreslår at pasienter uten synlig 
restadenom etter kirurgi følges i minst fem år om adenomet var ikke-hormonproduserende, og i minst 
10 år om de hadde sekretoriske adenomer. For pasienter med synlig restadenom etter kirurgi vil 
oppfølgingen måtte tilpasses individuelt. Livslang oppfølging av pasienter med hypofysesvikt (hver 6.-12. 
måned) eller pasienter som har blitt bestrålt anbefales. 
 
Organisering 
Omsorgen for pasientene bør organiseres i team hvor spesielle problemkasus kan drøftes i regelmessige 
møter. Teamet bør ha tilknyttet nevrokirurg, endokrinolog, nevroradiolog, onkolog og øyelege.  
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HYPOFYSESVIKT 
Anders P. Jørgensen 

 
HENSIKT 
Sikre rett diagnostikk, behandling og oppfølging av pasienter med hypofysesvikt. Unngå unødig testing 
for hypofysesvikt, eller testing der resultatet ikke får behandlingsmessige konsekvenser. Diabetes 
insipidus er ikke omtalt, se Diabetes insipidus.  
 
BAKGRUNN 
Hypofysesvikt har en estimert insidens og prevalens på henholdsvis 4,2 per 100 000 per år og 45,5 per 
100 000. Vi skiller mellom medfødt og ervervet hypofysesvikt.  
 
Medfødte hypofysesvikt innbefatter et spekter fra syndromer med utviklingsforstyrrelser, 
oftalmologiske er vanligst, til isolert svikt i en av hypofysens akser. Hos 80-90 % er etiologien ikke kjent. 
Ved medfødt hypofysesvikt kan MR avdekke anomalier. Mutasjoner i gener for ulike 
transkripsjonsfaktorer gir ulike kliniske bilder. Noen av de mest aktuelle:  

 PROP1 mutasjon kan gi svikt i alle akser, oftest hypofysær hypoplasi men hyperplasi 
forekommer. Kan debutere med ACTH mangel først i voksen alder.  

 Mutasjon i POUF1 genet som koder for Pit1 gir alltid veksthormonmangel, men aldri LH, FSH eller 
ACTH svikt.  

 Ca. 60 % av alle barn med isolert ACTH mangel er homozygote for Tpit mutasjonen.  

 Mutasjon i KAL1 genet gir klinisk Kallmann syndrom med isolert hypogonadotrop 
hypogonadisme og anosmi. Diagnostiseres oftest først i ungdomsårene.  

 
Ervervet hypofysesvikt kan ha mange årsaker: 

 Hypofysesvulster, parasellære svulster. Metastaser er relativt sjelden 

 Kirurgi i hypofyse/hypothalamus 

 Strålebehandling mot hals/hode. Hypofysesvikt kan inntre senere enn 10 år etter behandling.  

 Infeksjoner og infiltrative prosesser i CNS som meningitt, abscess, Langerhanscelle-histiocytose, 
granulomatøs sykdom (sarkoidose og TBC), avleiringssykdom (hemokromatose), lymfom 

 Autoimmun lymfocytær hypofysitt gir et klinisk bilde med forstørret hypofyse og hypofysesvikt. 

 Sheehans syndrom (postpartum hypofysesvikt) 

 Ipilimumab mot metastatisk melanom kan gi hypofysitt hos ca. 10 %. Gir akutt oppstått 
hypofysesvikt, hodepine og forstørret hypofyse. ACTH-svikt blir varig hos nesten alle, mens de 
øvrige aksene viser større tendens til å normalisere sin funksjon.  

 Behandling med Bexaroten mot kutant T-cellelymfom kan gi TSH-svikt 

 Glukokortikoider og opiater kan gi klinisk signifikant svikt spesielt hypogonadal hypogonadisme 
og manglende ACTH respons med lave kortisolverdier  

 Subaraknoidalblødning og andre cerebrovaskulære katastrofer 

 Traumatisk hjerneskade gir sjeldnere opphav til varig hypofysesvikt ett år etter skaden enn 
tidligere antatt.  

 
Generelt inntrer svikt i veksthormon- og gonadeaksen først, unntaket er ved hypofysitt som like gjerne 
gir svikt i den kortikotrope-aksen.  
 
KLINIKK 
Klinikken avhenger av hvilke akser som er berørt og årsaken til hypofysesvikten. Symptomer på 
hypofysesvikt vil blant annet være redusert generell yteevne, vektøkning, tap av libido, og hos kvinner 
menstruasjonsforstyrrelser. Uttalt hypofysesvikt reduserer pasientens normale stressmestring, og 
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banale infeksjoner kan bli livstruende på grunn av kortisol mangel. Hypofyseadenomer kan gi 
symptomer relatert til svulsten som hodepine, redusert synsfelt og ev. redusert visus. 
 
DIAGNOSTIKK 
Mål i morgenprøve; prolaktin, TSH, fritt-T4, kortisol, ACTH, veksthormon, IGF-1, LH, FSH og SHBG. 
Østradiol og progesteron hos kvinner i fertil alder, testosteron hos menn. I tillegg Hb, natrium, kalium, 
fritt kalsium, karbamid, kreatinin, glukose og osmolalitet. Lave nivåer av hypofysehormoner og samtidig 
lave nivåer av perifere hormoner gir mistanke om hypofysesvikt. Dersom basale prøver gir mistanke om 
svikt, kan stimulasjonstesting med tanke på ACTH- og veksthormonmangel bli nødvendig. De øvrige 
aksene trenger en som regel ikke teste nærmere. Dersom ustimulert kortisol i plasma ligger opp mot 
øvre referansegrense, er kortisolmangel lite sannsynlig.  
 
De mest brukte testene med tanke på den funksjon i den kortikotropeaksen er Synacthentest og Insulin 
toleranse test (ITT). ITT ved sikker kortisolmangel bør unngås. 
    
Veksthormonaksen kan testes med Arginin-GHRH test eller Insulin toleranse test (ITT).  

 Ved isolert veksthormonmangel kreves det at det gjøres to stimulasjonstester 

 Ved kjent svikt i tre eller flere hypofyseakser, IGF-1 nivå under aldersjustert referansegrense og 
kjent hypofysesykdom er det ikke nødvendig med ytterligere testing av veksthormonaksen. 
Pasienten har da veksthormonmangel. 

 IGF-1 i nedre normalområde utelukker ikke veksthormonmangel 

 Barn med isolert veksthormonmangel må testes på nytt dersom det er aktuelt å behandle 
pasienten også etter fylte 18 år 

 
MR av hypofysen gjøres når anamnese og klinikk gir mistanke om hypofysesykdom.  
 
BEHANDLING 
Erstatningsbehandling med de perifere hormoner pasienten mangler gir gode leveutsikter for 
pasientene.  

 Kortisonacetat tabletter vanligvis 25 mg fordelt på to doser; morgen og middag. Økt dose ved 
stress og febersykdom. Pasienten informeres grundig om dette og utstyres med 
informasjonskort. Behandling med mineralkortikoid er ikke nødvendig. 

 Tyroksin doseres etter nivå av fritt-T4. Merk at behandlingen ikke kan styres etter TSH, men 
supprimert TSH kan likevel være et uttrykk for overdosering 

 Testosteron substitusjon, se Mannlig hypogonadisme.   

 Østrogen-progesteron sekvenspreparat til kvinner i fertil alder med hypogonadisme. Vurder 
overgang til østrogenplaster kombinert med progesterontabletter/plaster eller progesteron 
hormonspiral til kvinner som behandles med veksthormon for å redusere veksthormonbehovet. 

 Veksthormonbehandling etter individuell søknad om refusjon over § 3.a. Startdose 0,1-0,2 mg 
hos menn, 0,2-0,3 mg hos kvinner. Doseres med mål om å heve IGF-1 til aldersjustert 
referanseområde. Initialt kontrolleres IGF-1 en gang per måned. Spør pasienten om vanlige 
bivirkning som hevelse i fingre, leddsmerter og muskelsmerter, disse er ofte reversible og 
forbigående. Gjør opp status om nytten av behandlingen sammen med pasienten etter et år. 
Dosene reduseres vanligvis ved høyere alder. Erfaringen med behandling av pasienter over 70 år 
er begrenset. 

 
Barneønske og svangerskap 

 Menn avslutter testosteronbehandling og starter med humant koriongonadotropin (Pregnyl) 
som subkutan injeksjon 2-3 ganger per uke. Dersom sædprøve viser dårlig spermieproduksjon, er 
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det vanlig å henvise til in vitro fertilisering (IVF)-klinikk for oppstart med humant follikkel 
stimulerende hormon (Gonal-F) og videre oppfølging.  

 Kvinner med hypofysesvikt henvises til IVF-klinikk ved barneønske. Ved svangerskap følges 
kvinnen av endokrinolog. Tyroksindosen økes i svangerskap, se Hypotyreose og svangerskap. På 
grunn av placentært veksthormon kan ev. veksthormonsubstitusjon fases ut før uke 202. De 
fleste pasienter klarer seg med uendret kortisondosering gjennom svangerskap, men det er 
vanlig å gi intravenøst kortison i forbindelse med fødsel, se Binyrebarksvikt. Ev. behandling av 
diabetes insipidus vurderes gjennom svangerskapet.  

 
OPPFØLGING 
Det er vanlig at pasienter med hypofysesvikt følges av leger med spesiell erfaring med tilstanden. Klinisk 
kontroll med blodprøver hver 6.-12. måned er vanlig. Billedmessig kontroll av hypofysen må vurderes ut 
fra grunnlidelse.  

                                                 
2 Denne anbefalingen fraviker fra Felleskatalogteksten. 
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DIABETES INSIPIDUS 
Kiarash Tazmini og Anders P. Jørgensen 
 

BAKGRUNN 
Sentral diabetes insipidus skyldes manglende sekresjon av antidiuretisk hormon (ADH) fra hypofysens 
baklapp. Nefrogen diabetes insipidus skyldes manglende respons på ADH i nyretubuli.  Dette kan gi svær 
tørste og polyuri. Sentral diabetes insipidus har en insidenstopp hos småbarn og en hos voksne på 2 per 
1000 000 per år. Det er lik forekomst mellom kjønnene. Grenseoppgang mot primær polydipsi er 
krevende.  
 
ÅRSAKER 
Sentral diabetes insipidus (partiell svikt vanligere enn total svikt) 

 Idiopatiske (ca. 20-50 %) 

 Post-traumatisk hjerneskade 

 Post-operativt: etter transfrontal eller transsfenoidal kirurgi  

 Kraniofaryngiom, meningeom, germinom, hypofyseadenom (gir sjelden isolert diabetes 
insipidus), lymfom, leukemi, metastaser 

 Meningitt, encefalitt, cerebral abscess, toksoplasmose 

 Sarkoidose, histocytose 

 SLE, sklerodermi, Wegeners sykdom, autoimmun hypofysitt 

 Intrakraniell blødning, aneurysme, hypoksisk encefalopati  

 Etanol, slangegift, tetrodotoksin 

 Arvelige tilstander 
 
Nefrogen diabetes insipidus 

 Litium, sulfonylurea, kolkisin, amfotericin B, ofloksacin, aminoglykosider, vinblastin, cisplatin, 
cyklofosfamid, ifosfamid, didanosin 

 Postobstuktiv nefropati 

 Sigdcellesykdom, akutt tubulær nekrose 

 Alvorlig hyperkalsemi eller hypokalemi 

 Amyloidose, Sjøgren syndrom 

 Sarkoidose 

 X-bundet eller autosomal recessiv arvegang 

 Svangerskap kan gi økt metabolisme av ADH 
 
KLINIKK 
Polydipsi og polyuri fra 3-20 liter per døgn. De fleste pasienter klarer å opprettholde væskebalansen ved 
å drikke vann, men ved skade av tørstesenteret i hypothalamus er pasientene utsatt for hypernatremi 
og dehydrering. Det kan gi alvorlige symptomer med apati, endret mental status, hyperrefleksi og 
kramper. 
 
Differensialdiagnoser: primær polydipsi, diabetes mellitus, hyperkalsemi, hypokalemi, nyresykdom, 
binyrebarksvikt. 
 
DIAGNOSTIKK 
Plutselig innsettende symptomer er typisk ved sentral diabetes insipidus, mens nefrogen diabetes 
insipidus ofte har en mer gradvis debut. Gjør legemiddelanamnese og registrering av drikke og diurese 
gjennom minst et døgn. Familie anamnese.   
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 Blodprøver: Hb, hematokrit, natrium, kalium, fritt kalsium, glukose, karbamid, kreatinin, 
osmolalitet, kortisol (i morgenprøve). ADH ved mistanke om nefrogen årsak.  

 Urinprøver (spoturin, fastende morgenurin): osmolalitet, natrium (ved hypernatremi), 
strimmeltest og mikroskopi ved nyresykdom. 

 Drikke og diurese i minst et døgn. 

 MR-hypofyse ved begrunnet mistanke om sentral årsak. 
 
Tolkning av prøvesvar: 

 Ved U-osmolalitet < 200 mosmol/kg, s-osmolalitet > 300 mosmol/kg og døgndiurese over 40 
ml/kg er diagnosen sikker og det er ikke behov for tørstetest.  

 U-osmolalitet < 200 mosmol/kg (eller urin-osmolalitet < s-osmolalitet) og s-natrium over 145 
mmol/L taler sterk for diagnosen og det er ikke nødvendig med tørstetest 

 Dersom s-natrium er normal og fastende morgenurin (faste gjennom natten og urinprøve fra 
andre vannlatning om morgenen) gir u-osmolalitet > 600 mosmol/kg har pasienten ikke diabetes 
insipidus. 

 Høy ADH kan tyde på nefrogen diabetes insipidus. 

 Når urin-osmolalitet er > 200 mosmol/kg, kan det utføres tørstetest som beskrevet nedenfor. 
Dette kan kreve innleggelse. Testen er ikke godt validert. 

 
Tørstetest (Tabell 1): 
Indikasjon: Mistanke om diabetes insipidus i tilfeller hvor sykehistorie og målinger av osmolalitet i serum 
og urin om morgenen ikke er nok til å stille diagnosen. 
Kontraindikasjon: manglende tørstesans. 
Pasientforberedelse: Pasienten faster fra kl. 22:00. 

 

Tabell 1. Tørstetest 

Tidspunkt Målinger 

Hver time eller hver 2.time 
fra kl. 08:00 til kl. 14:00 

Vekt, diurese, blodtrykk, puls, s-natrium, plasma- og urin-
osmolalitet 

Dersom ikke normal u-osmolalitet er oppnådd gis 60 µg desmopressin smeltetablett kl. 12. Ev. gis 
desmopressin om testen avbrytes tidligere (se under). Dette for å skille mellom nefrogen og 
sentral årsak. 

Testen avbrytes  

‒ Når urin-osmolalitet > 750 mosmol/kg (normal respons). 
‒ Urin-osmolalitet ikke øker med mer enn 30 mosmol/kg i to påfølgende prøver. 
‒ Vekttapet blir > 3-5 %. 
‒ Dersom s-natrium > 150 mmol/L eller p-osmolalitet > 300 mosmol/kg. 

Tolkning 

Total diabetes insipidus dersom urin-osmolalitet < 300 mosmol/kg. Partiell diabetes insipidus 
dersom urin-osmolalitet 300-750 mOsm/kg. 

 
BEHANDLING 
Sentral diabetes insipidus 
Vasopressin eller analoger som smeltetabletter eller nesespray etter individuell dosering. Start 
doseringen om kvelden. Legg eventuelt til morgen og middagsdose om nødvendig.  
 
Forslag til dosering:  

 Desmopressin smeltetablett: Start med 60 µg x 1-2. Kan økes til 720 µg per døgn. 
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 Desmopressin nesespray 10 µg/dose. Start med 10-20 µg 1-2 ganger daglig. 
 

Kontraindikasjoner: Primær polydipsi. Inkompensert hjertesvikt. Behandling med diuretika. SIADH. 
Hyponatremi. eGFR < 50. Målet med behandlingen er å lindre tørste og å normalisere væske- og 
elektrolyttbalansen. Unngå overbehandling som kan føre til bl.a. hodepine, hypertensjon, hyponatremi 
og overhydrering. 
 
Nefrogen diabetes insipidus 
Behandlingen består av: 

 Vanntilskudd (200 ml/kg) ved hypernatremi. 

 Førstehåndsbehandling: hypoosmotisk diett (fører til redusert diurese): 1 mmol natrium/kg/dag, 
2-3 mmol kalium/kg/dag, 2-3 gram protein/kg/dag 

 Dersom hypoosmotisk diett ikke gir adekvat effekt eller ved dårlig etterlevelse så kan Tiazid-
diuretika forsøkes: f.eks. Esidrex 25 mg x 1 (kan økes til x 2) 

 Amilorid i kombinasjon med tiazid-diuretika kan ha additiv effekt: f.eks. Normomix mite 25/2,5 
mg x 1-2 

 Høydose desmopressin kan forsøkes  



 

25 

 

TYREOIDEA 

HYPOTYREOSE 
Bjørn Olav Åsvold og Bjørn Gunnar Nedrebø 

 
BAKGRUNN 
Primær hypotyreose utgjør > 98 % av tilfellene av hypotyreose. 6,3 % av kvinner og 1,4 % av menn i 
Norge fikk utlevert tyreoideahormonpreparat fra apotek i 2014, prevalensen er økende med alder.  
 
ÅRSAK 

 Autoimmun tyreoiditt (hyppigste årsak) 

 Andre årsaker er radiojodbehandling, tyreoidektomi, strålebehandling mot halsregionen, 
amyloidose, sarkoidose, hemokromatose, jodmangel og behandling med jod, amiodaron, litium, 
interferon-α eller tyrosinkinasehemmer 

 Subakutt, silent eller postpartumtyroiditt (forbigående) 

 Forbrukshypotyreose (sjelden tilstand) 

 Medfødt hypotyreose 
 
KLINIKK 
Hypotyreose kan gi et vidt spekter av symptomer/tegn, som inkluderer tretthet/slapphet/fatigue, 
kuldeintoleranse, dyspné, vektøkning og ødem, konsentrasjonsvansker, forstoppelse, tørr hud, 
muskelkramper, heshet, menstruasjonsforstyrrelser, karpaltunnelsyndrom, galaktoré, 
hyperkolesterolemi, hypertensjon, hyponatremi, bradykardi, pleura- og perikardeffusjon og ascites.  
 
Mange av disse symptomene er hyppig forekommende i befolkningen, også i fravær av hypotyreose. En 
må derfor være oppmerksom på at symptomene kan ha annen årsak enn hypotyreose, selv hos 
personer med hypotyreose.  
 
Myksødemkoma er en tilstand som kan sees ved meget uttalt hypotyreose eller hos pasient med 
ubehandlet hypotyreose som utsettes for infeksjon, hjerteinfarkt, kulde eller sedativa. Tilstanden er 
sjelden, men har 30-40 % letalitet og krever øyeblikkelig behandling. Kliniske kjennetegn er svekket 
mental status, hypotermi, hypotensjon, hyponatremi, hypoglykemi, hypoventilasjon og bradykardi. Det 
kan sees ødem i hender, ansikt, lepper og tunge.   
 
DIAGNOSTIKK 
Serumkonsentrasjon av fritt tyroksin (fritt-T4) nedenfor referanseområdet kombinert med 
serumkonsentrasjon av TSH over referanseområdet.  
 
Subklinisk (eller latent) hypotyreose er tilstand med TSH-konsentrasjon over referanseområdet, mens 
fritt-T4 konsentrasjonen er innenfor referanseområdet. Ubehandlet vil årlig 1-5 % av personer med 
subklinisk hypotyreose utvikle manifest hypotyreose, og risikoen er høyest ved kraftig TSH-forhøyelse og 
ved tilstedeværelse av anti-TPO i serum.   
 
Andre årsaker til forhøyet TSH-konsentrasjon 

 Binyrebarksvikt/kortisolmangel 

 Akutt stress og ved rekonvalesensfase etter alvorlig sykdom 

 Fysiologisk ved høy alder 

 Fedme  
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 Sjeldne årsaker: Sentral hypotyreose (opp til 25 % har mild TSH-forhøyelse som følge av biologisk 
inaktivt TSH), TSH-produserende hypofyseadenom, tyreoideahormonresistens, mutasjoner i TSH-
reseptoren 

 
Feilkilder ved måling av fritt-T4 konsentrasjon 
Behandling med blant annet heparin, furosemid og salisylater, samt betydelige avvik i 
albuminkonsentrasjonen i serum, kan gi upålitelige fritt-T4 resultat. Drøft med eget laboratorium hvis 
det er mistanke om at fritt-T4 resultatet kan være påvirket av slike feilkilder.   
 
BEHANDLING 
Primær hypotyreose bør behandles med levotyroksin. 
 
Hvem bør behandles med levotyroksin? 

 Manifest hypotyreose 

 Ved subklinisk hypotyreose gjentas TSH- og fritt-T4 måling etter 2-3 måneder, og levotyroksin bør 
vanligvis tilbys ved TSH-konsentrasjon vedvarende > 10 mIE/L, ved struma eller tidligere 
tyroideakirurgi. 

 Svært høyt titer med anti-TPO styrker indikasjonen for behandling. 

 Ved subklinisk hypotyreose med vedvarende lettgradig TSH-forhøyelse (TSH-konsentrasjon 
mellom øvre referansegrense og 10 mIE/L) er det uvisst om levotyroksinbehandling er nyttig, og 
behandlingsindikasjon må avgjøres individuelt. Tilstedeværelse av symptomer forenlig med 
hypotyreose kan gi grunnlag for en 3-6 måneders prøvebehandling. 

 Ved graviditet eller infertilitet se Hypertyreose og svangerskap. 

 Ved mistanke om forbigående hypotyreose bør man initiere forbigående levotyroksinbehandling 
dersom hypotyreosen er betydelig. 

 
Oppstart av levotyroksinbehandling 

 Hos friske, yngre personer kan en starte med full erstatningsdose med levotyroksin, som er 
omkring 1,6 mikrogram/kg/dag, eller en kan starte med lavere dose og titrere opp til rett dose.  

 Ved lettgradig eller subklinisk hypotyreose er lavere doser av levotyroksin som regel tilstrekkelig, 
gjerne 25-75 mikrogram daglig. 

 Hos pasienter > 60 år uten koronarsykdom kan en lavere oppstartdose på 50 mikrogram daglig 
vurderes.  Hos de med koronarsykdom anbefales å starte med 12,5-25 mikrogram daglig. 

 For å sikre optimal og stabil absorpsjon er det trolig nyttig at levotyroksin tas fastende med vann 
enten 1 time før frokost eller ved sengetid (minst 3 timer etter kveldsmåltid).  

 Levotyroksin bør ikke tas samtidig med legemidler/kosttilskudd som kan redusere opptaket av 
levotyroksin, som kalsium- eller jernpreparater m.fl. Tradisjonelt anbefales minst 4 timers 
mellomrom mellom inntak av levotyroksin og disse legemidlene.   

 Levotyroksintabletter uten laktose er tilgjengelig til bruk ved laktoseintoleranse. 

 Levotyroksin kan øke omsetningen av kortisol og derved forverre en ubehandlet binyrebarksvikt. 
Derfor skal man starte med glukokortikoid før levotyroksin hvis binyrebarksvikt mistenkes. 

 
OPPFØLGING  

 TSH-konsentrasjon måles 4-6 uker etter hver dosejustering, og levotyroksindosen justeres ved 
behov, oftest med 12,5-25 mikrogram/dag. Behandlingsmålet er å ha TSH-konsentrasjon 
innenfor referanseområdet. TSH måles deretter etter 6 måneder, så årlig.  

 Overdosering (TSH nedenfor referanseområdet) kan gi hypertyreote symptomer og øker risikoen 
for atrieflimmer og osteoporose, særlig hvis TSH < 0,1 mIE/L. 
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 TSH bør måles innen 4-8 uker etter oppstart av behandling som reduserer biotilgjengeligheten 
eller endrer metabolismen av levotyroksin, som østrogener, androgener, tyrosinkinasehemmere, 
fenobarbital, fenytoin, karbamazepin, rifampin, sertralin, laksantia, med flere. 

 Ved skifte til levotyroksin fra annen produsent bør TSH måles etter 6-8 uker.  

 Doseendring kan være nødvendig ved vektendring og aldring. 

 Ved vedvarende subklinisk hypotyreose som ikke behandles med levotyroksin, anbefales 
oppfølging av tyreoideafunksjonen for eksempel hver 6. måned de første 2 årene og deretter én 
gang årlig for å fange opp utvikling av behandlingstrengende hypotyreose.  

 Oppfølging av primær hypotyreose er i de fleste tilfeller fastlegens oppgave. 
 
Ved svingende TSH-verdier / behov for høy dose / manglende normalisering av TSH-konsentrasjon 
under behandling 

 Undersøk om levotyroksin tas sammen med legemidler/måltid som kan påvirke opptaket av 
levotyroksin (syrenøytraliserende midler, midler som inneholder kalsium, aluminium eller jern), 
eller om pasienten bruker legemidler som øker omsetningen av levotyroksin (se over). 

 Vurder pasientens etterlevelse. Ved manglende etterlevelse som ikke kan løses på annet vis, kan 
en vurdere å gi hele ukedosen samlet. 

 Malabsorpsjon 
 
Vedvarende symptomer til tross for TSH i referanseområdet 

 Vurder om symptomene kan ha annen årsak enn hypotyreose. Vær oppmerksom på 
autoimmune sykdommer som forekommer ved økt hyppighet ved autoimmun hypotyreose, som 
type 1-diabetes, pernisiøs anemi, binyrebarksvikt, myasthenia gravis, cøliaki, revmatoid artritt 
eller systemisk lupus erytematosus.   

 Dersom pasienten har hypotyreote symptomer og TSH i øvre del av referanseområdet, kan det 
tenkes at symptomene kan bedres ved en lett doseøkning av levotyroksin slik at TSH blir liggende 
i nedre del av referanseområdet. 

 Tilleggsbehandling med liotyronin kan vurderes, se nedenfor. 
 
Når tabletter ikke kan tas 
Dersom oral/enteral administrasjon ikke er mulig eller det er grunn til å mistenke betydelig 
malabsorpsjon, kan intravenøst levotyroksin gis. Intravenøs dose vil oftest være omkring 75 % av den 
perorale dosen. 
 
Myksødemkoma 

 Ved mistanke bør behandling startes umiddelbart før blodprøvesvar foreligger (men helst etter 
at blodprøve for måling av bl.a. TSH, fritt-T4, kortisol og ACTH er tatt).  

 Fordi binyrebarksvikt er en differensialdose, gis intravenøs glukokortikoidbehandling som ved 
Addisonkrise (se Binyrebarksvikt) og dette gis før første levotyroksindose. 

 Ved myksødemkoma gis levotyroksin initialt intravenøst. En ladningsdose på 200-400 mikrogram 
levotyroksin gis, med lavere doser ved lav kroppsvekt, høy alder, koronarsykdom eller arytmi. En 
daglig levotyroksindose på 1,6 mikrogram per kg (redusert til 75 % så lenge levotyroksin gis 
intravenøst) gis deretter. Overgang til oral/enteral behandling så snart den kliniske tilstanden 
bedres. 

 Ettersom konversjon fra T4 til T3 kan være redusert ved myksødemkoma, kan tilleggsbehandling 
med liotyronin per sonde vurderes. I så fall kan en ladningsdose på 5-20 mikrogram liotyronin 
gis, etterfulgt av 2,5-10 mikrogram hver 8. time, med lavere doser ved lav kroppsvekt, høy alder, 
koronarsykdom eller arytmi. Behandlingen kan fortsette til den kliniske tilstanden bedres. 

 Overvåkning i intensivavdeling. 
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Tillegg av T3-behandling  

 Standardbehandling ved hypotyreose er levotyroksin i monoterapi. Det kan gis tilleggsbehandling 
med T3, enten ved at liotyronintabletter legges til levotyroksinbehandlingen eller ved at 
pasienten tar animalsk thyreoideaekstrakt. Felles for disse tilnærmingene er et enkelte pasienter 
rapporterer betydelig symptombedring, mens nåværende kunnskapsgrunnlag ikke gir evidens for 
at slik tilnærming er bedre enn behandling med levotyroksin alene. Det er derfor ikke grunnlag 
for å anbefale slik behandling som rutinebehandling ved hypotyreose. 

 Behandling med liotyronintabletter i tillegg til levotyroksin kan på individuelt grunnlag vurderes 
hos personer som har vedvarende symptomer tydende på hypotyreose til tross for stabil og 
compliant levotyroksinbehandling og der assosierte autoimmune sykdommer er utelukket. En 
eventuell slik behandling bør utføres i samråd med endokrinolog/indremedisiner. For detaljer 
om gjennomføringen vises til ETA-retningslinjer (se referanse nr. 2).  

 Behandling med tyreoideaekstrakt anbefales generelt ikke, på bakgrunn av manglende 
dokumentasjon av effekt og sikkerhet; slik behandling kan gi suprafysiologisk T3-konsentrasjon, 
og det mangler gode studier av effekt og sikkerhet på lengre sikt.  
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GRAVES' HYPERTYREOSE 
Louise Koren-Dahll og Bjørn Gunnar Nedrebø 

 
HENSIKT 
Sikre rett diagnostikk, behandling og oppfølging av pasienter med Graves' hypertyreose. 
Se egen veiledning for Tyreotoksisk krise. 
 
BAKGRUNN 
Graves' sykdom er en autoimmun sykdom der B-lymfocytter danner antistoffer som etterligner 
kroppens TSH. TSH-reseptor antistoffer (TRAS) stimulerer tyreoidea til økt produksjon av tyreoidea 
hormonene: tyroksin (T4) og/eller trijodotyronin (T3). 
Forekomsten av Graves' hypertyreose er 1-2 % hos kvinner; 10 ganger så hyppig som hos menn. Graves' 
hypertyreose utgjør 70-80 % av årsakene til hypertyreose og kan forekomme i alle aldre, men debuterer 
oftest i 20-40 års alder og er uvanlig hos barn.  
Familiær disposisjon forekommer. Det er økt forekomst hos pasienter med andre autoimmune 
sykdommer, spesielt ved diabetes og binyrebarksvikt.  
 
KLINIKK 
 

Tabell 2. Symptomer og funn ved hypertyreose 

Generelle symptomer  Varmeintoleranse. Slapphet. Vekttap  

Tyreoidea  Struma. Pressfornemmelse i halsen  

Øye  Oftalmopati- lysømfintlig, tåreflod, injiserte sclerae, hevelse rundt 
øynene. 
10-15 % utvikler alvorlige øyesymptomer med eksoftalmus. 

Nervesystemet  Irritabilitet. Svingende humør. Nervøsitet. Uro. Søvnproblemer. 
Skjelving. Apati  

Hjerte/lunge  Dyspnè. Hjertebank. Sinustakykardi. Atrieflimmer. Høyt pulstrykk  

Mage – tarm  Diare. Økt matlyst. Nedsatt matlyst hos noen, spesielt eldre. 
Tørste. Oppkast  

Kjønnsorganer  Menstruasjonsforstyrrelser. Nedsatt libido  

Skjelett  Osteoporose  

Muskulatur  Atrofi  

Hud  Svetting. Håravfall. Ødemer  

 
Symptomene på hypertyreose er ofte typiske og lette å kjenne igjen. Pasienter med alvorlige 
øyesymptomer må henvises til øyelege med spesiell kompetanse.  
 
DIAGNOSTIKK 
Klinisk undersøkelse 
Tyreoidea palperes. Ved palpable knuter i tyreoidea bør pasienten henvises til ultralyd tyreoidea og 
vurdering ev. med finålspunksjonspunksjonscytologi (FNAC).  
 
Blodprøver 
TSH, fritt-T4, fritt-T3, TRAS, Anti-TPO. Leukocytter med differensialtelling, trombocytter, leverprøver, 
kreatinin.  
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Lav TSH og forhøyet fritt-T4/fritt-T3 gir diagnosen hypertyreose. TRAS og Anti-TPO bør måles med 
henblikk på autoimmun hypertyreose. Ved Graves' hypertyreose har 95 % av pasientene TRAS og 40 % 
anti-TPO i serum. Ved mistanke om tyroksin overdosering kan man måle tyreoglobulin, som da er svært 
lav. 
 
Tyreoideascintigrafi 
Tyreoideascintigrafi er ikke indisert ved hypertyreose når TRAS er positiv. Tyroideascintigrafi er 
kontraindisert ved graviditet. Tyreoidea-scintigrafi differensierer mellom Graves' sykdom, toksisk 
knutestruma, toksisk adenom, subakutt/silent tyreoiditt og tyroksin/jod overdose. Homogent forhøyet 
opptak av radioaktiv tracer i tyreoidea hos hypertyroid pasient er diagnostisk for Graves' sykdom.  
 
BEHANDLING 
Det er tre mulige behandlingsstrategier; medikamentell, radiojod eller kirurgi. Ved første gangs Graves' 
hypertyreose startes oftest medikamentell behandling.  
 
Medikamentell behandling 
I initialfasen kan pasienten behandles symptomatisk med non-selektiv betablokker (propranolol 20-40 
mg x 2-3). Obs. Kontraindisert ved obstruktiv lungesykdom. 
 
Tyreostatika  
Karbimazol (Carbizol/Karbimazol(Karbimazol)) og Propylthiouracil (PTU). Karbimazol er i dag første valg 
pga. mindre bivirkninger, men i 1. trimester anbefales fortsatt PTU, se Hypertyreose og svangerskap. 
Begge legemidlene hemmer syntesen av tyreoideahormoner i glandula tyreoidea ved følgende 
mekanismer:  
 

 Intratyreoidale virkninger: tyreostatika konkurrerer med jodid om binding til tyreoperoksidasen, 
det fører til redusert jodering av tyreoglobulin og følgelig til redusert hormonsyntese. Det er et 
stort lager av hormoner i kolloidet og folliklene, og det tar derfor tid (1-3 uker) før 
hormonkonsentrasjonen i plasma synker. Pasientene er gjerne eutyreote etter 4-8 ukers 
behandling. 

 Ekstratyreoidale virkninger: PTU hemmer perifer omdanning av T4 til T3. PTU sirkulerer 
proteinbundet. Proteinbindingen gjør at PTU i mindre grad enn karbimazol passerer placenta og i 
liten grad kommer over i morsmelken. Pga. rapporter om alvorlig leversvikt er imidlertid 
anbefalingene endret, se Hypertyreose og svangerskap.  

 
To prinsipielt forskjellige behandlingsregimer anvendes. Disse behandlingsstrategiene har samme effekt 
på remisjon og residiv. 
 
Titrerende behandling 
Foretrekkes ved ukomplisert Graves' sykdom på grunn av mindre risiko for bivirkninger. 
 
Forslagsvis initial dosering 

 Fritt-T4: > 40 pmol/L - Karbimazol tabletter 15 mg x 2 reduseres etter 2 uker til 10 mg x 2  

 Fritt-T4: 30-40 pmol/L - Karbimazol tabletter 10 mg x 2 reduseres etter 3-4 uker til 10 mg + 5 mg  

 Fritt-T4: 20-30 pmol/L - Karbimazol tabletter 5 mg x 2 reduseres etter 3-4 uker til 5 mg  
 
Alternativt PTU 200-600 mg fordelt på 2-3 doser.  
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Deretter gradvis dosereduksjon for å holde pasienten eutyreot. Vanlig vedlikeholdsdose:  

 Karbimazol: 5-10 mg x 1, senere 2,5-5 mg x 1.  

 PTU: 100-200 mg fordelt på to doser, senere 50 mg x 1.  
 
Kontroll hver 3.-4. uke, senere med noe lengre intervaller. Det er viktig at man ikke overdoserer slik at 
pasienten blir hypotyreot. 
 
Blokkerende behandling - Tyreostatika i kombinasjon med levotyroksin. 
Blokkerende behandling gir vanligvis stabile tyreoideafunksjonsverdier, selv når pasienten har sykdom 
med høy aktivitet.  

 Pasienter med hissig Graves' sykdom, stor kjertel, øyeproblemer eller svingende 
tyroideafunksjonsverdier under titrerende behandling.  

 Forbehandling til tyreoidektomi fordi det reduserer blodsirkulasjonen i kjertelen.  

 Skal ikke brukes under svangerskap. 
 
Forslagsvis initial dosering: se under titrerende behandling. 
 
Når pasienten er euthyreot og fritt-T4 er kommet under øvre normale referansegrense, vanligvis etter 4-
8 uker legges det til levotyroksin tabletter for å forhindre lavt stoffskifte. TSH vil vanligvis holde seg 
supprimert i lengre tid og man kan derfor ikke dosere tyroksin ut fra TSH. Man bør unngå TSH stigning 
over 1,5 mIE/L under behandling. Legg til tilstrekkelig dose levotyroksin 100-150 µg/døgn for å holde 
fritt-T4 ved øvre normalgrense i medikamentfastende prøve. Det tas månedelig tyroideafunksjonsprøver 
under opptrapping av levotyroksin, senere kontroller hver 3. måned ved stabile verdier. Blokkerende 
behandling med karbimazol 10-15 mg x 2 i kombinasjon med levotyroksin beholdes vanligvis i 12-18 
måneder. Behandlingen kan seponeres (både karbimazol og levotyroksin) dersom TRAS er normalisert 
og pasienten ikke har andre tegn til aktiv sykdom. 
 
Blokkerende behandling ved endokrin eksoftamus 
Rask stabilisering av tyreoideafunksjonen er viktig. Høydose tyrostatika tilrådes oftest (Karbimazol 15 
mg x 2) uten senkning av dosen. Pasienten skal henvises til øyepoliklinikk med kompetanse på området. 
Ved store øyeproblemer ta direkte kontakt med øyelege. Start av glukokortikoidbehandling bør som 
regel vurderes av øyelegen, se Endokrin eksoftamus. 
 
Terapiresistent hypertyreose 
Hos pasienter med alvorlig hypertyreose og stort struma kan det være vanskelige å få kontroll på 
stoffskiftet. Det kan være behov for høyere dose tyreostatika enn ellers. Det er viktig å følge pasienten 
tett med blodprøver (annenhver uke). Pasienter med rask tarmpassasje kan ha behov for legemiddel 
som bremser tarmaktiviteten, for å bedre opptaket av tabletter. Vurder om pasienten tar legemidler 
som foreskrevet. Høyere dose betablokker kan ha god effekt hos pasienter med terapiresistent 
hypertyreose. 
 
BIVIRKNINGER  

 Lette bivirkninger opptrer hos 1-5 % av pasientene. De vanligste er utslett, leddsmerter og feber. 
Det er da vanlig å avbryte behandlingen. Ved allergisk utslett kan det være aktuelt å skifte fra 
Karbimazol til PTU, men vent med å initiere PTU til den allergiske manifestasjonen er forsvunnet. 
Informer pasienten om å unngå soleksponering pga. fare for fototoksisk reaksjon. Kvalme og 
magesmerter om tabletten tas på tom mage. Forbigående, ufarlig leukopeni sees hos en del 
pasienter og er ikke grunn til å stoppe behandlingen. En del pasienter kan ha lett leukopeni 
grunnet hypertyreosen allerede før behandling med tyreostatika. 
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 Alvorlige bivirkninger er sjeldne (0,2-0,5 %). Mest fryktet er agranulocytose som oftest opptrer i 
løpet av de første 3-6 behandlingsukene, men kan opptre når som helst. Den er oftest reversibel 
ved hurtig seponering3. Pasienten må henvises til spesialist.  Andre alvorlige bivirkninger er 
trombocytopeni, hepatitt (spesielt ved PTU) ev. med leversvikt, polyartritt, vaskulitt og 
lupuslignende syndrom. 

 
PASIENTINFORMAJSON 
Pasientene bør få skriftlig informasjon om bivirkninger.  

 Dersom pasienten får infeksjon og feber må pasienten ta kontakt med lege for kontroll av 
leukocytter med differensialtelling Ev. ta behandlingspause til dette er avklart.  

 Unngå soleksponering 

 Uttalt fysisk belastning bør unngås så lenge pasienten er klinisk hypertyreot.  

 Høyt stoffskifte kan øke følsomheten for alkohol. 
  
OPPFØLGING  

 Fritt-T4, fritt-T3 og TSH bør kontrolleres 3-4 uker etter påbegynt behandling. Etter start av 
levotyroksin tabletter bør verdiene kontrolleres med 4-6 ukers mellomrom inntil stoffskiftet er 
stabilisert, og deretter hver 3.-4. måned, frem til seponering4.  

 Ved titrerende behandling bør verdiene følges med 3-4 ukers intervaller, til riktig 
vedlikeholdsdose av tyreostatika er funnet, og deretter med 2-3 måneders intervall.  

 Ved langtidsbehandling med PTU følges leverprøver og ANA årlig. 

 Behov for sykemelding er varierende og vurderes ved uttalte symptomer.  
 
FORLØP 
Behandlingen bør vurderes seponert etter 12-18 måneder. Behandling med tyreostatika gir en varig 
remisjon hos ca. 30-50 %. Normal TRAS og lite struma er vanligvis tegn på lav/ingen sykdomsaktivitet. 
Pasienter med har persisterende høy titer av TRAS og/eller røyker har risiko for residiv på opptil 80-
100%. Det første året etter en fødsel vil kvinnen ha økt risiko for residiv av Graves' sykdom.  
Etter seponering av behandlingen, bør derfor pasienten få kontrollert fritt-T4 og TSH etter 4-6 uker, og 
deretter med 3 måneders intervaller første året, samt ved symptomer på residiv. 
Dersom seponering ikke lar seg gjennomføre på grunn av aktiv tyreotoksikose, stort struma eller 
tyreoidea funksjonsprøver i øvre normalområdet og positiv TRAS, kan behandlingstiden forlenges. 
Alternativ behandling med radiojod eller tyreoidektomi bør vurderes om det er klinisk og biokjemisk 
tegn til høy sykdomsaktivitet. 
 
RADIOJODBEHANDLING  
Anbefales hos personer med lite struma og ukomplisert tyreotoksikose. Også unge personer < 25-30 år 
kan behandles med radioaktivt jod. Behandlingen skal ikke gis til gravide, eller kvinner som planlegger å 
bli gravide i løpet av 6 måneder etter behandlingen, da stoffskiftet bør være stabilisert og TRAS verdien 
lav før graviditet. Pasienter som får radiojodbehandling skal ha oppfølging. 
 
TYREOIDEKTOMI  
Foretrekkes hos pasienter som har tegn til endokrin oftalmopati og/eller stort struma. Pasienter med 
alvorlig grad av tyreotoksikose og stort struma vil sjelden få varig remisjon av medikamentell behandling 
og bør derfor vurderes for operasjon når stoffskiftet er normalisert med tyreostatika. Det utføres 
vanligvis total tyreoidektomi, da hissig Graves sykdom kan residivere selv i en liten tyreoidearest.  

                                                 
3 Granulocytt kolonistimulerende faktor er forsøkt, men nytten er usikker. Glukokortikoider hjelper ikke. 
4 Regelmessig kontroll av leukocytter er ikke anbefalt i ATA sine retningslinjer. 
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Pasienten bør være eutyreot ved operasjonstidspunktet. Kombinasjonsbehandling, med relativt høy 
dose tyreostatika og tilsvarende høy dose tyroksin anbefales i månedene før operasjon. Det gir 
reduksjon i strumastørrelsen og reduserer gjennomblødning i kjertelen, og dermed en enklere 
operasjon. Det letter også overgangen til tyroksinbehandlingen, som pasienten må bruke videre, ofte i 
litt høyere dose enn før operasjonen. Tyreostatika seponeres vanligvis ved operasjon. 
Hos pasienter, som ikke tåler tyreostatika, får man rask normalisering (10-12 dager) av 
tyreoideafunksjonen preoperativt ved bruk av joddråper (Lugols dråper). Operasjonsdatoen må være 
bestemt når behandlingen startes da effekten er forbigående. Dersom pasienten bruker lavdose 
tyreostatika eller får joddråper før operasjonen, anbefales oppstart med tyroksin på operasjonsdagen, 
for å unngå postoperativ hypotyreose. Inngrepet bør utføres av endokrinkirurg med erfaring. 
 

Komplikasjoner med permanent hypoparatyreoidisme eller skade på n. recurrens sees hos 1-2 %. 
Forbigående hypokalsemi er vanlig og behandles med vitamin D. Blødning og infeksjon er sjeldne 
komplikasjoner. 
Pasienten bør ha rett tyroksindose ved utskrivning fra sykehuset. De fleste yngre pasienter behøver 
mellom 125 og 150 µg daglig avhengig av kroppsstørrelse, alder og kjønn. Kalsiumbehandling som gis 
ved hypokalsemi, kan gi redusert opptak av tyroksin i tarmen og lede til problemer med innstilling av 
rett tyroksin dose de første månedene etter operasjon. 
For å unngå hypotyreose etter operasjon bør tyreoideaprøvene kontrolleres med 4-6 ukers mellomrom 
til rett tyroksindose er funnet. Fritt-T4 bør ligge i øvre del av normalområdet, i medikamentfastende 
prøve. Pasientens vekt bør være stabil og lav TSH aksepteres de første månedene etter operasjonen.  
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TYREOTOKSISK KRISE  
Louise Koren-Dahll og Bjørn Gunnar Nedrebø 

 
BAKGRUNN 
Tyreotoksisk krise er en sjelden og livstruende tilstand. Kan oppstå hos pasienter ved udiagnostisert 
hypertyreose, og ved hypertyreose hos pasienter med utilstrekkelig eller avsluttet behandling. 
Forekommer oftest ved Graves' sykdom, sjeldnere ved toksisk knutestruma eller toksisk adenom.  
Tyreotoksisk krise kan utløses av infeksjoner og andre alvorlige sykdommer, traumer, kirurgiske inngrep, 
operasjon av skjoldbruskkjertel uten adekvat forbehandling (sjelden) og etter bruk av jodholdige 
kontrastmidler, radioaktivt jod og amiodarone (Cordarone). 
Årsaken er ikke helt klarlagt. Kan ha sammenheng med rask stigning av frie tyreoidea-hormoner og 
endring av bindeproteiner. Tyreoideahormonene er imidlertid som regel ikke høyere enn ved «vanlig» 
hypertyreose. TSH er alltid supprimert. 
 
KLINIKK 
Kan variere, med glidende overgang fra alvorlig, klassisk hypertyreose til livstruende toksisk krise. 
Symptomene er hovedsakelig uttrykk for uttalt hypermetabolisme: feber, svetting, takykardi ev. rask 
atrieflimmer som kan føre til hjertesvikt og lungeødem. Uro, tremor, irritabilitet, delirium og psykose, 
men ev. også apati, stupor og koma kan forekomme. Kvalme, oppkast, diaré, dehydrering, hypotensjon, 
stigende leverenzymer og muskelsvakhet pga. tyreotoksisk myopati. 
  
DIAGNOSTIKK 
Blodprøver: TSH, fritt-T4, fritt-T3, TRAS, Anti-TPO, hemoglobin, karbamid, kreatinin, fritt kalsium, 
natrium, klorid, CRP, ASAT, ALAT, LD, ALP, glukose, kortisol. 
 
BEHANDLING 
Startes raskt med pasienten i overvåkingsavdeling.  
 
Blokkering av tyreoideahormonsyntesen 
Propyltiouracil (PTU) tabletter, 200 mg hver 4. time, ev. knust og via magesonde. PTU hemmer syntesen 
og den perifere omdannelsen av T4 til T3. Dersom PTU ikke er tilgjengelig kan en gi karbimazol inntil 20 
mg hver 4. time. Disse preparatene finnes ikke til parenteral bruk. 
 
Blokkering av perifer virkning av tyreoideahormoner 
Beta-blokker fortrinnsvis propranolol (Pranolol) tabletter, 40-80 mg 3-4 ganger daglig. Ev. propranolol 
(Inderal) i.v. 0,5 mg-1 mg initialt, under kardial overvåking, senere 1-3 mg i.v. 3-4 ganger daglig, hvis 
tabletter ikke kan gis.  
  
Hydrokortison 200-400 mg initialt så 50-100 mg i.v. 3-4 ganger/døgn i 3-4 dager. 
Ev. deksametason tabletter 2 mg x 3-4. Glukokortikoider hemmer perifer omdannelse av T4 til T3, og er 
samtidig behandling av ev. relativ binyrebarksvikt ved tyreotoksisk krise. 
 
Blokkering av tyreoideahormonsekresjonen  
Ved svært alvorlig tilstand kan raskere fall av tyreoideahormoner oppnås ved tilførsel av jod, i tillegg til 
PTU eller Karbimazolercazol.  

 Behandling med PTU bør startes minst en time før ev. behandling med jod, for å hindre økt 
syntese av tyreoideahormoner. Jodbehandling har rask, men forbigående effekt. Diskuteres før 
oppstart videre behandling med endokrinkirurg. Pasienten bør tyroidektomeres innen 2 uker.  

 Lugol’s løsning (Kaliumjodid), 10 dråper hver 8. time, eller 8 dråper hver 6. time i få dager.  
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 Hvis intravenøs behandling må benyttes, kan steril natriumjodidløsning (50 mg/ml) 250 mg gis 
hver 6. time. (Finnes ikke som ferdig preparat, kan lages av apotek.) 

 Ved alvorlig leversvikt bør karbimazol foretrekkes framfor PTU. 
  
Andre behandlingsmuligheter 
Lithiumkarbonat brukes sjelden. Peritoneal dialyse og plasmaferese kan fjerne sirkulerende tyroidea 
hormon, men ulempen er tap av serum protein. 
 
Behandling av generelle symptomer 
Rask rehydrering med glukose eller saltvann i.v. Plasma eller albumin kan være nødvendig for å hindre 
sirkulasjonskollaps. Ved hjertesvikt eller hjerterytmeforstyrrelser behandling i samråd med kardiolog.  
  
Ved alvorlig hypertermi må pasienten avkjøles. Paracetamol og klorpromazin kan benyttes. Unngå 
Acetylsalicylsyre, som kan øke nivåene av tyreoideahormoner pga. konkurrerende binding til TBG. 
 
Husk å lete etter og behandle ev. utløsende sykdom.  
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ENDOKRIN EKSOFTALMUS  
Rolf Whitfield, Ingrid Norheim, Bjørn Gunnar Nedrebø og Eivind Rødahl  
 

HENSIKT 
Å gi en oversikt over klassifikasjon av alvorlighetsgrad og aktivitet, som danner grunnlag for videre 
utredning og behandling av endokrin eksoftamus også kalt Graves oftalmopati (GO), Graves orbitopati 
eller endokrin oftalmopati. Utover de mildeste formene bør GO kun ivaretas av behandlere med erfaring 
i GO og med tverrfaglig kompetanse tilgjengelig. Alvorlig synstruende GO behandles på regionalt nivå. 
 
EPIDEMIOLOGI 
Insidens per år er 20 per 100.000. Kvinne:mann ratio ca. 5:1 og peak-alder 40-60år. 
90 % oppstår i relasjon til Graves sykdom, 3% ved autoimmun hypotyreose og 7 % hos eutyreote. 20 % 
av pasientene med Graves sykdom utvikler GO som kan oppstå både før (20 %), under (40 %) og etter 
(40 %) debut av hypertyreosen. 3-5 % av disse utvikler alvorlig GO. 
 
PATOGENESE 
GO skyldes en autoimmun reaksjon i øyelokk, orbita og det periorbitale vev. T-celler utvikler intoleranse 
for TSH reseptor. Cytokiner fra aktiverte hjelperceller induserer differensiering av B-celler til 
plasmaceller som produserer TRAS. TRAS stimulerer TSH reseptor på follikulære tyreoideaceller til 
produksjon av T3 og T4 og stimulerer TSH reseptor på orbitale fibroblaster til produksjon av 
glykosaminglykaner, primært hyaluronsyre, som sammen med cytokiner fører til vevsforandringene i 
GO. Hyaluronsyre er sterkt hydrofil og fører til ødem av orbitale fettvev og øyenmuskler og dermed økt 
retrobulbært trykk og kompensatorisk proptose. Det er positiv korrelasjon mellom TRAS nivå og klinisk 
forløp av GO. 
 
DIAGNOSTIKK OG UTREDNING 
Røykeanamnese, tidligere GO eller behandling med radioiod. 
 

 Blodprøver: TSH, fritt-T4, fritt-T3, TRAS, anti-TPO. 

 Radiologi: CT eller MR av orbita gjøres hos alle med moderat til alvorlig eller synstruende GO. 
 
Alle unntatt de mildeste tilfellene henvises til senter med spesialkompetanse. 

       
Se også farge-atlas på www.eugogo.eu  
 
 
 
 

Tabell 3. Klassifikasjon-Alvorlighetsgrad etter EUGOGO (European Group on Graves’ Orbitopathy) 

Alvorlighetsgrad  Kliniske symptomer/tegn 

Mild Øyelokksretraksjon < 2 mm, mild bløtdels 
affeksjon, < 3mm proptose, ingen eller 
forbigående diplopi, cornea affeksjon som 
responderer på lubrikantia 

Moderat til alvorlig Øyelokksretraksjon > 2mm, moderat/alvorlig 
bløtdels-affeksjon, > 3mm proptose, diplopi  

Synstruende (eller meget alvorlig) Kompresjonsnevropati av nervus opticus, cornea 
ulcerasjon 

http://www.eugogo.eu/
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Tabell 4. Klinisk aktivitetsskår (CAS) 

Kun punkt 1-7 ved primær undersøkelse 

1. Spontane orbitale smerter 
2. Smerter ved bevegelse 
3. Hevelse av øyelokk 
4. Erytem av øyelokk 
5. Injeksjon av konjunktiva 
6. Ødem av konjunktiva 
7. Inflammasjon av karunkelen eller plica 

Punkt 1-10 ved kontroll(oftalmolog) 

8. Proptose økt med 2mm 
9. Øyebevegelse på 1 øye redusert med > 8˚ 
10. Synsreduksjon tilsvarende 1 linje i Snellens tavle 

Tolkning: hvert symptom tildeles 1 poeng. Poengskår > 3/7 indikerer aktiv Graves oftalmopati 

 
Før behandling med glukokortikoider 

 Blodprøver: hepatitt-serologi, leverparametere, CRP, leukocytter med differensialtelling, glukose 
og HbA1c.  

 Radiologi: rtg. thorax og ultralyd lever 

 Andre: EKG, blodtrykk og puls.  

 Vurder bentetthetsmåling før behandling hos pasienter med risiko for osteoporose 
 

BEHANDLING 
Behandlingsprinsippene. Se lengre ned på siden for detaljer. 

 Basalbehandling til alle med OG. 

 Immunsuppresjon til alle med aktiv moderat, alvorlig eller synstruende GO.  

 Retrobulbær stråleterapi som supplement eller alternativ til steroidbehandling ved ikke-
synstruende GO.  

 Akutt eller subakutt dekomprimerende kirurgi ved synstruende GO. 

 Rehabiliterende kirurgi i stabil (> 6 måneder) inaktiv fase. 
 
BASAL BEHANDLING 
Tobakk 
Røyking er den sterkeste og samtidig mest modifiserbare risikofaktor for GO med en odd-ratio mellom 
røykere og ikke røykere på 7,7.  Risiko er proporsjonal med antall sigaretter per dag. Røykere har større 
risiko for utvikling av alvorlig GO og responderer dårligere på immunsupprimerende terapi. Pasienter 
med Graves med eller uten GO bør derfor hjelpes til røkestopp. 
 
Lokalbehandling 

 Beskyttelse av cornea med solbriller eller filterbriller. 

 Nye briller ved endret refraksjon eller prismer ved behov. 

 Halvviskøse øyendråper på dagtid, viskøse om natten x 4- 6 til alle med GO. Teiping om natten. 

 Ev. kortvarig steroidholdige øyendråper. 
 

Tyreoideafunksjon 

 Stoffskiftet bør normaliseres raskt. Det er viktig å unngå hypotyreose. Tyreostatika og 
tyroidektomi har den samme effekten på forløpet av GO. Tyreostatika gis oftest som «block and 
replace» for å unngå svingninger og hypotyreose, se Graves hypertyreose. 

 Tyroidektomi anbefales utført som total tyroidektomi. 
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 Radiojodbehandling kan initiere eller forverre GO spesielt hos røykere, pasienter med høy TRAS, 
høy TSH og høy fritt-T3 før behandling, tidligere eller aktiv GO. Radiojodbehandling av 
risikopasienter foregår under steroid-dekke med peroralt Prednisolon 0,2-0,5mg/kg/døgn i 6-12 
uker. Hypotyreose med høy TSH skal unngås. 

 
Selen 
Kan gis som supplement til mild aktiv GO som 100µg daglig i 6 måneder.  
 
BEHANDLING AV MODERAT/ALVORLIG OG ALVORLIG/SYNSTRUENDE AKTIV GO 
Immunsuppresjon med glukokortikoider 
Har god effekt på smerter og på restitusjon av synet. Moderat effekt på bløtdeler og øyenmuskler og 
kan derfor ev. suppleres med stråleterapi. Liten effekt på proptose og kan derfor ev. suppleres med 
kirurgi i stabil inaktiv fase.  
 
Dosering  

 Intravenøs behandling foretrekkes frem for peroral behandling pga. bedre effekt (75 % mot 50 
%) og færre bivirkninger 40 % mot 80 %). Ved synstruende GO vil mange gi 1 g i.v. daglig i 3 
dager, og deretter 500 mg/uke i 6 uker og 250 mg/uke i 6 uker. Lavere doser ved moderat 
alvorlig GO. Intravenøs behandling medfører risiko for levertoksisitet og maksimal kumulativ i.v. 
er angitt til 8 g med maksimal enkeltdose på 750mg i.v. 

 Der intravenøs behandling ikke er ønskelig eller ved moderat alvorlig GO, kan Prednisolon per 
oralt som 60 mg/dag i 1-2 uker, 40mg/dag i 2 uker, 30mg/dag i 4 uker og deretter reduksjon med 
2,5mg/dag hver uke forsøkes. Ev. beregnes dosene etter kroppsvekt. 

 
Kontraindikasjoner: viral hepatitt, leversvikt, alvorlig hjertekarsykdom, hypertensjon, dårlig regulert 
diabetes mellitus. 
 
Følg tyreoideaparametre (TRAS hver 3.-6. måned), glukose/HbA1c, leverparametre og blodtrykk 
månedlig under behandlingen. 
 
Vurder ulcus-profylakse med protonpumpehemmer. Osteoporose-profylakse med kalsium og vitamin D 
til alle, vurder bisfosfonater. 
 
ALTERNATIV IMMUNSUPPRESJON 
På grunn av manglende dokumentasjon er denne behandlingen å betrakte som eksperimentell.  
 

Tabell 5. Alternativ immunsuppresjon 

 RITUXIMAB CYKLOSPORIN 

Virkning B-celle inaktivering/destruksjon Hemmer T-celle-funksjonen  

Bivirkninger Infusjonsbetinget 
Rapport om forverring av GO 

Doseavhengig lever/nyre toksisitet 
Hyperplasi av gingiva 

Kan vurderes ved Steroid-resistent moderat/alvorlig aktiv 
GO uten dystyroid optikusnevropati på 
sentre med erfaring i behandlingen 

Steroid-resistent moderat/alvorlig GO 
der stråleterapi er kontraindisert 

Dosering 1 dose på 500-1000 mg i.v. etter 
premedisinering med antihistamin og 
steroid 

Cyklosporin f.eks. 5mg/kg/døgn 
+ Prednisolon f.eks. 20 mg x 1 
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Retrobulbær strålebehandling  
Virker på strålefølsomme lymfocytter og fibroblaster og har effekt på orbitalt ødem og på øyenmuskler. 
Sannsynligvis samme responsrate som perorale glukokortikoider. Virkningen oppstår sent og 
behandlingen kan ikke anvendes ved akutt synstruende GO. 
 
Indikasjon 

 Supplement til perorale glukokortikoider ved moderat til alvorlig ikke synstruende GO 

 Der steroidbehandling er kontraindisert 

 Diplopi/redusert øyemuskelfunksjon 
 
Kontraindikasjon 

 Diabetisk retinopati 

 Kjemoterapi 

 Ikke til pasienter < 25 år (forsiktig dersom < 35 år) pga. risiko for sekundær neoplasi 
 
Kumulativ dose 20 Gy/orbita med 10-20 daglige doser på 1-2 Gy. 
 
BEHANDLING AV AKUTT SYNSTRUENDE GO 
Dystyroid optikusnevropati (DON) eller uttalt corneaaffeksjon er en akutt medisinsk tilstand med behov 
for akutt behandling på regionalt kompetanse nivå. 

 Methylprednisolon 1000 mg i.v./dag i 3 etterfølgende dager per uke i 2 uker 

 Akutt kirurgisk dekompresjon ved manglende bedring av synet etter 2 uker  
 
Kirurgisk dekompresjon har effekt etter få dager og effekten er best etter forutgående i.v. steroid-
behandling. Ved fortsatt aktivitet postoperativt fortsetter man med immunsuppresjonen. 
 
KORRIGERENDE KIRURGI 
Korrigerende kirurgi foretas først når GO har vært inaktiv i over 6 måneder. Det kan gjøres 
dekompresjon av orbita, strabismekirurgi og øyelokkskirurgi.  
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AMIODARONE OG TYREOIDEA 
Sanja Raicevic og Louise Koren-Dahll 
 
HENSIKT 
Sikre at pasienter vurderes og behandles for tyreoideasykdom før og under behandling med 
amiodarone.  
 
BAKGRUNN 
Amiodarone er et anti-arytmika som inneholder store mengder jod. Halveringstiden av amiodarone og 
dens metabolitter er svært lang; 52-92 dager. Legemidlet frigjøres meget langsomt fra lagre i blant 
annet fettvev, lever og lunger. Amiodarone kan føre til både hypo- og hypertyreose. I jodfattige områder 
er hypertyreose vanligst, mens hypotyreose dominerer i områder med nok jod. 
Ved oppstart med amiodarone vil fritt-T4 initialt øke med 20-40 % den første måneden, mens fritt-T3 
reduseres med ca. 30 % de første ukene (r-T3 øker). TSH vil ofte stige til verdier rundt øvre 
referansegrense. Etter 3-6 måneder inntrer ny "steady state" hvor TSH normaliseres, fritt-T4 (og r-T3) 
holder seg ved øvre referansegrense, mens fritt-T3 blir liggende ved nedre referansegrense.  
Amiodarone-indusert tyreotoksikose (AIT) oppstår hos ca. 6-10 % av pasientene som bruker dette 
legemidlet. Det er høyest forekomst av AIT i jodfattige områder. Amiodarone indusert tyreotoksikose 
kan opptre tidlig etter oppstart, men kan også forekomme flere måneder etter seponering av 
legemidlet. Hypotyreose med TSH > 10 opptrer hos ca. 5 % av pasientene. 
 
Før behandling med Amiodarone 
Pasienten vurderes med tanke på aktuell eller tidligere tyreoideasykdom:             

 Anamnese  

 Mål TSH, fritt-T4, TRAS, Anti-TPO  

 Ultralyd tyreoidea hvis struma  
 
Ved påvist tyreoidea patologi bør annen antiarytmisk behandling overveies da risikoen er stor for at 
pasienten vil utvikle problemer med tyreoideafunksjonen under behandlingen.  Det anbefales å måle 
tyreoideafunksjonen 1 og 3 måneder etter oppstart av Amiodarone og deretter hver 3.-6. måned eller 
ved kliniske symptomer. 
 
Amiodarone-indusert tyreotoksikose (AIT) 

 AIT type I er den klassiske formen for jod indusert tyreotoksikose som opptrer hos pasienter med 
autonomt fungerende tyreoideavev ved knutestruma og Graves hypertyreose. 

 AIT type II er en destruktiv tyreoiditt forårsaket av jod eller mest sannsynlig direkte av 
amiodarone eller dens metabolitter. AIT type II utvikler seg hovedsakelig hos pasienter uten 
klinisk, biokjemisk eller morfologisk tegn til tyreoideasykdom, men enkelte pasienter kan få 
smerter i en liten struma.     

 Blandingsformer med elementer av AIT type I og type II hvor begge de patologiske mekanismene 
er til stede.   
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KLINIKK OG DIAGNOSTIKK 
 

Tabell 6. Kliniske og patologiske trekk ved AIT 

  Type I Type II 

Underliggende tyreoidea 
sykdom 

Ja Nei 

Ultralyd tyreoidea Diffust eller nodulært struma Normal (hypoekkoisk) 
glandel eller lite struma) 

Fargedoppler flow sonografi Økt vaskularitet Lav eller ingen vaskularitet 

Radiojodopptak*              Lavt/normalt/økt Intet opptak 

Tyreoidea antistoff Kan være tilstede Vanligvis negativt funn 

Patogenese Jod indusert hypertyreose Destruktiv tyreoiditt 

Foretrukket behandling Thionamider Glukokortikoider 

Postterapi hypotyreoidisme Lite sannsynlig Mulig 

*Da tyreostatika må seponeres en uke før radiojodscintigrafi utføres i praksis ofte 99mTc scintigrafi. 
 
Det er vanskelig å skille mellom de to formene av AIT og ofte vil en mistenke at det foreligger en 
blandingsform. Mindre studier har vist at 99mTc 2-methoxy-isobutyl-isonitrile (MIBI) scintigrafi kan skille 
mellom AIT type I, AIT type II og blandingsformer, men funnet må konfirmeres gjennom større studier. 
 
Ved mistanke om amiodarone utløst hypertyreose bør pasienten vurderes av endokrinolog. Det bør 
gjøres scintigrafi og ultralyd av tyreoidea uten at dette forsinker oppstart av behandlingen unødig. 
Samarbeid mellom kardiolog, endokrinolog, nukleærmedisiner, radiolog og endokrinkirurg anbefales.  
 
BEHANDLING 
Skal Amiodarone seponeres? 
Det finnes ingen kontrollerte studier som viser effekten av seponering kontra kontinuasjon av 
Amiodarone på utfallet av behandlingen. Seponering av Amiodarone bør vurderes i samråd med 
kardiolog.  Amiodarone kan virke hemmende på omdanning av T4 til T3 og hemme T3-effekter på hjertet. 
Varigheten av dette er ukjent, og seponering kan forverre hjertemanifestasjonene av tyreotoksikose. Før 
Amiodarone seponeres må underliggende hjertelidelse og alternativ antiarytmisk behandling drøftes 
med kardiolog. 
 
Pasienter med livstruende alvorlig arytmi som utvikler høyt stoffskifte bør innlegges for overvåking av 
hjerterytme og kardiologisk vurdering. 

 Ved AIT type I hos pasienter som har hatt effekt av Amiodarone for livstruende ventrikulær 
arytmi, anbefales det at Amiodarone kontinueres til hypertyreosen er under kontroll.   

 Ved AIT type II vil behandling med kortikosteroider ha effekt selv om Amiodarone kontinueres. 
 
Pasienter med ikke-livstruende arytmi kan i samråd med kardiolog bytte til et annet antiarytmika og 
seponere Amiodarone.   
 
Behandling av hypertyreosen 
AIT type I, AIT type II og blandingsformer av disse er en diagnostisk og terapeutisk utfordring.    
            
Blokkering av syntesen av tyreoideahormoner er den beste behandling ved AIT type I. Avhengig av nivået 
av fritt-T4 og fritt-T3  

 Neo-Mercazole tabletter 30-60 mg/døgn fordelt på 2-3 doser 

 Eller Propyltiouracil 300-800 mg/døgn fordelt på 3 doser  
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 Høy dosert tyreostatika kontinueres ikke lengre enn 30-40 dager  

 Total tyroidektomi bør overveies hvis man ikke får kontroll på hypertyreosen 
 
Hypertyreose pga. jod-overskudd responderer dårligere på tyreostatika enn hypertyreose av annen 
årsak. Høye doser tyreostatika er oftest nødvendig inntil pasienten blir eutyreot. Pasienter som trenger 
livslang behandling med Amiodarone fortsetter med tionamider inntil tyreoidektomi er utført.  
 
Blokkering av perifer virkning av tyreoideahormoner er beste behandling ved AIT type II.  

 Prednisolon startdose 0,5-0,7 mg/kg kroppsvekt, 30-60 mg/døgn, i 2-4 uker og deretter langsom 
nedtrapping over 2-3 måneder.  

 
Hypertyreose pga. destruktiv tyreoiditt kan respondere på steroider allerede etter en ukes behandling. 
50 % har respondert etter fire uker og 75 % av pasientene har respondert etter 6 ukers behandling med 
Prednisolon. Responsen kan være forsinket om pasienten initialt hadde stort struma eller uttalt 
hypertyreose. Det anbefales gradvis, langsom nedtrapping av steroider da rask nedtrapping gir tendens 
til residiv.  
 
OBS! Kortikosteroider kan forverre diabetes og hjertesvikt (vurder å gi metyl-prednisolon med mindre 
mineralkortikoid effekt). 
 
Kombinasjonsbehandling med Prednisolon og Neo-Mercazole anbefales ved 

 AIT blandingsformer 

 Uavklart type AIT 

 Anbefalt startdose er 40 mg Prednisolon og 40 mg Neo-Mercazole 
 
Initialt dårlig eller langsom respons tyder på AIT type I eller en blandingsform, og man kan forsøke 
nedtrapping av Prednisolon. Rask respons tyder på AIT type II og man kan trappe ned eller stoppe 
tyreostatika.  
 
 Annen behandling5  

 Dokumentasjonen for effekt av Lithium er begrenset.  

 Radiojodbehandling kan være aktuelt om scintigrafi viser høyt opptak. 

 Total tyroidektomi bør overveies hvis man ikke får kontroll på hypertyreosen innen 4-6 uker med 
høydose tyreostatika og Prednisolon og dersom pasienten er operabel. Operasjon bør utføres 
under god betablokkade. Det er høy mortalitet ved tyreoidektomi hos hjertesyke med 
ukontrollert hypertyreose (9 %), men å utsette kirurgi kan også være risikabelt. 

 Plasmaferese kan vurderes preoperativt i svært alvorlige situasjoner. 
 
Gjenoppstart med Amiodarone 
Det finnes ingen longitudinelle studier som viser utfallet ved re-eksponering for amiodarone.   

 Pasienter som har gjennomgått AIT type I, er blitt eutyreot, Amiodaron er seponert og jod 
utskillelse i urin er normalisert; anbefales tyreoidektomi eller radiojodbehandling før 
Amiodarone gjeninnsettes.    

 Ved AIT II kan re-eksponering for Amiodarone etterfølges av hypotyreose som enkelt behandles 
med Levaxin. Noen anbefaler at tyreoidekomi vurderes før re-oppstart av Amiodarone grunnet 
risikoen for ny Amiodarone-utløst hypertyreose. 

 

                                                 
5 Kaliumperklorat er ofte anbefalt i internasjonal litteratur. Preparatet er ikke tilgjengelig i Norge. 
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Amiodarone indusert hypotyreose(AIH)  
Hormonsubstitusjon med Levaxin etter vanlige retningslinjer. Behandlingsmål er TSH i øvre del av 
referanseområdet for å unngå hypertyreose og arytmi. 
 
OPPFØLGING 
AIT  
Oppfølging i samarbeid mellom endokrinolog, kardiolog og ev. endokrinkirurg. Det anbefales å følge 
pasienter med Amiodarone-utløst hypertyreose tett klinisk og med tyreoideafunksjonsprøver (hver uke i 
starten av behandlingen). Videre oppfølging er individuell ut fra AIT type og respons på behandlingen. 
Hvite blodceller, neutrofile granulocytter, trombocytter, lever og nyrefunksjon bør kontrolleres ved bruk 
av tyreostatika.   
 
AIH 
Levaxin substitusjon kan følges i allmennpraksis. Pasienten med hjertesykdom bør ikke overdoseres med 
Levaxin. 
 
Warfarin  
Warfarin effekten blir potensert av hypertyreose og redusert av hypotyreose. I tillegg har amiodarone 
effekt på farmakokinetikken til Warfarin. INR må derfor følges tett.  
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HYPOTYREOSE OG SVANGERSKAP  
Ingrid Norheim, Bjørn Olav Åsvold og Bjørn Gunnar Nedrebø  

 
BAKGRUNN 
Skjoldbruskkjertelen øker i størrelse med 10 % (20-30 % ved jodmangel), og tyroksinproduksjonen (T4 og 
T3) øker med 50 % ved en normal graviditet. Jodbehovet øker med 50 %. Kvinner som lever i 
jodmangelområder og kvinner med marginal tyreoideareserve vil av den grunn kunne utvikle 
hypotyreose i siste delen av en graviditet. Alvorlig hypotyreose hos mor gir risiko for nevrologiske og 
kognitive skader hos fosteret.  
Positive tyreoidea-antistoff (anti-TPO og/eller anti-Tg) og normale tyreoideaverdier ser man hos 10-20 % 
gravide kvinner. Opptil 50 % av disse vil utvikle postpartum tyreoiditt det første året etter fødsel.  
Hos gravide kvinner med optimalt behandlet hypotyreose, er det ikke noen kjent økt risiko for 
obstetriske komplikasjoner.     
 
TYREOIDEA FUNKSJONSVERDIER 
TSH metodene som brukes i Norge er pålitelige og sammenlignbare under graviditet. HCG stimuleringen 
på tyreoidea leder til fysiologisk lav TSH verdi. Referansområdet for TSH blir derfor lavere enn hos ikke- 
gravide. Hvis laboratoriet har egne trimesterspesifikke referanseområder, skal disse benyttes. Ellers er 
følgende referanseverdier anbefalt: 
  

 Første trimester  0,1-2,5 mIU/L 

 Andre trimester  0,2-3,0 mIU/L 

 Tredje trimester  0,3-3,5 mIU/L 
 

Til sammenligning er referanseområdet for ikke gravide ved H-lab OUS 0,5-3,5 mIU/L. 
 

Fritt-T4 metodene er upålitelige og ikke sammenlignbare mellom laboratorier hos gravide. Variasjon i 
fritt-T4 og fritt-T3 kan også skyldes endringer i serumproteiner i graviditeten. Klinikeren bør kjenne 
begrensningene ved sitt referanselaboratorium.  
 
TSH-reseptor antistoffer (TRAS) transporteres over placenta. Høyt nivå kan lede til hypertyreose hos 
foster og nyfødt barn. Kvinner som er behandlet for Graves med radioaktivt jod, kan ha vedvarende høy 
TRAS i mange år.  
 
ANBEFALINGER 
Gravide og ammende kvinner anbefales inntak av minst 250 μg jod/døgn. Jodinntak > 500 mg/døgn kan 
lede til hypotyreose hos fosteret. 
  
Selektiv screening for tyroideasykdom med måling av TSH, fritt-T4 og anti-TPO ved første 
svangerskapskontroll anbefales hos kvinner med følgende risiko eller tilstand 

 Tidligere tyreotoksikose, postpartum tyreoiditt eller tyreoideaoperert 

 Familiær disposisjon for tyreoideasykdom 

 Struma 

 Kjente tyreoidea-antistoffer 

 Symptomer på tyreoidealidelse 

 Type 1 diabetes 

 Autoimmune lidelser 

 Infertilitet, tidligere abort og/eller for tidlig fødsel 

 Alder over 30 år og/eller overvekt med KMI > 40 kg/m2. 
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 Bruk av amiodaron, litium eller nylig fått røntgenkontrast med jod 

 Kjent jodmangel i nærmiljøet 
 
Endokrinologisk kontroll 
Gravide med så vel nydiagnostisert som kjent hypotyreose bør innen en uke behandles som nedenfor 
anbefalt så snart graviditeten er bekreftet. Konsulter endokrinolog hvis det er tvil om behandlingen. 
 
Planlegging av graviditet 
Hos kvinner under behandling for hypotyreose anbefales god kontroll av sykdommen, etter gjeldende 
retningslinjer (TSH 0,5-2,5 mU/L), før graviditet.  
 
Kjent velbehandlet hypotyreose 
Kvinner som bruker levotyroksin må aldri seponere tabletten under graviditet. Behovet for tyroksin øker 
allerede ved 4.-6. svangerskapsuke. Behovet for doseøkning er avhengig av substitusjonsdosen og TSH 
nivået før graviditeten. Levotyroksin-dosen kan derfor økes med 20-30 %  så snart graviditeten er 
konstatert. 
TSH og fritt-T4 måles 1 gang i måneden, og dosen av levotyroksin økes etter prøvesvarene. Mange 
pasienter må øke substitusjonsdosen med 50-100 % . 
Behandling med T3 under graviditet frarådes. 
Kvinner med brekninger og risiko for ikke å få i seg legemidlene vurderes for innleggelse og behandling 
via sonde eller parenteralt. 
 
Nydiagnostisert primær hypotyreose 
Primær hypotyreose behandles om TSH er over øvre referansegrense og fritt-T4 er under nedre, og alltid 
om TSH er over 10 mIU/L. Start med levotyroksin 75-100 μg daglig. Ved uttalt primær hypotyreose kan 
man gi 200 μg daglig de første 2-3 dagene. Kvinnen bør informeres om at alvorlig hypotyreose kan gi 
skader hos fosteret, men at rask substitusjonsbehandling reduserer denne risikoen betydelig.   
 
Subklinisk og mild hypotyreose 
Definisjon: TSH over øvre referanseområde for gravide og perifere tyreoideahormoner innenfor 
normalområdet. 
Før man vurderer behandling må diagnosen bekreftes i minimum 2 sett blodverdier.   
Nytteverdien av å behandle subklinisk hypotyreose er usikker, men det er grunnlag for å behandle 
subklinisk hypotyreose hos TPO-positive kvinner, og da etter samme retningslinjer som over.   
  
Kjent autoimmun tyroidea-sykdom 
Definisjon: Anti-TPO positiv med normale tyreoidea funksjonsverdier. 
Kvinnene risikerer å utvikle hypotyreose under graviditeten og bør monitoreres med TSH etter 4-6 uker, 
16 og 24 uker, og starte med levotyroksin behandling om TSH stiger til over det trimesterspesifikke 
referanseområdet. 
  
Behandlingsmål  
Behandlingsmål er terminspesifikke referanseverdier. TSH og fritt-T4 bør måles hver 4. uke under 
graviditeten  
Dosen justeres umiddelbart postpartum ned til pregravid nivå, ev. litt høyere, avhengig av kvinnens vekt 
etter fødselen. 
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Hypotyreose sekundært til hypertyreose  
TRAS bør kontrolleres i 2. og 3. trimester hvis pasienten tidligere er behandlet med tyreostatika, 
radioaktivt jod eller har fått utført tyroideakirurgi pga Graves sykdom. Ved TRAS 3 x øvre 
referansegrense bør pasienten følges gjennom graviditeten hos endokrinolog og gynekolog (se 
Hypertyreose og svangerskap). 
  
Obstetrisk kontroll av pasienter med hypotyreose 

 Gravide med optimalt behandlet hypotyreose har ikke kjent økt risiko for obstetriske 
komplikasjoner. Disse graviditetene kan derfor følges på vanlig måte hos fastlege, under 
forutsetning av normalt stoffskifte med substitusjonsbehandling, ev. i samarbeid mellom 
endokrinolog/fødepoliklinikk og fastlege. 

 Gravide med uttalt hypotyreose eller dårlig kontroll på hypotyreosen tidlig i graviditeten, bør 
følges gjennom svangerskapet som risikograviditet, med kontrollopplegg hos endokrinolog og 
gynekolog. Ultralydundersøkelsen ved 17-19 uker bør være organrettet, dvs. den bør utføres av 
lege med fostermedisinsk kompetanse. Fødselen bør skje på sykehus med barneavdeling. 

  
Før hjemreise fra barselavdelingen 
Før hjemreise skal pasienten ha en plan om reduksjon av dosen levotyroksin og avtale om kontroll av 
TSH og fritt-T4, 6-8 uker etter fødselen. 
Ved høy TRAS hos mor i siste trimester bør det nyfødte barnet vurderes klinisk og med måling av TSH, 
fritt-T4 og TRAS dag 2 etter fødsel, før hjemreise og 10-12 dager etter fødselen. Barnelege som 
undersøker det nyfødte barnet må være informert om mors tyreoideasykdom. 
  
Det anbefales at fødeavdelingene via praksiskonsulentene opplyser fastlegene om hvilke pasienter som 
skal tilbys selektiv screening for tyroideasykdommer.  
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HYPERTYREOSE OG SVANGERSKAP  
Ingrid Norheim, Bjørn Olav Åsvold og Bjørn Gunnar Nedrebø 

 
ANBEFALINGER 
Gravide med nydiagnostisert eller kjent hypertyreose bør diskuteres med endokrinolog for vurdering av 
videre oppfølging og eventuell behandling.  
 
Screening for tyreoideasykdom i svangerskap  
Se Hypotyreose og svangerskap for kriterier for seletiv screening. Her er også referanseverdier for 
tyreoideparametre i svangerskapet omtalt. I tillegg må kvinner med symptomer på hypertyreose eller 
uttalt hyperemesis få målt TSH og fritt-T4. 
 
Diagnostikk 
TSH under nedre referansegrense og forhøyet fritt-T4  og/eller fritt-T3. TSH-reseptor antistoffer (TRAS) og 
anti-TPO antistoff måles for å skille mellom autoimmun tyroidealidelse og graviditets-relaterte 
forandringer (hCG stimulering). Tyroidea-scintigrafi er kontraindisert. 
 
Planlegging av graviditet 
Kvinner med kjent hypertyreose må planlegge graviditet i samråd med behandler. Det optimale er å 
fedigbehandle prekonsepsjonelt, men hvis det ikke er mulig må man oppnå stabil, eutyreot tilstand der 
prevensjon anbefales inntil hypertyreosen er under kontroll. Det anbefales overgang fra Neo-Mercazole 
til PTU før graviditeten og benytte dette i 1. trimester.  
Alle informasjonen bør gis skriftlig og muntlig.        
 
Behandling  
Bør styres av endokrinolog. Ved medikamentell behandling: styr etter fritt-T4 i høyt normalområde. 
Førstevalgspreparat: Propyltiouracil (PTU) i første trimester. Lavest mulig dose. Dersom behandling med 
tyreostatika ikke kan avsluttes, overvei Neo-Mercazole i lavest mulig dose i andre og tredje trimester   
Ved allergi for PTU anbefales Neo-Mercazole i lavdose. Kombinasjonsbehandling med tyreostatika og 
levotyroksin skal ikke brukes i svangerskapet. Beta-blokker (ikke selektive) kan brukes i lav dose, men 
bør ikke brukes i siste trimester. 
 
Oppfølgning under behandling av Graves sykdom 
Måling av TSH og f-T4, initialt hver 2. uke, deretter hver 3.-4. uke. Rask tilbakemelding til pasienten om 
dosejusteringer. TRAS bør tas i slutten av 2. og 3 trimester (ca uke 36) den synker vanligvis under 
graviditet. Når fritt-T4 er kommet ned i høyt normalområde, bør tyreostatika reduseres og om mulig 
seponeres. 
 
Hypertyreose ved toksisk knutestruma / toksisk adenom 
TSH under referanseområdet, fritt-T4 og ev. fritt-T3 over øvre referanseområde og oftest normale 
tyreoidea antistoffverdier. Behandles med tyreostatika i lavest mulige dose, for å holde fritt-T4 i øvre del 
av referanseområdet for ikke-gravide. TSH og fritt-T4, bør følges månedlig. 
Videre utredning av tilstanden bør vente til etter avsluttet amming. 
 
HCG-stimulert hypertyreose 
Tilstanden ses oftest i første trimester, særlig hos pasienter med hyperemesis gravidarum. Tilstanden er 
forbigående og forårsaket av høyt hCG nivå som stimulerer TSH-reseptoren med hypertyreose som 
resultat. Normal TRAS utelukker autoimmun hypertyreose. TSH og fritt-T4 bør kontrolleres med 2 ukers 
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mellomrom inntil avklaring. Situasjonen normaliseres vanligvis i 14.-18. svangerskapsuke. 
Medikamentell behandling er oftest ikke nødvendig. 
Differensialdiagnose: Toksisk knutestruma / toksisk adenom, se over. 
 
Subklinisk hypertyreose (TSH under referanseområdet og normal fritt-T3 og fritt-T4). 
Ingen evidens for at behandling bedrer graviditetsutfall. TSH og fritt-T4 bør følges gjennom graviditeten. 
  
TRAS (TSH-reseptor antistoff) bør måles før graviditet (om mulig) og senest i slutten av 2. trimester 
hos gravide: 

 Med aktiv Graves 

 Som tidligere er behandlet for Graves med radioaktiv jod eller tyredektomi. 

 Som tidligere har født barn med neonatal hypertyreose 
 

Det anbefales at gravide med TRAS > 3 x referanseverdi etter uke 20, henvises til et fostermedisinsk 
senter med kompetanse på føtal tyroideascanning som gjøres fra uke 24 og deretter regelmessig 
avhengig av funn hver 4. uke. Gravide som bruker tyreostatika bør også gjennomgå disse 
undersøkelsene fra uke 24.  
  
Obstetrisk kontroll 
Gravide med forhøyet TRAS eller som behandles med tyreostatika skal undersøkes for føtal 
veksthemning (IUGR) med føtometri, og andre biofysiske parametre, forslagsvis i uke 24 (se forrige 
punk), uke 28 og i uke 32-34 og 36-37, eller oftere etter vurdering.  
I vurdering av føtal veksthemning inngår dopplermålinger i den føtoplacentære sirkulasjon (ev. utført av 
lege med fostermedisinsk kompetanse) og CTG (cardiotokografi)-registreringer.  
Ved veksthemning følges og håndteres dette etter generelle prinsipper for føtal veksthemning. 
 
Tyreoidektomi 
Dersom tyreoidektomi er nødvendig for behandling av hypertyreose i svangerskapet (meget sjelden), 
anbefales den utført i løpet av annet trimester. 
  
Kontroll av nyfødte 
Alle nyfødte av mødre med forhøyet TRAS skal vurderes med henblikk på tyroidea dysfunksjon før 
hjemreise fra barselavdelingen. Barnelegene informeres om at et barn av hypertyreot mor er født, og at 
barnet kan risikere å få høyt stoffskifte i løpet av de første ukene. 
Det anbefales klinisk vurdering av barnet og tyroideaprøver (TSH, fritt-T4 og TRAS) 2 dager etter fødsel, 
før hjemreise og etter 10.-12. levedøgn. 
  
Oppfølging av mor etter fødsel 
Hos endokrinolog/indremedisiner. Pasienter med Graves’ hypertyreose får ofte tilbakefall i løpet av de 
første månedene etter fødselen og må informeres om å ta kontakt ved symptomer. TSH, fritt-T4 og 
eventuell TRAS anbefales 2-4 uker etter fødsel. 
  
Amming 
Neo-Mercazole i lavest mulige dose (inntil 20 mg/dag i to doser) anbefales tatt rett etter amming. Dette 
regnes som sikker behandling i forhold til barnet. Ved bruk av > 10 mg/dag over tid, bør barnets 
tyreoideafunksjon følges månedlig.  



 

49 

 

OSTEOPOROSE OG PARATYREOIDEA 

OSTEOPOROSE  
Trine E. Finnes, Unni Syversen, Åsne Bakke, Mikkel Høiberg og Erik Fink Eriksen 

 
HENSIKT 
Sikre adekvat og rasjonell behandling og oppfølging av osteoporose hos kvinner og menn, med det 
formål å redusere risiko for nye brudd.  Smertebehandling eller spesifikke ortopediske tiltak omtales 
ikke her. 
 
BAKGRUNN 
Osteoporose er en systemisk skjelettsykdom med redusert beinmasse og endringer av beinvevets 
mikroarkitektur, som fører til økt skjørhet av beinvev og økt bruddrisiko. Lavenergibrudd og/eller T-
score < -2,5 i lumbalcolumna, lårbenshalsen eller total hofte ved DXA (dual x-ray absorptiometri) er 
diagnostisk for osteoporose. De vanligste formene for brudd er virvelbrudd, lårhalsbrudd og 
underarmsbrudd. Livstidsrisiko for lavenergibrudd er ca. 40 % hos kvinner og 20 % hos menn.  
 
Risikofaktorer 

 Kvinne 

 Høy alder 

 Tidligere lavenergifraktur 

 Arvelig disposisjon (1. gradsslektninger) 

 Systemisk glukokortikoidbehandling (≥ 5 mg/d i mer enn tre måneder) 

 Røyking 

 Lav kroppsvekt (KMI < 19 kg/m2)  

 Falltendens 

 Tidlig menopause 

 Alkoholinntak > 3 enheter per dag 

 
Tilstander som disponerer til sekundær osteoporose 

 Primær hyperparatyreoidisme 

 Malabsorpsjon (cøliaki, inflammatorisk tarmsykdom) 

 Revmatoid artritt 

 Bechterew’s sykdom 

 Myelomatose 

 Hypertyreose 

 Kronisk obstruktiv lungelidelse 

 Organtransplantasjon 

 Kronisk nyreinsuffisiens 

 Cushings syndrom 

 Veksthormonmangel 

 Diabetes mellitus  

 Hypogonadisme 
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KLINIKK 
Osteoporose uten brudd gir sjelden kliniske symptomer. Høydetap og utvikling at kyfose er typiske funn 
ved «asymptomatiske» virvelbrudd. Høyde, vekt, gangfunksjon. Crista-costa avstand < 2 cm og vegg-
occiput distanse > 0 cm gir mistanke om osteoporose. 
 
DIAGNOSTIKK 
DXA (dual x-ray absorptiometri) 

 T-score < -2,5 i lumbalcolumna, lårbenshalsen eller total hofte er diagnostisk for osteoporose.  

 T-score < -3,5 kan indikere alvorlig osteoporose.  
 
Feilkilder ved DXA: Spondylose, discusdegenerasjon, kompresjonsfrakturer, arteriosclerosis og 
røntgentette fremmedlegemer i målefeltet kan gi falskt forhøyde verdier. Sidebilde i columna kan 
benyttes som veiledning i vurdering av BMD (bone mineral density i g/cm2)-verdier i columna. Vanligvis 
stiger BMD nedover i lumbalcolumna. Ved avvik > 1 SD mellom to sideliggende virvler må feilkilder 
vurderes og ryggvirvler med falskt eleverte verdier utelates.  
 
«Vertebral fracture assessment» 
Sidebilde av lumbalcolumna gjort ved DXA er god screening for kompresjonsfrakturer i columna.  
 
Blodprøver 
Hos alle: fritt kalsium, fosfat, ALP, gamma-GT, ALAT, kreatinin, urea, eGFR, total protein, TSH, fritt- T4, 
CRP, SR, hematologisk status, PTH og 25-OH vitamin D. 
 
Benomsetningsmarkører (fastende): CTX (benabsorbsjonsmarkør) og PINP (benformasjonsmarkør).  
Basale nivåer viktige for å monitorere effekten av antiresorptiv (CTX) og anabol (PINP) behandling.  
Benspesifikk ALP anbefales ved nyresvikt og er den beste markøren ved osteomalasi. 
 
Ved mistanke om sekundær osteoporose suppleres med følgende 
Seksualhormonbindende globulin (SHBG), prolaktin, kortisol (alternativt: kveldskortisol i spytt). Beregn 
urin-kalsium/kreatinin ratio («second void» urin6). Ved mistanke om Primær hyperparatyreoidisme, se 
egen prosedyre. Kvinner: FSH, LH, prolaktin og østradiol. Menn: FSH, LH og testosteron. 
 
I spesielle tilfeller basert på klinisk mistanke 
Gentesting for laktose intoleranse, cøliaki serologi, vitamin B12 og serum elektroforese. 
 
Differensial diagnoser 
Osteomalasi, patologiske brudd ved malign sykdom og vertebral deformitet av annen årsak.  
 
BEHANDLING 
Ikke-farmakologisk behandling 

1. Livsstilsendringer (røykestopp, mosjon i form av vektbærende fysisk aktivitet) 
2. Medisinendringer (glukokortikoid dosering med mer)  
3. Kalsium og 25-OH vitamin D tilskudd. (Vitamin D 800 enheter og kalsium 500-1000 mg daglig, 

avhengig av kalsiuminnhold i kosten). 25-OH vitamin D > 50 mmol/L bør sikres før oppstart av ev. 
antiresorptiv terapi.  

 

                                                 
6 Med «Second void» også kalt «fastende tørrurin» menes at pasienten faster etter første vannlatning om morgen og leverer 
ny urinprøve etter en time. 
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Ved osteomalasi bør optimalisering av kalsium og vitamin D tilbud forsøkes i minimum 12 måneder før 
ev. etterfølgende antiresorptiv terapi. 
 
Farmakologisk behandling 
 

Tabell 7. Tilgjengelige legemidler: kontraindikasjoner og bivirkninger 

Legemiddel-gruppe Virknings-
mekanisme 

Viktigste 
kontraindikasjoner* 

Bivirkninger** 

Østrogen/(gestagen) Antiresorptiv, 
Kun vist effekt 
på vertebrale 
brudd 

Mamma cancer (også 
tidligere), 
endometriecancer, 
økt risiko for DVT og 
lungeemboli 

Økt risiko for brystkreft og kardio-
vaskulær sykdom. Studier tyder 
på at østrogen alene trygt kan 
brukes i lavrisikopopulasjon. 

Selektive estogen 
receptor modualor 
(SERM) 

Antiresorptiv, 
Kun vist effekt 
på vertebrale 
brudd 

Økt risiko for DVT og 
lungeemboli 

Liten risikoøkning for slag. 
Reduserer risiko for brystkreft 

Perorale og 
intravenøse 
bisfosfonater 

Antiresorptiv,  
vist effekt på 
hoftebrudd og 
vertebrale 
brudd 

eGFR < 35 ml/min., 
hypokalsiemi, 25-OH 
vitamin D < 25 
nmol/L). I tillegg 
gjelder for peroral: 
Alvorlige reflux 
plager, 
øsofagusstenose, 
akalasi. Manglende 
evne til å være 
oppreist 30 minutter 
etter inntak. 

Kjeveosteonekrose (ONJ), særlig 
ved iv administrasjon og samtidig 
malignitet. 
Atypiske femurfrakturer. 
(særlig langtidsbehandling) 
Risikoen påvirker ikke risk/benefit 
ratio for disse legemidler i 
betydelig grad.  

RANKL-hemmer Antiresorptiv Hypokalsemi, 25-OH 
vitamin D  < 25 
nmol/L). 

Som bisfosfonater.  

PTH-analog Anabol, 
forebyggende 
effekt på 
frakturer i 
columna 

Hyperkalsemi, 
Mb.Paget, Uavklart 
høy ALP, eGFR < 30 
ml/min., tildligere 
malignitet/stråling 
mot skjelett.  

Smerter i ekstremitetene 
muskelkramper, kvalme 
tachykardi, nyresvikt, 
hyperkalsemi. Ingen øket 
risiko for osteosarkom  

*Se også felleskatalogen i tvilstilfeller. Ingen av legemidlene er godkjent til bruk under graviditet og amming.  
**Listen er ikke fullstendig, men er ment å dekke det viktigste og gi svar på hyppig stilte spørsmål. Se ellers Felleskatologen.  

 
Blåresept-krav 

Refusjonsreglene er under stadig endring, og det henvises også til oppdaterte oppslagsverk: 

 Alendronat - økt risiko for osteoporotisk brudd 

 Andre bisfosfonater: T‐score < ‐2,5 og minst 1 lavenergi brudd, eller intoleranse for peroral  
bisfosfonat. 

 Denosumab - etablert osteoporose hos kvinner > 75 år.  

 Teriparatide - individuell refusjon etter søknad i alvorlige tilfeller med mange brudd, T-score < 
3,5 eller ved nytt brudd under bisfosfonatbehandling. 
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Farmakologiske behandlings regimer   
Rekkefølgen på medikament anbefalingene over er veiledende. De er viktig å ta hensyn til individuelle 
risikofaktorer, kontraindikasjoner og bivirkningsprofil (se Tabell 7 over). 
Yngre postmenopausale kvinner i alder 45-60 år  

 Hormonbehandling: 
‒ Hvis pasienten er hysterektomert: østrogen terapi (HT). Transdermal østrogen er første valg. 
‒ Hvis bevart uterus: Østrogen + gestagenspiral (HT). Alternativt til gestagenspiral kan gestagen 

gis peroralt 10 dager hver måned, i så fall anbefales kontroller med mammografi og gyn. us.  

 Selektive estrogen resptor modulator (SERM), Raloxifen 60 mg x 1 peroralt daglig  

 Zoledronat (Aclasta) 5 mg, i.v. årlig eller sjeldnere (i minst 3 år) avhengig av benomsettning 

 Alendronat (Fosamax) 70 mg x 1 hver uke  

 Teriparatide (Forsteo) 20 µg s.c. x 1 daglig i opptil 24 måneder ved svære tilfeller med mange 
brudd 

 
Eldre postmenopausale kvinner i alder > 60 år  

 Alendronat (Fosamax) 70 mg x 1 peroralt hver uke  

 Zoledronat (Aclasta) 5 mg, i.v. årlig eller sjeldnere (i minst 3 år) ved manglende effekt av og/eller 
uakseptable bivirkninger av peroralt bisfosfonat  

 Denosumab (Prolia) 60 mg subkutant hver 6. måned ved manglende effekt av og/eller 
uakseptable bivirkninger av peroralt bifosfonat eller nyresvikt (eGFR < 30 ml/min) 

 Teriparatide (Forsteo) 20 µg subkutant x 1 daglig i 2 år ved alvorlige tilfeller med mange brudd, t-
score < 3,5 og ved nytt brudd under pågående bidfosfonatbehandling 

 
Menn   

 Alendronat (Fosamax) 70 mg x 1 peroralt hver uke  

 Zoledronat (Aclasta) 5 mg, i.v. årlig eller sjeldnere (i minst 3 år) ved manglende effekt av og/eller 
uakseptable bivirkninger av peroral bisfosfonat   

 Denosumab (Prolia) 60 mg subkutant hver 6. måned ved manglende effekt av og/eller 
uakseptable bivirkninger av peroral bisfosfonat eller nyresvikt (eGFR < 30 ml/min) 

 Teriparatide (Forsteo) 20 µg subkutant x 1 daglig i 2 år ved alvorlige tilfeller med mange brudd, T-
score < 3,5 og ved nytt brudd under bisfosfonatbehandling  

 Testosteron tilskudd i form av enten Nebido 1000 mg i.m. injeksjon hver 3. måned eller 
testosteron gel percutant daglig hvis hypogonadisme.  

 
Pasienter < 45 år  
Individualisert behandling, krever spesiell kompetanse.   
 
Steroidutløst osteoporose / profylakse ved steroid-behandling 
Ved planlagt bruk av glukokortikoider tilsvarende ≥ 5 mg prednisolon i > 3 måneder og tidligere 
lavenergi-brudd eller T-score < -1,0, bør man starte med alendronat (ev. annen behandling ved 
intoleranse). Ved T-score < -3,5 eller hvis brudd under annen behandling, kan man vurdere 
Teriparpatide. Det må søkes om individuell refusjon for pasienter som ikke oppfyller de vanlige blå-
reseptkravene for osteoporose. Kalsium og vitamin D gis til alle. 
 
KONTROLL AV BEHANDLING  
Kontrollen omfatter primært evaluering av ev. bivirkninger og smerteproblematikk, 
høydetap, kontroll av kalsiummetabolismen og kontroll av behandlingseffekter. 
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Antiresroptiv behandling 
DXA etter 2 år: Det forventes stigning i BMD på 5-10 % i columna, 2-6 % i hoften etter tre års 
behandling. Størst effekt sees det første året. Det forventes mer moderat stigning ved HT og SERM enn 
ved bisfosfonatbehandling. 
Blodprøver 
Benmarkører, Hb, leukocytter, eGFR, 25-OH vitamin D, fritt kalsium etter 6 måneder og heretter årlig. 
Man forventer en 50 % reduksjon i benmarkører under behandling. Benmarkør nivå under antiresorptiv 
behandling bør ligge i nederste halvdel av referanse intervallet.  
 
Anabol behandling med PTH-analog 
Ved behandling med PTH forventer man økning på minst 50 % av benmarkører, men det sees stor 
interindividuell variasjon, og økningen avtar noe etter en tid.  

 6 måneder - Benmarkører, fritt kalsium  

 12 måneder - DXA, benmarkører, fritt kalsium 

 24 måneder - DXA, benmarkører, fritt kalsium 
 
Behandlingssvikt 
Definisjon: Signifikant fallende BMD (> 3 % i rygg målt i g/cm2) eller > 1 lavenergifraktur etter minst 1 års 
behandling. Dårlig etterlevelse må overveies og benmarkører må kontrolleres, se over. Mer potent 
antiresorptiv terapi eller anabol terapi må vurderes.  Endring i BMD bør sammenlignes i g/cm2 og ikke i 
T-score. 
 
Behandlingsvarighet 

 Bisfosfonater: Behandlingspause kan overveies etter 5 års behandling med alendronat eller 3 års 
med zoledronate, hvis BMD-målinger etter behandling ligger høyere enn definisjonen for 
osteoporose (> -2,5), og det ikke er oppstått nye frakturer under behandlingen. Hvis fortsatt T-
score ≤ -2,5 anbefales behandling opptil 10 år. 

 Teriparatide skal aldri brukes mer enn 2 år med indikasjon osteoporose. Skal etterfølges av 
annen behandling. 

 Denosumab kan sannsynligvis brukes opp til 14 år. Effekten forsvinner raskt etter seponering.  

 Hormonbehandling: Ev. overgang til annen behandling bør overveies ved 60 års alder, eller etter 
10 år, hvis tidlig oppstart. 

 
Oppfølging etter seponering eller ved behandlingspauser 
Årlig kontroll av benmarkører, og DXA hvert 2.-3. år etter seponering kan være aktuell. Indikasjoner for 
revurdering av behandling er stigning av benmarkører på 30 % eller klinisk relevant fall i BMD. Ved 
forventet levetid < 5 år og adekvat gjennomført bisfosfonat-behandling i 3-5 år, kan oppfølgingen 
avsluttes.  
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PRIMÆR HYPERPARATYREOIDISME  
Erik Fink Eriksen, Jens Bollerslev, Kari Lima, Sanja Raicevic og Mikkel Høiberg 

 
HENSIKT 
Sikre rett diagnose og behandling av primær hyperparatyreodisme.  
 
BAKGRUNN 
PHPT er en vanlig tilstand mens familiær hypokalsiurisk hyperkalsemi (FHH) er sjelden (1:78000).  
 
KLINIKKK 
De fleste pasienter med PHPT er i dag uten symptomer og oppdages ved rutinetesting. 

 Osteoporose: PHPT øker benomsetningen og bentap fra skjelettet (primært fra kortikalt bein), 
men ved milde former er effektene på skjelettet små.  

 Nyrestein: PHPT øker urin-Ca og dermed risiko for renale kalkuli. 
 
Det er ikke vist at PHPT øker risiko for kardiovaskulær sykdom eller depresjon. 
 
DIAGNOSTIKK 
Diagnosen primær hyperparatyreodisme krever:  

 S-Ca (albumin korrigert/fritt kalsium) over øvre referansegrense 

 S-PTH ved øvre referansegrense eller høyere. I tvilstilfeller måles s-Ca og s-PTH x 3. 
 
Undersøkelser 

 «Second void» urin7 . Mål u-Ca, u-kreatinin og s-kreatinin. 
 

Formel 1. CaE 

CaE = 
𝐔−𝐂𝐚 𝐱  𝐬−𝐤𝐫𝐞𝐚𝐭𝐢𝐧𝐢𝐧

𝐮−𝐤𝐫𝐞𝐚𝐭𝐢𝐧𝐢𝐧 
 

 

 
Tolkning: CaE < 14 μmol/l gir en spesifisitet på 95% og sensitivitet på 62% for FHH. Urin-kalsium 
og urin-kreatinin er målt i mmol/L, mens s-kreatinin er målt i µmol/L. 
 

 Hvis mistanke om FHH beregnes kalsium-kreatinin clearance ratio (CCCR) i 24 timers urinsamling 
med samtidig målt kreatinin og total-kalsium i serum8. 
 

Formel 2. CCCR 

CCCR = 
𝐔−𝐂𝐚 𝐱  𝐬−𝐤𝐫𝐞𝐚𝐭𝐢𝐧𝐢𝐧

𝐒−𝐂𝐚  𝐱  𝐮−𝐤𝐫𝐞𝐚𝐭𝐢𝐧𝐢𝐧 𝐱 𝟏𝟎𝟎𝟎
 

 

 
Tolkning: CCCR < 0,01 taler for FHH. 0,01 – 0,02 representerer en gråsone mellom FHH og PHPT. 
 

                                                 
7 Med «Second void» også kalt «fastende tørrurin» menes at pasienten faster etter første vannlatning om morgen og leverer 
ny urinprøve etter en time. 
8 Ved 24 timer urinsamling til CCCR bør urinen surgjøres for å hinder utfelling. Kreatinin måles ikke i surgjort urin og enten må 
en samle urin i to døgn eller titrere urinen tilbake normal pH for kreatinin bestemmelse. Vi anbefaler derfor 
kalsiumekskresjonsratio (CaE) bestemmelse i spot urin som primær undersøkelse selv om undersøkelsen har lavere 
sensitivitet og spesifisitet for FHH. 
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 S-25-OH vitamin D for å påvise D-vitaminmangel som også bør korrigeres ved PHPT. Ev. måles S-
1,25-(OH)2 vitamin D som oftest vil ligge over øvre referansegrense fordi PTH stimulerer 1-alfa-
hydroksylase. 

 S-magnesium: Alvorlige PHPT med polyuri vil kunne gi magnesiummangel som bør korrigeres. 

 DXA-måling med tanke på osteoporose. 

 Ultralyd/CT nyrer med tanke på konkrementer/nefrokalsinose. 

 Scintigrafi av paratyreoidea og ultralyd-hals for å lokalisere adenom/hyperplasi er kun relevante 
som preoperative undersøkelser. 
 

 
Differensial diagnoser 

 FHH skyldes mutasjon i genet for «kalsium-sensing-reseptoren». Pasienten har høy kalsium og 
lettere grader av PTH forhøyelse. Ved mistanke (familieanamnese og lav kalsiumutskillelse) kan 
gentest vurderes. 

 Normokalsemisk hyperparatyreoidisme: Forhøyet s-PTH uten ledsagende hyperkalsemi ved 3 
ulike tidspunkt og hvor andre årsaker (primært vitamin D mangel) er utelukket. Langtidsstudier 
har vist at denne tilstand oftest går over i manifest hyperkalsemi (PHPT). 

 MEN-1 og MEN-2 har begge PHPT som viktig manifestasjon, hvor det oftest er tale om hyperplasi 
av alle 4 kjertler. Diagnostiseres basert på familieanamnese og gentesting, se MEN1 og MEN2. 

 
BEHANDLING 
Kirurgi 
Primærbehandling av PHPT er paratyreoidektomi enten som selektivt inngrep med fjernelse av en 
kjertel basert på scintigrafiske/ultralyd funn eller halseksplorasjon ved mistanke om hyperplasi eller 
vanskelig lokaliserbar adenom. 
Pasienter med følgende tilstander bør primært få tilbud om operasjon: 

 S-Ca (albuminkorrigert) > 2,75 mmol/L 

 Påvist nyrestein eller nefrokalsinose 

 Osteoporose (T-score < -2,5) og/eller lavenergi fraktur.  

 Alder < 50 år uansett s-Ca 

 Redusert nyrefunksjon med eGFR < 60 ml/min. 
 

Observasjon 
Asymptomatiske pasienter (> 50 år) med S-Ca (albuminkorrigert) < 2,75 mmol/L som ikke vil opereres 
bør observeres med årlige kontroller av s-Ca og s-PTH.  

 Ev. osteoporose kan behandles med spesifikk osteoporosebehandling (primært bisfosfonater 
eller denusomab).  

 Ev. Vitamin D-mangel skal korrigeres, idet det kan forverre de kliniske manifestasjoner av 
sykdommen. Tilstreb s-25-vitamin D > 75 nmol/L. Det vil vanligvis ikke forverre hyperkalsemien. 

 Symptomatiske eldre eller eldre med s-Ca > 2,75 mmol/L, som ikke tåler operasjon kan 
behandles med Calcilytikum (Mimpara) startende med 30 mg x 1, ev. økende til 90 mg x 1.  
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FOREBYGGENDE BEHANDLING AV POSTOPERATIV HYPOKALSEMI VED 
PARATYREOIDEA KIRURGI  
Erik Fink Eriksen og Kari Lima 

 
HENSIKT 
For å redusere risikoen for hypokalsemi etter paratyreoidectomi bør pasientene optimaliseres 
kalsiummetabolsk i månedene før operasjonen. Det er viktig å korrigere en ev. vitamin D og magnesium 
mangel.  
 
DIAGNOSTIKK 

 S‐25-OH vitamin D bør ligge over 75 nmol/L 

 S‐magnesium bør ligge i øvre normalområdet 

 Høy ALP målt før operasjon øker risiko for postoperativ hypokalsemi pga. «hungry bone 
syndrome» 

Tilstanden kan ikke klassifiseres som varig hypoparatyroidisme før det er gått 6 måneder etter 
operasjonen. 
 
BEHANDLING9 
Forbehandling: 

 Anbefalt kalsium inntak pr. dag 1000-1500 mg 

 Dersom s‐25-OH vitamin D er 5075 nmol/L, gi 20 µg (800IE) vitamin D x 1  

 Dersom s‐25-OH vitamin D er < 50 nmol/L, gi cholecalciferol 100 µg (4000 IE) x 1 

 Dersom s‐magnesium er < 0,80 mmol/L, gi magnesium tabletter 300-600 mg daglig 

 Ved mer uttalt magnesiummangel kan MgSO4 30 mmol i 1000 ml NaCl 9 mg/ml gis som infusjon 
over minst 6 timer (helst over 12-24 timer). Vær forsiktig ved nedsatt nyrefunksjon. 

 
Akutt hypokalsemi etter paratyreoidektomi: 
S‐Ca > 2,00 mmol/L  

 Calcium Sandoz, 2 tabl. x 4 eller Calcigran Forte 1 tabl. x 2. 

 S‐magnesium bør ligge > 0,80 mmol/L. Gi magnesium tabletter ved mistenkt mangel  
 
S‐Ca < 2,00 mmol/L og ved uttalte symptomer på hypokalsemi: 

 Ved kramper eller uttalte nevrologiske symptomer gi bolus av CaCl, 5 mmol i 50 ml NaCl 9 mg/ml 
langsomt i.v. over 10 min.  

 Start deretter infusjon av CaCl 20 mmol/500 ml over 12 timer 

 Daglig kontroll av s‐Ca for justering av infusjonshastigheten 

 Vitamin D mangel skal behandles, vurder tilskudd av «aktivt» vitamin D 

 Første uke kontrolleres s‐magnesium daglig og mangel korrigeres ev. med MgSO4 infusjon   
 
Når S-Ca er > 2,25 mmol/L skift til peroral terapi, som nevnt over.  

                                                 
9 Anbefalingene er i det vesentlige basert på lang klinisk erfaring og mindre grad på evidensbaserte studier. 
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HYPOPARATYREOIDISME  
Kari Lima, Erik Fink Eriksen, Marianne Catharina Astor og Jan Inge Sørheim 

 
BAKGRUNN 
Hypoparatyreoidisme (HP) defineres som for lite paratyroideahormon (PTH) eller mangelfull virkning av 
PTH og fører til hypokalsemi. Det er mange og svært ulike årsaker til sykdommen, og tilstanden krever i 
de fleste tilfeller livslang behandling. Diagnostikk og behandling av HP kan være komplisert, oppfølging 
og kontroll er basert på skjønn og personlig erfaring da det finnes få studier.  
 
ÅRSAKER 

 Vanligst hos voksne etter halskirurgi, oftest total tyroidektomi (0,9-6,6 %), men også etter 
paratyroidektomi eller utbredt kirurgi pga. kreft eller strålebehandling på halsen.  

 Autoimmun årsak som ledd i autoimmun polyendokrin svikt type I (HP er vanligste, og ofte første 
manifestasjon) eller isolert; de fleste med ukjent årsak (idiopatisk HP). 

 Medfødt hypoplasi av kjertlene, DiGeorge syndrom/22q11.2 delesjonssyndrom, andre sjeldne 
genetiske sykdommer.  

 Autosomal dominant hypokalsemi (ADH). Skyldes aktiverende mutasjon i kalsiumsensing 
reseptor (CaSR). 

 Infiltrasjon eller avleiringssykdommer i paratyroidea ved hemokromatose, thalassemi, Wilson 
sykdom, granulomatøs betennelse eller metastaser  

 Magnesiummangel: Lav magnesium gir redusert utskillelse av PTH og redusert vevsrespons av 
PTH.  

 Pseudohypoparatyreoidisme (PTH resistens) 
 
UTREDNING 
Anamnese, eller kliniske funn forenlig med operasjon eller strålebehandling på halsen. HP kan oppstå 
flere år etter halskirurgi/stråling.  
Familieanamnese med hensyn til genetisk årsak. Andre manifestasjoner med hensyn til syndromer.  
 
Blodprøver: fritt kalsium, total kalsium, albumin, fosfat, PTH, 25-OH vitamin D, kreatinin, urea, 
magnesium, kalsium i døgnurin (høy ved ADH), eller kalsium/kreatinin ratio i spot morgenurin. 
Vurder test på genetisk årsak: CaSR, 22q11.2 delesjon, AIRE mutasjon, pseudohypoparatyreoidisme. 
Andre årsaker er svært sjeldne. 
 
KLINISK PRESENTASJON OG FORLØP 
Symptomatologien domineres av periorale og akro-parestesier, muskelkramper og karpopedal spasme. 
Generaliserte kramper kan sees. Symptomer er avhengig av hvor fort kalsium har falt. Akutt 
hypokalsemi, slik den kan sees etter operasjon for primær hyperparatyreoidisme, kan gi massive 
symptomer ved total kalsium på 1,9 mmol/L og fritt kalsium på 1,0 mmol/L, mens kronisk, langsomt 
utviklende, svær hypokalsemi kan være nesten symptomfri ned til total kalsium på 1,6 mmol/L og fritt 
kalsium på 0,7 mmol/L. Vær oppmerksom på hungry bone syndrom etter operasjon for 
hyperparatyreoidisme som har stått lenge og tømt beinet for kalsium og magnesium, se 
Reernæringssyndrom. Mange pasienter med kronisk HP har nedsatt livskvalitet med blant annet kronisk 
tretthet, intermitterende parestesier, kronisk krampetendens i ekstremiteter og hukommelsesvansker. 
 
BEHANDLING 
For behandling av akutt hypokalsemi, se Hypokalsemi. 
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Kronisk hypoparatyreoidisme:  
Tilpass behandlingen individuelt og i forhold til bakgrunnen for HP (se under). 

 Kalsiumtilskudd 1 g fordelt på 2-4 doser, maks 2 gram. (søk individuell refusjon) 

 Vitamin D: 1. valg alfakalsidol (Etalpha), Kapsler 0,25 og 0,5 µg. Startdose 0,5-2 µg, vanlig 
vedlikeholdsdose 1,0-3 µg, helst fordelt på 2 doser. 2. valg kalsitriol (Rocaltrol) er ca. dobbelt så 
potent som alfakalsidol. Startdose 0,25-1 µg, vanlig vedlikeholdsdose 0,5-2 µg, helst fordelt på 2 
doser.  

 Kalsiferol (Vitamin D2/D3): Klinisk erfaring tilsier at kalsiumnivåene stabiliseres bedre dersom 
man i tillegg gir en liten dose cholekalsiferol eller ergokalsiferol, antatt som følge av at vitamin-D 
derivatene ikke dekker alle funksjonene til vitamin D og har lenger halveringstid. Det tilstrebes S-
25-OH vitamin D > 75 nmol/L. 

 Magnesiumtilskudd: 300-900 mg daglig. Øvre dose bestemmes av diarètendens. Det tilstrebes S-
Mg > 0,80 mmol/L hvis mulig.  

 
Ved behandling med vitamin D og kalsium, bør s-kalsium ligge like under nedre normalgrense (2,15-
2,20 mmol/L) for å unngå konkrementer i urinveiene pga. hyperkalsuri og nefrokalsinose med 
påfølgende nyresvikt. Fosfat bør være under øvre referansegrense. Det ønskes et lavt kalsium-
fosfatprodukt < 4,4 mmol2/l2. 
 
Andre tiltak 
Ved forhøyet urin-kalsium i gjentatte prøver; legg til tiazid-diuretikum (hemmer kalsiumutskillelsen). 
Dose 25-100 mg pr døgn. Fosfat fattig kost eller fosfatbinder er sjelden nødvendig. 
 
PTH-behandling, må søke individuell refusjon.  
PTH behandling kan være aktuelt primært hos pasienter med ikke målbart PTH. Injeksjoner av PTH i full 
lengde (1-84) og aktiv del (1-34) har i studier vist å gi mer stabile kalsium-nivåer, mindre kalsium-
utskillelse i urin, økning i benmarkører og i en studie også bedret livskvalitet. En liten studie med PTH (1-
34) i pumpe viste at en lavere PTH-dose kunne normalisere kalsium-utskillelsen i urin. Per i dag er kun 
PTH 1-34 tilgjengelig. PTH er per i dag ikke godkjent for behandling av HP. Hos enkelte pasienter med 
betydelige symptomgivende svingninger i kalsium og/eller forhøyet urin-kalsium har det vært forsøkt 
behandling med PTH enten gitt som injeksjon (Forsteo 20 µg x 1-2) eller i pumpe. Oppstart av PTH 
behandling bør gjøres i sykehus. Startdose ved injeksjon vanligvis 20 µg x 1 og samtidig halvering av 
aktivt vitamin D med dosejustering PTH/vitamin D påfølgende dager. Pumpebehandling er foreløpig 
eksperimentelt og bør bare startes på steder med kompetanse på pumpebehandling og erfaring med 
PTH behandling.   
 
Spesielle grupper 

 Autosomal dominant hypokalsemi: Kun pasienter som har symptomgivende hypokalsemi skal ha 
behandling med kalsium og vitamin D, da behandlingen øker kalsium-ekskresjon med økt risiko 
for nefrokalsinose/nyrestein. Mange kan klare seg uten behandling.  

 DiGeorge syndrom: Mange har kun lett grad av hypokalsemi pga. dårlig PTH reserve og har kun 
behov for tilskudd av kalsium i perioder med økt forbruk, for eksempel i forbindelse med 
intermitterende infeksjon. Ved etablert HP gis behandling som skissert ovenfor. Det er viktig at 
de ikke har vanlig vitamin D-mangel fordi de ikke kan kompensere med å øke PTH. 
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OPPFØLGING 

 Når behandlingen er velinnstilt kontrolleres s-kalsium og nyrefunksjon jevnlig, minst hver 3. 
måned.  

 I tillegg bør urinutskillelsen av kalsium i døgnurinen eller spot urin kontrolleres regelmessig (årlig, 
oftere ved forhøyet utskillelse eller behandlingsjusteringer). Det ønskes 24 timers kalsium 
ekskresjon i urin < 7,5 mmol/døgn, eller u-kalsium/u-kreatinin < 0,5 mmol/mmol i spoturin. 

 Ved forhøyet kalsiumutskillelse i urinen bør behandlingen justeres, ev. kan man supplere med et 
tiazid.  Lavdose CT eller Ultralyd urinveier for å følge opp nefrokalsinose tas hvert 3.-5. år.  
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BINYRE 

BINYREBARKSVIKT  
Kiarash Tazmini, Eystein S. Husebye og Kristian Løvås 

 
BAKGRUNN 
Primær binyrebarksvikt (Addisons sykdom) som skyldes destruksjon eller dysfunksjon av binyrene. 
Ubehandlet er primær binyrebarksvikt dødelig, men med adekvat substitusjonsbehandling er 
langtidsprognosen god selv om mortaliteten i akutte binyrekriser er økt og arbeidsevnen noe redusert. 
Prevalensen i Norge er om lag 15 per 100 000 og insidensen 5 per million innbyggere og år. Den vanlige 
autoimmune formen debuterer hyppigst i aldersgruppen 20-50 år og minst halvparten av pasientene har 
en annen organ-spesifikk autoimmun sykdom. Andre årsaker er hyppig blant yngre og gamle. 
 
ÅRSAKER 

 Autoimmunitet (opptil 90 % av tilfellene i Norge og andre industrialiserte land) 

 Infeksjoner: tuberkulose, systemisk soppinfeksjon, cytomegalovirus, HIV, syfilis. 

 Metastaserende kreft: lunge, bryst, melanom, ventrikkel, colon og lymfom. 

 Blødning (antikoagolasjonsbehandling, disseminert infeksjon/sepsis med en rekke bakterier, 
antifosfolipid syndrom, fysisk traume) eller infarkt. 

 Legemidler: ketokonazol, etidomat, flukonazol, fenytoin, megestrolacetat 

 Genetiske årsaker: adrenoleukodystrofi/adrenomyelonevropati, medfødt binyrehypoplasi, 
familiær glukokortikoidmangel eller -resistens, defekt kolesterolmetabolisme, medfødt 
binyrebarkhyperplasi, se Kongenitt adrenal hyperplasi (CAH). 

 
KLINIKK OG FUNN 
Slapphet/tretthet, generell svakhet og muskel/skjelettsmerter, redusert appetitt, vekttap, kvalme, 
oppkast, abdominalsmerter, postural hypotensjon/svimmelhet (viktig å måle ortostatisk blodtrykk), 
salthunger, hyperpigmentering av hud og slimhinner (veldig vanlig), tap av libido hos kvinner, 
psykiatriske symptomer (forvirring, depresjon, psykose) og eosinofili. Hyponatremi er vanlig, ofte også 
hyperkalemi, hyperkalsemi, hypoglykemi, transaminasestigning og eosinofili kan forekomme. 
 
Ved akutt binyrebarksvikt sees hypotensjon/sirkulasjonskollaps, abdominalsmerter, redusert appetitt, 
kvalme, oppkast, forvirring, feber, hypoglykemi. Hyperpigmentering kan mangle dersom 
binyrebarksvikten har oppstått raskt (blødning og infarkt i binyrene). 
 
DIAGNOSTIKK 
Binyrebarksvikt: s-kortisol (lav, under nedre referansegrense), ACTH (høy, over 2x øvre referansegrense) 
i samme prøve, reninaktivitet (høy) og aldosteron (lav) og eventuelt DHEAS (lav). Er prøvene vanskelige 
å tolke er synacthentest gullstandard for diagnose av binyrebarksvikt , se Synacthtentest ved mistanke 
om binyrebarksvikt. 
 
Etiologisk diagnose: 21-hydroksylaseantistoff er markøren på autoimmun form. Om denne er negativ, ta 
veldig langkjede fettsyrer (VLCFA) av menn (adrenoleukodystrofi). CT binyrer og ellers prøvetaking rettet 
mot spesifikke differensialdiagnoser (eksempler HIV-test, Mantoux). 
 
Generelle prøver; screening for assosierte tilstander: CRP, Hb, leukocytter med differensialtelling, 
natrium, kalium, glukose, HbA1c, TSH, fritt-T4, anti-TPO, kobalamin, folat, ferritin, 
parietalcelleantistoffer, antistoff mot intrinsisk faktor, cøliakiantistoffer. 



 

61 

 

BEHANDLING OG OPPFØLGING 
Akutt binyrebarksvikt: Ved mistanke om akutt primær binyrebarksvikt skal diagnostikk ikke forsinke 
behandling. Hvis mulig ta hormonprøver (ACTH, kortisol, aldosteron og reninaktivitet) før oppstart av 
behandling. 
 

 Hydrokortison (Solu-Cortef) 100 mg i.v. over 0,5-1 minutt, og deretter 100 mg hydrokortison 
hver 6. time. 

 Steroiddosen kan vanligvis halveres hvert døgn til vedlikeholdsdose som gis per oralt (se under 
kronisk binyrebarksvikt). Så lenge pasienten har gastrointestinale symptomer som kan påvirke 
absorpsjon av peroral medikasjon, gis glukokortikoid i.v. eller i.m. 

 Infusjon med NaCl 9 mg/ml. Ofte er det behov for 3-4 liter i løpet av første døgn. Glukose 50 
mg/ml i.v. ved hypoglykemi. De neste dagene gis væske i.v. etter klinisk vurdering. 

 Mineralkortikoid (Florinef) er ikke nødvendig i akuttfasen så lenge pasienten får hydrokortison 
over 100 mg per døgn og/eller NaCl 9 mg/ml.  Følg blodtrykk, puls, s-natrium og s-kalium.   

 Behandle utløsende/underliggende sykdom. 
 
Kronisk binyrebarksvikt: 

 Glukokortikoid: Standardbehandlingen er kortison acetat (Cortison) tabletter 25 mg: Vanlig 
vedlikeholdsbehandling er hos de fleste er 25 mg-37,5 mg fordelt på 2-3 doser. Første dose bør 
gis så tidlig som mulig, neste midt på dagen og siste ikke senere enn kl. 18-19 litt avhengig av 
døgnrytme. Alternativer er 20-30 mg hydrokortison (Cortef x 2-3 eller Plenadren x 1, dekkes etter 
individuell søknad), prednisolon 5-7,5 mg fordelt på 1-2 doser. Doseringen styres av klinisk 
respons og målet er å holde dosen i det lavere intervallet om mulig. Måling av ACTH er ikke 
indisert. Kortisolmåling er kun indisert som utredning av absorpsjon av tablettene. 
 

 Fludrokortison acetat (Florinef). Dosering: 0,05-0,2 mg daglig. Doseringen styres etter klinikk, 
spesielt ortostatisme og salthunger, samt elektrolyttnivåer. Renin eller reninaktivitet bør ligge 
ved øvre referansegrense. 
 

 Dehydroepiandrosteron (DHEA, prasteron, registreingsfritak) har ikke dokumentert effekt på 
livskvalitet og libido, men det kan være aktuelt å gjøre behandlingsforsøk i doser 10-25 mg daglig 
til kvinner, dersom behandlingen ovenfor ikke gir tilfredsstillende effekt. Effekten bør evalueres 
etter 6 måneder, DHEAS og androgener følges og bør ligge i normalområdet. 

 

Tabell 8. Legemidler og mat som kan påvirke hydrokortison og kortisonacetat 

Legemidler som påvirker hydrokortison 
metabolisme 

Endringer i 
hydrokortison/kortisonacetat dose 

Anti-epilepsi/barbiturater Kan trenge mer 

Antituberkulose Kan trenge mer 

Antimykotika Kan trenge endring i dose 

Etomidate Kan trenge mer 

Topiramate Kan trenge mer 

Grapefrukt juice Kan trenge mindre 

Lakris Kan trenge mindre 

Legemidler som påvirker fludrokortison  

Diuretika (vanndrivende legemidler) Unngå 

Acetozolamid Unngå 

Carbenoxolone, lakris Unngå 
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NSAIDS Unngå 

Prevensjon som inneholder drospirenon Kan trenge mer 

 

Dosering ved akutt sykdom og stress 
Ved infeksjoner/feber/stresstilstander er døgnbehovet for Cortison økt. Øk døgndosen 2-3 ganger. Etter 
akuttfasen reduseres dosen raskt til den vanlige vedlikeholdsdosen. Ved kvalme, brekninger og diaré 
skal pasienten om mulig selv administrere hydrokortison (Solu-Cortef) 100 mg i.m. og deretter søke lege 
for å få parenteral hydrokortison og intravenøs væske. 
 

Tabell 9. Behandling ved operasjon, tannbehandling, fødsel og invasive prosedyrer 

Prosedyre Preoperative behov Postoperative behov 

Større 
operasjoner 
med lang 
restitusjonstid 

100 mg hydrokortison 
intramuskulært rett før 
anestesi 

Gjenta 100 mg hydrokortison 
intramuskulært hver 6. time til man klarer 
å spise og drikke. Doble da oral dose i 48 
timer, deretter trappe ned til normal dose 

Større 
operasjoner 
med kort 
restitusjonstid 

100 mg hydrokortison 
intramuskulært rett før 
anestesi 

Gjenta 100 mg hydrokortison 
intramuskulært hver 6. time i 24-48 timer. 
Doble da oral dose i 24-48 timer, deretter 
trappe ned til normal dose 

Under 
fødsel/rier 

100 mg hydrokortison 
intramuskulært ved start av 
rier 

Doble oral dose i 24-48 timer etter 
nedkomst, deretter trappe ned til normal 
dose 

Mindre 
operasjoner og 
større 
tannbehandling 

100 mg hydrokortison 
intramuskulært rett før 
anestesi 

Doble oral dose i 24 timer, deretter 
normal dose 

Invasive tarm 
prosedyrer som 
krever 
avføringsmiddel 

Sykehusinnleggelse over 
natten med 100 mg 
hydrokortison intramuskulært 
og væske, gjenta dose før 
operasjon 

Doble oral dose i 24 timer, deretter 
normal dose 

Andre invasive 
prosedyrer 

100 mg hydrokortison 
intramuskulært rett før 
operasjon 

Doble oral dose i 24 timer, deretter 
normal dose 

Tannbehandling Ekstra morgendose 1 time før 
behandling 

Doble oral dose i 24 timer, deretter 
normal dose 

Mindre 
prosedyrer 

Vanligvis ikke nødvendig Ekstra dose (f.eks. 20 mg hydrokortison) 
dersom symptomer oppstår 

 
Graviditet kan vanligvis gjennomføres ukomplisert ved Addisons sykdom. Kortisondosen økes med 50 % 
i siste trimester. Florinefdosen må ofte økes i siste trimester. Reninaktivitet kan ikke benyttes til å styre 
behandlingen. Ved forløsning skal det gis hydrokortison parenteralt som ved større kirurgi (se ovenfor). 
Oppfølging under graviditet er en spesialistoppgave.  
 
OPPFØLGING 
Pasientene bør kontrolleres av spesialist årlig med fokus på substitusjonsterapi og diagnose/behandling 
av assosierte tilstander. 
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Årskontrollprøver: natrium, kalium, kreatinin, Hb, leukocytter, HbA1c, TSH, fritt-T4, anti-TPO, kobalamin, 
folat, ferritin 
 
Hvert 3. år: cøliakiprøver, parietal- og antistoff mot intrinsisk faktor, ev. anti-side chain cleavage enzyme 
(predikerer tidlig overgangsalder) 
 
Opplæring og informasjon til pasienten 
Pasienten må informeres om å øke glukokortikoiddosen ved feber/akutt sykdom. Dobling av dosen ved 
temperatur over 38 ᵒC. Når akutt sykdom/stress er over, kan dosen raskt reduseres til vanlig 
vedlikeholdsdose. Alle skal utstyres med Norsk steroidkort og få opplæring i bruk av et 
injeksjonspreparat (hydrokortison) i tilfelle de ikke skulle klare å ta tabletter. Et årlig kurs for pasienter 
og pårørende arrangeres på Haukeland Universitetssykehus. 
 
Register for organspesifikke autoimmune sykdommer (ROAS) 
Alle pasienter med primær binyrebarksvikt bør tilbys inklusjon i dette nasjonale helseregisteret. Se 
Rigsteret for organspesifikke autoimmune sjukdommar-ROAS  

http://www.helse-bergen.no/no/OmOss/Avdelinger/organspesifikke-autoimmune-sjukdommar/Sider/default.aspx
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FEOKROMOCYTOM  
Siri Carlsen og Paal Methlie  

 
HENSIKT 
Sikre rasjonell utredning og behandling ved feokromocytom/paragangliom før henvisning til kirurgi. 
 
BAKGRUNN 
Tumorer utgående fra kromaffine celler deles inn i:  

 Feokromocytomer (80-85 %) lokalisert i binyremarg eller ekstraadrenalt  

 Paragangliom som oppstår fra den sympatiske grensestrengen og parasympatiske ganglier på 
hals og skallebasis (produserer ikke katekolaminer) 
  

Majoriteten oppstår sporadisk (70-75 %), resten som del av arvelig tilstander (25-30 %).  
Kimbanemutasjon kan påvises hos inntil 15 % av de tilsynelatende sporadiske tilfellene. Maligne svulster 
opptrer i 10-15 % av tilfellene og er hyppigere ved paragangliom og ved enkelte arvelige tilstander. 
Insidensen er beregnet til 0,8 per 100 000 med debut hyppigst i 40-50 årene og lik forekomst hos 
kvinner og menn.  
 
KLINIKK 
Symptomer skyldes hovedsakelig sekresjon av katekolaminer. Hypertensjon (ev. paroxysmal), anfall med 
hodepine, svette og palpitasjoner, tremor, dyspnoe, blekhet, generell svakhet, anfall med panikkangst, 
ortostatisme, insulinresistens. Feokromocytom kan være asymptomatisk særlig de som oppdages som 
ledd i familiescreening. I dag blir feokromcytom hyppigst oppdaget ved billeddiagnostikk på en annen 
indikasjon enn mistanke om binyresykdom. 
 
DIAGNOSTIKK 
Utredning er aktuelt ved klinisk mistanke, kjent familiær forekomst, binyreincidentalom (3,1 % har 
feokromocytom) og nyoppstått diabetes hos ung, slank pasient med hypertensjon. 
 
Blodprøver  
Plasma-metanefrin/p-normetanefrin har svært høy sensitivitet (96-99 %), noe lavere spesifisitet (80-100 
%). Ved lett forhøyde verdier bør pasienten retestes etter å ha ligget i et stille rom 20-30 minutter før 
prøvetaking. Lett forhøyede verdier inntil 2 x øvre referanse verdi er nesten aldri feokromocytom og kan 
skyldes sympatomimetika (efedrin, amfetamin, kokain, kaffe, nikotin) og enkelte legemidler (SNRI, SSRI, 
TCA, alfablokkere, dihydropyridin, labetalol, L-dopa, paracetamol). Alderspesifikke referanseverdier vil gi 
høyere grenseverdier for eldre. Ved tvil om diagnosen kan klonidin suppresjonstest utføres - se 
Klonidintest. 
 
Bildediagnostikk: CT binyre, eventuelt utvidet til abdomen, er førstevalg for å lete etter 
feokromocytomer. Typisk CT funn er tumor med tetthet > 30 HU, gjerne med inhomogen struktur. 
Cyster skal alltid gi mistanke om feokromocytom. Typisk utseende for feokromocytom vektlegges 
fremfor biokjemisk diagnostikk som kan være normal 123I-MIBG-SPECT scintigrafi gir opptak i tumor og 
kan gjøres ved store tumorer (> 5 cm) og der man mistenker multifokal tumor eller metastaser. 18F-FDG-
PET kan brukes for å se etter multiple tumorer og metastaser. 
 
Gendiagnostikk  
På grunn av høy forekomst av mutasjoner også i sporadiske tilfeller er det aktuelt å teste for arvelige 
former for feokromocytom hos personer med alder < 50 år, extra-adrenalt 
feokromocytom/paragangliom, bilateral tumor, tilstedeværelse av syndromkomponenter og familiær 
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opphopning. De vanligste er paragangliomsyndromene med mutasjoner i sukksinat dehydrogenase 
(SDH), von Hippel-Lindaus sykdom, multippel endokrin neoplasi type 2 (MEN2) og nevrofibromatose von 
Recklinghausen (Tabell 10). I tillegg er det rapportert et 10-talls andre gener med kimbanemutasjoner 
som er sjeldne, blant annet SDHC, SDHA, SDHAF2, TMEM127, MAX, HIF2A, FH, KIF1B, PHD1 og PHD2. 
For nærmere opplysninger henvises til spesiallitteratur. 
 
Ved funn av familiært syndrom er utredning av familien indisert. Henvisning til klinisk genetisk avdeling 
der det gis genetisk veiledning anbefales.  
 

Tabell 10. Gendiagnostikk 

Syndrom Gen Typiske manifestasjoner Oppfølging 

PGL1 SDHD Adrenal og ekstradrenal 
feokromocytom og paragangliom. 
Autosomal dominant. Dominant 
arvegang med maternal «imprinting» 
(klinisk sykdom arves bare fra far, 
bærertilstand fra mor). 

Årlig katekolaminscreening, MR/CT 
for diagnostikk av residiv og 
paragangliomer på halsen, ca. 
hvert 3-5. år 

PGL4 SDHB Adrenal og ekstradrenal 
feokromocytom og paragangliom. 30 % 
blir malign, assosiert med klarcellet 
nyrecarcinom og GIST. Dominant 
arvegang med ufullstendig penetrans. 

Årlig katekolaminscreening, MR/CT 
for diagnostikk av residiv, annen 
malignitet og paragangliomer på 
halsen, ca. hvert 3-5. år 

MEN2 RET Oftest bilateral adrenale 
feokromocytom, initialt bare 
metanefrinstigning. Medullær 
tyreoideacancer og PHPT forekommer 
hyppig. 

Årlig katekolaminscreening og 
klinisk kontroll. Se MEN2. 

VHL VHL Hemangiomer i CNS inkludert retina, 
nyrekarsinomer, endocrine 
pankreastumorer. 

Årlig katekolaminscreening og 
klinisk kontroll. Se VHL. 

NF type 1 NF1 Café au lait flekker og nevrofirbromer. 
Diagnosen stilles klinisk. Opptil 10 
prosent får feokromocytom. 

Årlig katekolaminscreening og 
klinisk kontroll. Undersøke for 
andre sykdomskomponenter. 

 
Forkortelser: GIST, gastrointestinal stromatumor; MEN, multippel endokrin neoplasi; NF nevrofirbromatose; PGL, 
paragangliomsyndrom; VHL, von Hippel Lindaus sykdom; PHTP primær hyperparatyreoidisme 

 
BEHANDLING 
Behandling er primært adrenalektomi/tumorreseksjon, helst laparoskopisk. Ved tumorsykdom som 
oftest er forbundet med bilaterale tumorer (for eksempel MEN2) kan barksparende kirurgi vurderes, 
men ikke ved SDHB mutasjon som disponerer for malignitet. Preoperativ behandling med alfablokker og 
adekvat salttilførsel (intravenøst eller per oralt). Denne behandlingen bør startes opp med pasientene i 
avdelingen grunnet problemer med blodtrykksfall. 
 
De to vanligste alternativene er: 

 Phenoxybenzamin (Dibenzyran). Oppstart 10-14 dager preoperativt, startdose 10 mg x 1-2, økes 
med 10-20 mg hver 2.-3. dag (doseres etter hvert x 3) inntil blodtrykk < 120/80 og systolisk blodtrykk 
> 90 stående. Måldose 1 mg/kg, vanlig dose 60-90 mg, maksdose 300 mg. Bivirkninger: ortostatisme, 
nesetetthet, tretthet. 
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 Doxazosin (Carduran), startdose 4 mg og økes til inntil 32 mg/dag.  Gis ved intoleranse for 
Penoxybenzamine, ved sterk klinisk mistanke før bekreftet diagnose og ved hypertensjon og ikke 
fastlagt operasjonsdato. Fordi effekten av doxazosin taper seg raskt etter seponnering gir 
medikamentet langt mindre problemer med ortostatisme en phenoxybenzamin i den postoperative 
fasen. 

 
Tillegg av betablokkade dersom takykardi, gis først etter adekvat alfablokkade er oppnådd. Forsiktig 
oppstart med propanolol 10 mg x 4, så overgang til metoprolol 50-100 mg x 1.  
Pasienten må ha rikelig saltinntak og drikke godt fra et par dager etter oppstart av alfablokkade. 
Eventuelt kan kalsiumblokker benyttes om ytterligere blodtrykksreduksjon er nødvendig. Måltrykk 
preoperativt er 120/80 mmHg og minst 90 mmHg stående. Ved akutt hypertensiv krise gi phentolamin 
(Regitin) 100 mg i 500 ml glukose 50 mg/ml, 1 mg/min., 1-5 mg i.v., ev. nitroprussid/nitroglycerin i 
tillegg. 
 
Postoperativ må blodtykk, hjerterytme og blodsukker følges nøye de første 24 timene, da det er fare for 
hypotensjon og hypoglykemi. 
 
OPPFØLGING  
6-16 % av pasientene med benigne tumores utvikler residiv i løpet av 10 år, men residiv kan forekomme 
også etter dette. Kontroll med måling av p-metanefriner etter 2-3 måneder postoperativt, deretter årlig. 
CT/MR/MIBG scintigrafi ev. 18F-FDG-PET gjøres ved tegn til residiv.  Spesielt viktig er det å følge personer 
ved familiær forekomst da tumorsyndromene kan ha andre behandlingskrevende komponenter (se 
Tabell 10 ovenfor). Disse bør følges oftere. Utredning av familiemedlemmer anbefales ved diagnostikk 
av en arvelig form. Spesielt gjelder det personer med SDHB-mutasjoner som har betydelig øket sjanse 
for å utvikle maligne feokromocytomer og andre maligniteter som klarcellet nyrecancer og GIST. 
Oppfølging av sporadiske tumorer kan etter hvert skje hos fastlege.  
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PRIMÆR HYPERALDOSTERONISME  
Marianne A. Grytaas og Åsne Bakke  

 
DEFINISJON 
Primær hyperaldosteronisme skyldes en autonom overproduksjon av aldosteron fra en eller begge 
binyrer. 
 
BAKGRUNN 
Primær hyperaldosteronisme (PHA) er den vanligste formen for sekundær hypertensjon (HT), med 
estimert prevalens på 5-13 % av alle hypertensive pasienter. Prevalens øker med alvorlighetsgrad av HT, 
fra 2 % hos pasienter med grad 1 HT, til 20 % hos dem med medikamentresistent HT. De vanligste 
undergruppene er bilateral adrenal hyperplasi (BAH, 60-70 %), og aldosteronproduserende adenomer 
(APA, 30-40 %). PHA-pasienter har økt kardiovaskulær morbiditet og mortalitet sammenlignet med 
pasienter med essensiell HT. Behandling er enten kirurgi ved PHA eller aldosteronantagonist ved BAH. 
 
KLINIKK 
Hypertensjon opptrer hos alle. Muskelsvakhet kan opptre som følge av hypokalemi (hos 9-37 %). De 
fleste PHA-pasienter er hypertensive, men normokalemiske.  
 
DIAGNOSTIKK 
 

Figur 2. Utredning ved mistenkt PHA 

 

 
Aldosteron/renin-ratio (ARR) er anbefalt som screeningtest. ARR er mest sensitiv dersom blodprøver tas 
om morgenen, minst to timer etter at pasienten har stått opp, og etter å ha sittet i 5 minutter. 
Internasjonalt eksisterer ingen konsensus for anbefalt ARR grenseverdi, eller om direkte aktiv renin-
konsentrasjon(DRC)-assay fremfor plasma renin aktivitet (PRA) er best. Ved plasma aldosteron-
konsentrasjon (PAC) i pmol/L og plasma renin aktivitet (PRA) i µg/L/time (nmol/L/time), er vanligste 
brukte grenseverdi på ARR 750. Ved PAC i pmol/L og DRC i ng/time, er den vanligste grenseverdien ved 
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ARR 144. Ved positiv ARR over grenseverdi er det indikasjon for videre utredning med diagnostisk 
testing.  
Enkelte sentre praktiserer at man i tillegg til positiv ARR skal ha plasma-aldosteron-konsentrasjon > 416 
pmol/L.  
 
Diagnostiske tester 
Forskjellige tester for å bekrefte autonom aldosteron produksjon kan benyttes. I Norge og i resten av 
Europa er intravenøs saltvannsbelastning mest brukt, se Intravenøs Saltvannsbelastning. 
 
For å skille mellom ensidig (APA) fra tosidig (BAH) ved sikker primær hyperaldosteronisme 

 Binyrevenekateterisering (AVS) er gullstandard og anbefales hos alle pasienter hvor operativ 
behandling kan bli aktuelt, se Binyrevenekateterisering. 

 CT brukes til å vurdere om det billedmessig foreligger adenom(er) eller hyperplasi av binyrer. 
Denne undersøkelsen vil kun angi korrekt sidelokalisering hos ca. 60 % av PHA-pasientene. 

 

En rekke legemidler påvirker både aldosteron og reninmålinger, og kan dermed påvirke både ARR, 
resultatet av diagnostiske tester, samt resultatet av AVS. Dersom det ansees medisinsk forsvarlig, 
seponeres legemidlene før utredning (se Tabell 11). Følgende legemidler kan brukes i 
utredningsperioden: non-dihydropyridin kalsiumblokker som verapamil (Isoptin retard) og perifer 
alfablokker som doksazosin (Carduran). 
  
 

Tabell 11. Legemidler og aldosteron-renin-ratio 

Legemiddel Effekt på 
aldosteron 

Effekt på 
renin 

Effekt på 
ARR 

Anbefalt 
seponering før 

utredning 

Betablokkere ↓ ↓↓ ↑ 2 uker 

Sentrale antiadrenergika ↓ ↓↓ ↑ 2 uker 

Kaliumtapende diuretika →↑ ↑↑ ↓ 4 uker 

Kaliumsparende diuretika (MR-
antagonister) 

↑ ↑↑ ↓ 4 uker 

ACE-hemmere ↓ ↑↑ ↓ 2 uker 

AT-II-blokkere ↓ ↑↑ ↓ 2 uker 

Kalsiumblokkere 
(dihydropyridiner) 

→↓ ↑ ↓ 2 uker 

Reninhemmere ↓ ↓↑* ↑↓* 2 uker 

NSAIDs ↓ ↓↓ ↑ 2 uker 
* Reninhemmere senker plasma renin-aktivitet (PRA), men øker direkte aktiv renin-konsentrasjon (DRC). ARR øker 
ved bruk av PRA, senkes ved bruk av DRC 
 

Andre feilkilder 
Hypokalemi kan gi falsk lave aldosteronverdier og bør korrigeres før diagnostikk. Begrenset saltinntak 
øker renin, og gir også noe økning av aldosteron. Nyresvikt hemmer renin. Graviditet, renovaskulær 
hypertensjon og malign hypertensjon øker alle renin, og gir også en mindre økning av aldosteron. P-
piller og øvrige østrogenpreparater hemmer renin målt som DRC, og vil da kunne gi falsk forhøyet ARR. 
Ved renin målt som PRA påvirkes ikke ARR. Hos kvinner som bruker østrogenpreparater bør en økt ARR 
ved bruk av DRC bekreftes ved PRA, eller nye prøver tas etter seponering av preparatet. Hos kvinner i 
fertil alder tyder studier på at screeningprøver optimalt bør tas i follikelfase fremfor lutealfase.  
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Genetisk diagnostikk 
Tre familiære former for PHA er kjent, FH-I (glucocorticoid remediable aldosteronism’2’9), FH-II og FH-III. 
FH-I skyldes rekombinasjon mellom genene som koder for CYP11B1 og CYP11B2. FH-III skyldes mutasjon 
i KCNJ5-genet som koder for en kaliumkanal i binyrebarken. Molekylærgenetisk basis for FH-II er fortsatt 
ukjent. Genetisk testing for familiære former for PHA anbefales ved diagnose før 20-årsalder, ved 
familiær opphopning av PHA, eller ved hjerneslag < 40 år. Genetisk diagnostikk ved mistenkt familiær 
PHA tilbys foreløpig ikke i Norge. Sjekk www.orpha.net for europeiske sentre som utfører de aktuelle 
genanalysene. 
 
BEHANDLING 
Kirurgisk behandling med unilateral adrenalektomi er anbefalt ved AVS-bekreftet unilateral sykdom. 
Pasienten tilses av indremedisiner før utskrivelse og kontrolleres 1-2 uker postoperativt med tanke på 
kaliumverdier og behandlingseffekt.  
Medisinsk behandling med mineralkortikoidreseptor(MR)-antagonistene spironolakton eller eplerenone 
er anbefalt ved bilateral sykdom, samt ved unilateral sykdom dersom kirurgi ikke er mulig eller ønskelig. 
Anbefalt startdose for spironolakton er 12,5 mg -25 mg x 1 daglig, med gradvis opptitrering til laveste 
effektive dose. Eplerenone er et alternativ ved gynekomasti, men er mindre potent. Anbefalt startdose 
for eplerenone er 25 mg x 2 daglig. Behandlingseffekt inntrer først etter flere uker og dosejustering bør 
gjøres i forhold til blodtrykk, nyrefunksjon og elektrolytter.  

http://www.orpha.net/
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BINYREINCIDENTALOM  
Trine E. Finnes, Ansgar Heck, Oskar Kelp, Grethe Åstrøm Ueland og Paal Methlie 

 
HENSIKT 
Rasjonell avklaring og oppfølging av tilfeldig oppdagede ekspansjoner i binyrene. Målet med 
utredningen er: 

 avklare om det foreligger malignitet 

 avdekke hormonoverproduksjon 

 avklare om det foreligger tilstander som krever særskilt perioperativ håndtering 
(kortisonsubstitusjon ved kortisolproduserende tumor/alfa-blokkade ved feokromocytom) 
 

BAKGRUNN 
Definisjon  
Funn av ekspansjon i binyrene > 0,5 cm i diameter ved billedundersøkelser uten at det foreligger 
mistanke om binyresykdom eller cancersykdom10. Prevalens av binyreincidentalom ved CT 
undersøkelser er 4 %, men sjelden hos unge (< 1 % ved alder < 30 år, opp til 7 % ved alder > 70 år).  
 
ÅRSAKER11 

 Ikke funksjonelle adenomer: 85 % (71-93) 

 Subklinisk Cushings syndrom: 6,4 % (4,4-8,3) 

 Conns syndrom: 0,6 % (0-1,2) 

 Binyrebarkcancer: 1,9 % (0,8-3,0) 

 Feokromocytom: 3,1 % (1,8-4,3) 

 Metastaser: 0,7 % (0-1,4) 
 
DIAGNOSTIKK 
Anamnese/undersøkelse 

 Malignitet i sykehistorien eller malignitetsmistanke?  

 Familieanamnese på endokrine tumorer, feokromocytom 

 Hypertensjon, anfallsvis/vedvarende: hjertebank, hypertensjon hodepine, angstanfall, svette, 
blekhet 

 Cushing stigmata som blåmerker, rødmusset ansikt, proksimal myopati, rødlilla striae 

 Tilstander som er assosiert med hyperkortisolisme som osteoporose eller type 2 diabetes 

 Feokromocytom 

 Tegn på androgenoverskudd hos kvinner som dyp stemme, klitorishypertrofi, nyoppstått 
hirsutisme 

 
Radiologi 
Hvis incidentalomet er påvist med annen radiologisk modalitet enn CT uten kontrast, bør CT-binyrer 
gjøres. Momenter som skal vurderes:  

 Størrelse, form, avgrensning mot omgivelsene, intern struktur, kontrastoppladning, singulær 
forandring eller nodulær forstørret binyre, bilaterale funn. 

                                                 
10 Binyreekspansjon funnet ved oppfølging av tidligere kreftsykdom representerer metastaser i opptil 50 % av 
tilfellene. Rask onkologisk utredning anbefales. 
11 Fordeling av diagnoser vil være avhengig av omfanget av definisjon, terskel for CT-undersøkelser og 
populasjonen som undersøkes 
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 CT: Attenuering - tetthet, målt i HU uten kontrast og ev. kontrast utvasking12. 

 MR: Signalintensitet med «chemical shift» teknikk kan være et alternativ. 

 
Oppfølgingsalgoritmene ved MR er ikke like godt validert som ved CT. Oppfølgingsundersøkelser bør 
gjennomføres med samme modalitet som primærundersøkelsen.  
 
Blodprøver 
Generelle prøver: Hb, leukocytter, trombocytter, natrium, kalium, glukose, HbA1c, ALAT, ALP, kreatinin 

 Hormonprøver 

‒ Metanefrin* og Normetanefrin* 

‒ Ved hypertensjon - Aldosteron og Renin* 

‒ ACTH*, Kortisol, DHEA-S 

‒ Lav terskel for Kort Dexametason hemningstest 

 Ved store adenomer, høy tetthet på CT (> 10 HU), virilisering hos kvinner eller inhomogen 

internstruktur mål også DHEA-S 

 Ved virilisering og/eller ved bilaterale funn mål 17-OH progesteron, testosteron, SHBG i 

plasma. 

*Metanefriner, ACTH og renin tas på EDTA-glass og fryses, se laboratoriehåndbok. 
 
Biopsi  
Kan være indisert hvis det foreligger annen cancersykdom (lunge, mamma, nyre, melanom) og 
radiologiske funn er tvetydige. Feokromocytom må være utlukket på forhånd. Biopsi har ingen nytte ved 
mistenkt binyrebarkcancer da man ikke kan sikkert skille karsinom fra adenom. 
 
BEHANDLING OG OPPFØLGING 
Adrenalektomi vurderes ved 

 Mistanke om primær binyrecancer 

 Solitære metastaser 

 På bakgrunn av radiologiske kriterier (se under) 

 Endokrint aktive adenomer 
 
Radiologisk oppfølging  
Baseres i hovedsak på tetthet (CT uten kontrast) og størrelse. 

 ≤ 10 HE: veldig liten sannsynlighet (<< 1 %) for at det foreligger en malign lesjon.  
‒ < 2 cm og ≤ 10 HE (begge kriterier må være oppfylt): Ingen radiologisk oppfølging.  
‒ ≥2 cm og ≤ 10 HE: vurder ny CT etter 6-12 mnd. Ved uendret status kan radiologisk 

oppfølging avsluttes. Ved vekst > 0,8 cm i diameter, vurder kirurgi.  

 > 10 HU: ≤ 4 cm: kontrastundersøkelse og beregning av kontrast utvasking 
‒ Høy utvasking (> 50 % absolutt utvasking): CT oppfølging etter ca. 6-12 mnd. Ved vekst > 

0,8 cm i diameter, vurder kirurgi.  
‒ Lav utvasking (< 50 % absolutt utvasking): Vurder kirurgi, spesielt hvis det foreligger 

uregelmessig form, uskarp avgrensning, inhomogenitet. Dersom man avstår fra kirurgi 
anbefales kort oppfølgingsintervall (ca. 2 mnd.). ≥ 4 cm: vurder kirurgi 

 

                                                 
12 Utvasking: Absolutt utvasking > 50 % og relativ utvasking > 40 % etter 10 min. taler for en benign lesjon. 
Grenseverdien kan variere avhengig av protokollen som brukes. 
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Endokrinologisk oppfølging 

 Adenomer med benign røntgen karakteristikk (< 10 HU før kontrast eller høy utvasking) uten 
kliniske eller biokjemiske tegn til hormonoverproduksjon trenger ikke videre kontroller.  

 Utvikling av hyperaldosteronisme er sjeldent. Retesting med aldosteron/renin måling anbefales 
derfor bare ved klinisk mistanke. 

 Pasienter med diabetes, overvekt, hypertensjon eller lav beinmasse, spesielt hvis de er < 40-50 
år, kan ha subklinisk Cushings syndrom13 (sannsynligvis i < 5 % av pasienter med 
binyreincidentalom). Ved mistanke bør pasientene følges i 2-4 år.  

                                                 
13 Subklinisk Cushing syndrom (SCS): Kan mistenkes hos pasienter med diabetes, overvekt, hypertensjon eller lav 
beinmasse, spesielt hvis de er < 40-50 år.  SCS forekommer sannsynligvis i < 5 % av pasienter med 
binyreincidentalom. Internasjonalt anbefales det fra en del grupper at alle med binyreincidentalom utredes med 
1mg dexametason suppresjonstest.  Det finnes ingen studier som viser at adrenalektomi er gunstig ved SCS, og 
diagnose og grenseverdier for biokjemisk testing er omstridt. Da symptomene ved SCS kan være vanskelig å skille 
fra langt hyppigere livstilsykdommer som diabetes, overvekt og hypertoni må det brukes skjønn angående hvem 
skal utredes videre. Ved klinisk mistanke om hyperkortisolisme anbefales 1 mg Dexametasontest med grenseverdi 
på 50 nmol/L.  Kortisolverdier mellom 50 og 140 vurderes som gråsoneverdier, mens verdier over 140 nmol/L 
taler for Cushing syndrom. SCS utvikler seg som regel ikke videre til en manifest Cushing syndrom, men ca. 5 % av 
pasienter som har normal biokjemi initialt ved binyreincidentalomutredning, utvikler en SCS i løpet av 5-8 år. Det 
anbefales derfor økt oppmerksomhet rettet mot utvikling av hypertensjon og diabetes ved videre oppfølging hos 
fastlege. Om det etter hvert oppstår mistanke om  SCS, anbefales 1 mg dexametason suppresjonstest. Pasienter 
med mulig SCS bør følges i 2-4 år hvis man ikke finner operasjonsindikasjon før dette. 
 



 

73 

 

KONGENITAL ADRENAL HYPERPLASI (CAH) 
Ingrid Nermoen, Ellen Marie Haave, Per Medbøe Thorsby og Eystein S. Husebye 
 

HENSIKT 
Sikre rett diagnostikk, behandling og oppfølging med tanke på å gi adekvat binyrebarksvikt behandling, 
samtidig som langtidskomplikasjoner ved bruk av glukokortikoider og overproduksjon av androgener 
unngås.  
 
BAKGRUNN 
CAH er en arvelig recessiv sykdom som skyldes svikt i steroidenzymer i binyrebarken. Den klassiske 
formen har en insidens på ca. 1 per 15000. Over 95 % av tilfellene skyldes defekt 21-
hydroksylaseaktivitet med nedsatt eller manglende konvertering av 17-hydroksyprogesteron (17-OHP) 
til 11-deoksykortisol grunnet to defekte alleler i CYP21A og kalles 21-hydroksylasemangel (Figur 3). 
Denne enzymdefekten medfører redusert eller opphevet produksjon av kortisol og aldosteron som igjen 
forårsaker økt ACTH stimulert produksjon av binyrebarkandrogener med virilisering av jenter/kvinner. 
Det er som regel godt samsvar mellom genotype og fenotype. Pasientene har opphopning av 17-OHP. 
 
Ikke klassisk CAH eller «late onset» CAH skyldes milde mutasjoner og er en av årsakene til 
hyperandrogenisme hos voksne kvinner. Den manifesterer seg først rundt pubertet, med en insidens på 
1-2 per 1000. 
 
KLINIKK  
Den klassiske typen deles inn i salttapende (SW, 70 %) og viriliserende (SV, 30 %) former (Tabell 12). SW 
mangler både kortisol og aldosteronproduksjon, mens SV har tilstrekkelig aldosteronproduksjon til å 
hindre salttap. I begge tilfellene blir jentefostre født med virilisering og salttaperne har i tillegg 
symptomer med oppkast, hypotensjon, hyponatremi, hypo- eller hyperkalemi. CAH er den vanligste 
årsaken til 46, XX DSD («disorders of sexual development») hvor pikefostre kan bli oppfattet som gutter 
grunnet klitorishypertrofi. Uten behandling vil barn med klassisk CAH gå i tidlig pubertet (rundt 2-4 år 
gamle) og være ferdig utvokst allerede i 7 års alder.  
 
 

Figur 3. Adrenalsteroidgenese i 21-hydroksylasemangel ved CAH  
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Tabell 12. Inndeling av 21-hydroksylasemangeltilstander 

Karakteristika Klassisk type 
Salttapende (SW) 

Klassisk type 
Viriliserende (SV) 

Ikke klassiske 
type 

Alder ved diagnose *  Nyfødtperioden Nyfødtperioden (kvinner) 
eller barndom (menn) 

Fra puberteten 

Aldosteron Lav Normal til lett nedsatt Normal 

Virilisering Moderat til uttalt Moderat til uttalt Ingen til lett 

% enzym aktivitet 0 1-10 % 20-50 
         * I land med nyfødtscreening som Norge, stilles diagnosen klassisk CAH i nyfødtperioden 

 
DIAGNOSTIKK 
Diagnosen stilles ved kliniske, hormonelle og ev. genetiske funn. Grenseverdier for hormonelle prøver er 
avhengig av hvilken biokjemisk analyse som benyttes og nedenstående grenser er basert på eldre 
radioimmunoassay (RIA) -metoder. 
 

 Klassisk CAH: Svært høye basale eller stimulerte verdier av 17-OHP. De fleste vil fanges opp i 
nyfødtskreeningen.  

 Ikke klassisk CAH: Ustimulert 17-OHP over øvre referansegrense  i follikkelfase bør utredes 
videre. Synachten-stimulert 17-OHP > 30-45 nmol/L målt helst i folikkelfase taler for diagnosen 
(se Synachtentest ved enzymdefekter i binyre).  

 
Morgenverdier av 17-OHP under øvre referansegrense målt i follikkelfase utelukker  «ikke klassisk» CAH 
i de aller fleste tilfeller. 
 
Grenseverdi for 17-OHP ved synachten-test er ikke etablert for LCMS-metoder. 
 
Gentest anbefales utført der det får klinisk betydning (www.genetikkportalen.no). Den vil kunne 
verifisere diagnosen og er spesielt viktig ved ikke klassisk CAH. Gentesten kan også gi verdifull 
informasjon for å predikere videre klinisk forløp. CAH er differensialdiagnose hos voksne pasienter med 
binyreinsidentalom og spesielt bilateral binyrebarkhyperplasi. 
 
BEHANDLING  
Hensikten med behandlingen er: 

 Substituere kortisol og aldosteronmangel 

 Forhindre salttapende kriser og død  

 Hindre androgenisering og for tidlig vekstspurt/pubertas precox 

 Redusere ACTH for å forhindre virilisering hos kvinner ved å normalisere binyreandrogener.  

 Bremse ACTH stimulert vekst av binyrer og testikulært binyrevev (TART) 

 Unngå overdosering av glukokortikoider 
 
Klassisk CAH 

 Kortisonacetat 25-37,5 mg fordelt på 2-3 doser eller 

 Prednisolon 5-7,5 mg, fordelt på to doser (2/3 morgen + 1/3 kveld) 

 Deksametason anbefales unntaksvis (0,25- 0,5 mg), gir ofte glukokortikoide bivirkninger 

 Florinef til salttapere, 50-200 µg daglig 
 

http://www.genetikkportalen.no/
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Det er viktig å øke glukokortikoiddosen ved interkurrent sykdom, operasjoner eller stress (se 
Binyrebarksvikt). Alle skal ha utlevert norsk steroidkort og alle bør få opplæring i selvadministrering av 
Solu-Cortef til bruk ved kriser. 
Florinef anbefales til alle med klassisk CAH, men hos mange voksne kan dosen nedjusteres. Man antar at 
alle former for 21-hydroksylasemangel har noen grad av aldosteronmangel. Studier har vist bedre 
høydevekst hos barn som får Florinef. Husk at det gir mindre bivirkninger å gi adekvat mineralokortikoid 
til en salttaper enn å øke glukokortikoiddosen. 
 
Ikke klassisk CAH 
Behandling er avhengig av problemstillingen. Menn skal ikke behandles og blir heller vanligvis ikke 
diagnostisert. Hirsutisme, se behandling under PCOS. Ved infertilitet henvisning til IVF klinikk. 
Suppresjonsbehandling av androgener med glukokortikoid kan være aktuelt.  
 
OPPFØLGING AV KLASSISK CAH 
Årlig klinisk kontroll.  

 Anamnese på over- og underdosering av steroider og androgene virkninger (seksualfunksjon, 
fertilitet, hirsutisme og stemmen hos kvinner). 

 Blodtrykk, vekt og høyde. Tegn på glukokortikoid overdosering og hos kvinner androgenisering. 

 Blodprøver: Hb, natrium, kalium, glukose, lipidprofil, HbA1c, 25-OH-vitamin D, 17-OHP, 
testosteron, SHBG, androstendion, FSH, LH, østradiol, renin og aldosteron. 

 Undersøke testikler, eventuelt også ultralyd hvert 3.år fra 16 års alder.  

 Beintetthetsmåling gjøres hvert 5.år 

 Ved barneønske henvis til gynekolog 
 
17-OHP bør tas medikamentfastende om morgenen. Det anbefales nivå over  referanseområdet for å 
unngå overbehandling. Mineralokortikoiddosen vurderes ut fra blodtrykk, elektrolytter og ev. plasma 
reninaktivitet (PRA). 
 
Informer om økt risiko for store binyrer og godartede svulster i binyrer (myelolipom) som vanligvis ikke 
skal opereres. 
 
Fertilitet 
Kvinner med CAH har redusert fertilitet, og en større andel er homofile, spesielt de med SW. 
Regelmessige kontroller hos gynekolog anbefales uavhengig av barneønske. Kvinner med 
kjønnsidentitetsproblem bør henvises til en spesialpoliklinikk.  
Deksametason passerer placenta og skal derfor ikke brukes i svangerskap. 
 
Menn kan ha redusert fertilitet grunnet TART. Ved bilateral TART bør nedfrysing av sæd vurderes. TART 
kan reverseres ved å optimalisere glukokortikoidbehandlingen og skal vanligvis ikke opereres. 
 
Par som tidligere har fått barn med CAH skal henvises til genetisk veiledning. Kvinner med CAH tilbys 
genetisk veiledning ved svangerskap.  
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DIABETESBEHANDLING I SYKEHUS 

DIABETISK KETOACIDOSE (DKA) 
Tore Julsrud Berg, Kiarash Tazmini, Morten Juul Sundnes og Archana Sharma 

 

Tabell 13. Diagnostiske kriterier for DKA 

PRØVER LETT MODERAT ALVORLIG 

P-glukose, mmol/L > 14  > 14 > 14 

pH (arteriell eller 
venøs) 

7,25-7,30 7,00-7,24 < 7,00 

Bikarbonat HCO3
- 

mmol/L 
15-18 10-14 < 10 

U-ketoner Positiv Positiv Positiv 

 
BAKGRUNN 
DKA kan oppstå ved ikke-erkjent diabetes mellitus type 1 og ved etablert diabetes der insulintilførselen 
har blitt mangelfull. DKA kan også oppstå ved diabetes mellitus type 2.  
 
KLINIKK 
Vanlige symptomer: tørste, polyuri, kvalme, oppkast og magesmerter. 
Vanlige funn: dehydrering, hurtig, dyp, sukkende respirasjon, nedsatt allmenntilstand. Ved alvorlige 
tilstander sees uttalt dehydrering, hypotensjon, hyperventilering og nedsatt bevissthet. Tilstanden 
utvikler seg vanligvis over timer til dager.  
 
ÅRSAK 
Relativ insulinmangel 

 Infeksjon (ofte asymptomatisk UVI, pneumoni eller gastroenteritt) 

 For lav insulindosering, insulinseponering, insulinpumpesvikt, nyoppdaget diabetes 

 Psykososial årsak (alkohol/stoffmisbruk) 

 Akutt koronart syndrom, traume/kirurgi, pankreatitt 

 Legemidler (steroider, tiazider, antipsykotika) 
 

DIAGNOSTIKK 

 Blodprøver: blodgass (venøst eller arteriell.) effektiv osmolalitet14, glukose, glukosekorrigert 
natrium 15, kalium, magnesium, fosfat, klorid, kreatinin, eGFR, karbamid, CRP, leukocytter, Hb, 
hematokrit, HbA1c. Blodkultur ved feber. Andre prøver på indikasjon. Lett økning i leukocytter 
(10-15 x 109/L) er vanlig. Verdier > 25 x 109/L bør utredes mtp. infeksjon. 
Obs. dårlig korrelasjon mellom s-amylase og pankreatitt ved DKA. 

 Urinprøve: u-strimmeltest inklusive ketoner (u-dyrkning ved mistanke om infeksjon) 

 EKG 

 Røntgendiagnostikk på indikasjon eller ved mistanke om infeksjon.  
 
For raskest mulig å stille diagnosen DKA anbefales at det tas en arteriell blodgass. Definisjonsmessig skal 
det foreligge bikarbonat < 19 mmol/L (base eksess -6 eller lavere, med mindre det eksisterer en blandet 

                                                 
14 Effektiv osmolalitet (mosmol/kg) = 2 x s-natrium + s-glukose. Dette fås ofte på blodgassmaskinen. 
15 Glukosekorrigert s-natrium = målt s-natrium + [(målt glukose – 5,6) / 5,6] x 2,4 
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syre-baseforstyrrelse). Vanligvis vil det også være forhøyet aniongap. Laktat kan være forhøyet ved 
ketoacidose. 
 
BEHANDLING 
Intravenøs væskebehandling har førsteprioritet. Videre må det gis i.v. insulin og kalium. 
 
1. Væske 

 Gi NaCl 9 mg/ml i.v., 15-20 ml/kg/time de første 2 timene 

 Videre væskeinfusjon styres etter timediurese (> 0,5 ml/kg/time) 

 1 liter væske kan gi et fall i b-glukose på 2-4 mmol/l/time. Om b-glukose faller > 5 mmol/l/time 
vurder reduksjon av væske- og ev. insulininfusjon.  

 Unngå overhydrering dersom fare for hjerte- og /eller nyresvikt. 

 Hyperkloremi kan vedlikeholde acidosen. Vurder å bytte til Ringer acetat. 
 

2. Kalium (se Hypokalemi) 

 P-kalium > 5,0 mmol/L: ingen tilskudd.  

 P-kalium: 3,0 – 5,0 mmol/L: 10 mmol/time 
‒ KCl kan ev. tilsettes rehydreringsvæsken. 

 P-kalium < 3,0 mmol/L: 20 mmol/time. Telemetri anbefalt. 
‒ KCl gis på separat infusjonspumpe: tilsett 50 mmol KCl i 500 ml NaCl 9 mg/ml (= 0,1 

mmol/ml). 

 Kaliumtilskudd forutsetter diurese på > 0,5 ml/kg/time 

 Mål: p-kalium 4,0-5,0 mmol/L 
 

3. Insulin 

 Gi insulininfusjon med 500 ml NaCl 9 mg/ml med 50 E hurtigvirkende insulin (= 0,1 E/ml) 
(NovoRapid, Humalog). Så lenge kalium < 3,6 mmol/L gis bare 1E insulin per time. Ikke seponer 
da insulin hemmer ketogenesen. 

 Det gis initialt 40 ml/time (= 4 E/t), bruk infusjonspumpe. Optimal b-glukosefall er 3-5 mmol/time 
‒ b-glukose faller > 5 mmol/l i løpet av en time: reduser til 20 ml/time 
‒ b-glukose faller < 3 mmol/l i løpet av en time: øk til 80 ml/time 

 Når b-glukose faller til 14 mmol/L byttes NaCl 9 mg/ml (ev. Ringer acetat) til glukose 50 mg/ml 
ca. 100 ml/time slik at b-glukose holdes omkring 10-12 mmol/L frem til den metabolske acidosen 
er korrigert (bikarbonat > 20 mmol/L, pH > 7,3 og anion gap < 12). Et dårligere alternativ er 
glukose-insulin-infusjon: 1000 ml glukose 50 mg/ml tilsatt 20-28 E insulin som gis over 4-12 timer 

 Subkutant insulin startes når pasienten kan spise og har normal syre-base-status. Mengde insulin 
som før innleggelsen. Ved nyoppdaget diabetes startes s.c. insulin. Husk at insulin har kort 
halveringstid i blodet (ca. 5 min.) og at når i.v. insulintilførsel stanses, er pasienten snart uten 
insulin om det ikke er satt insulin subkutant. 

 Overlappingen av insulininfusjon med subkutant insulin bør være minst 1 time for hurtigvirkende 
insulin og 1,5 time for langsomtvirkende. Dersom dette ikke følges, kan pasienten på nytt utvikle 
ketoacidose. 

 
4. Bikarbonat 
Behandling med bikarbonat kan vurderes ved alvorlig acidemi med pH < 6,9 forsøksvis 100 mmol 
NaHCO3. Ved fortsatt pH < 7,0 gjentas infusjonen hver 2. time. Svak evidens for indikasjon og effekt.  
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5. Fosfat (se Hypofosfatemi) 
Fosfattilskudd er indisert hos pasienter med hypofosfatemi som utvikler hjertesvikt, hemolytisk anemi 
eller respirasjonsdepresjon, og hos de med alvorlig hypofosfatemi med s-fosfat < 0,30 mmol/L. Gi 
monokaliumfosfat 1 mmol/ml. Dosering: 0,3 mmol/kg over 6 timer.  
 
6. Tromboseprofylakse 

 Lavmolekylært heparin s.c. vurderes dersom ikke kontraindisert.  
 
MONITORERING 

 B-glukose, syre/base (venøst ev. arterielt dersom pasienten har arteriekran), natrium, kalium og 
klorid måles 1 time etter oppstart av behandling. 

 Hvis tilfredsstillende effekt av behandling; mål glukose, syre/base, natrium, kalium, klorid, fosfat 
hver 2. time de første 6 timer og deretter hver 4.-6. time første døgn eller inntil blodglukose har 
falt til under 14 mmol/L. 

 Pasienter med moderat og alvorlig DKA og/eller bevissthetsforstyrrelser skal ligge på 
medisinsk overvåkningspost. 

 Hyponatremi: husk å se på glukosekorrigert natrium. Natrium korrigeres samtidig som 
hyperglykemien behandles med væske og insulin. Det er endring i effektiv osmolalitet som er av 
betydning med tanke på hjerneødem. Effektiv osmolalitet bør ikke endres i løpet de første 15 
timene. 

 Husk å avtale oppfølging ved utskrivning.  
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NON-KETOTISK DIABETISK HYPERGLYKEMI 
Tore Julsrud Berg, Kiarash Tazmini, Morten Juul Sundnes og Archana Sharma 

 
DIAGNOSTISKE KRITERIER 
Plasma-glukose: > 30 mmol/L, pH (arteriell eller venøs): > 7,30, bikarbonat: > 15 mmol/L, u-ketoner: 
negativ/svak positiv. Effektiv osmolalitet > 320 mosmol/kg  
 
BAKGRUNN 
Hyperosmolær hyperglykemisk syndrom (HHS) er en sjelden tilstand. Den oppstår oftest hos eldre 
pasienter med type 2 diabetes og skyldes dehydrering sekundært til hyperglykemi og glukosuri. Det kan 
foreligge en blandingstilstand av diabetes ketoacidose og HHS. Mortaliteten er høy, 5-20 %. 
 
KLINIKK 
Vanlige symptomer: tørste, polyuri, polydipsi. 
Vanlige funn: dehydrering, og nedsatt allmenntilstand. Ved alvorlige tilstander sees uttalt dehydrering, 
hypotensjon og nedsatt bevissthet. Utvikling sees over dager til uker.  
 
ÅRSAK 
Relativ insulinmangel 

 Infeksjon (ofte asymptomatisk UVI, pneumoni eller gastroenteritt) 

 For lav dosering/seponering av blodsukkernedsettende behandling 

 Psykososial årsak (alkohol, demens) 

 Akutt koronart syndrom, traume/kirurgi, pankreatitt 

 Legemidler (steroider, tiazider, antipsykotika) 
 
DIAGNOSTIKK 

 Blodprøver: blodgass (venøst eller arteriell), effektiv osmolalitet16, glukose, glukosekorrigert 
natrium17, kalium, magnesium, fosfat, klorid, kreatinin, eGFR, karbamid, CRP, leukocytter, pro-
BNP, troponin T, Hb, hematokrit, HbA1c. Blodkultur ved feber. Andre prøver på indikasjon.  

 Urinprøve: urin-strimmeltest (urin-dyrkning ved mistanke om infeksjon) 

 EKG 

 Røntgen thorax på indikasjon, spesielt mtp. hjertesvikt og pneumoni 
 
BEHANDLING 
Individualiser behandlingen. Pasienter med HHS trenger ofte mer væske hovedsakelig pga. osmotisk 
diurese. Insulinbehovet er lavere. Væskedeficit ofte 5-15 liter. Forsiktig rehydrering pga. fare for 
hjertesvikt.  
1. Væske 

 Gi NaCl 9 mg/ml i.v., 10 ml/kg/time de første 2 timene 

 Videre væskeinfusjon styres etter timediurese (> 0,5 ml/kg/time) 

 Om b-glukose faller > 5 mmol/l/time vurder reduksjon av væske- og ev. insulininfusjon.  
 

2. Kalium (se Hypokalemi) 

 P-kalium > 5,0 mmol/L: ingen tilskudd.  

 P-kalium: 3,0-5,0 mmol/L: 10 mmol/time 
‒ KCl kan ev. tilsettes rehydreringsvæsken. 

                                                 
16 Effektiv osmolalitet (mosmol/kg) = 2 x s-natrium + s-glukose 
17 Glukosekorrigert s-natrium = målt s-natrium + [(målt glukose – 5,6) / 5,6] x 2,4 
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 P-kalium < 3,0 mmol/L: 20 mmol/time. Telemetri anbefalt. 
‒ KCl gis på separat infusjonspumpe: tilsett 50 mmol KCl i 500 ml NaCl 9 mg/ml (=0,1 

mmol/ml). 

 Kaliumtilskudd forutsetter diurese på > 0,5 ml/kg/time 

 Mål: p-kalium 4,0-5,0 mmol/L 
 
3. Insulin 

 Gi insulininfusjon i.v. med 500 ml NaCl 9 mg/ml med 50 E hurtigvirkende insulin (= 0,1 E/ml) 
(NovoRapid, Humalog).  

 Det gis initialt 10-20 ml/time (= 1-2 E/t), bruk infusjonspumpe. Optimal b-glukosefall er 3-5 
mmol/time 
‒ b-glukose faller > 5 mmol/l i løpet av en time: reduser til 5 ml/time (= 0,5 E/t) 
‒ b-glukose faller < 3 mmol/l i løpet av en time: øk til 40 ml/time (= 4 E/t) 

 Når b-glukose faller til 14 mmol/L byttes NaCl 9 mg/ml til glukose 50 mg/ml ca. 100 ml/time slik 
at b-glukose holdes omkring 10-12 mmol/L frem til pasienten kan spise. Et dårligere alternativ er 
glukose-insulin-infusjon: 1000 ml glukose 50 mg/ml tilsatt 15-20 E insulin som gis over 4-12 timer  

 Subkutant insulin startes når pasienten kan spise. Behov for videre insulinbehandling vurderes 
individuelt. 

 Overlappingen av insulininfusjon med subkutant insulin bør være minst 1 time for hurtigvirkende 
insulin og 1,5 time for langsomtvirkende. 

 Ved langvarig bevisstløshet – overvei utredning og behandling av hjerneødem.  
 

4. Tromboseprofylakse 

 Lavmolekylært heparin s.c. dersom ikke kontraindisert.  
 
MONITORERING 

 B-glukose, natrium, kalium og klorid måles 1 time etter oppstart av behandling. 

 Hvis tilfredsstillende effekt av behandling; mål glukose, natrium, kalium, klorid, hver 2. time de 
første 6 timer og deretter hver 4.-6. time første døgn eller inntil blodglukose har falt til under 14 
mmol/L. 

 Pasienter bør ligge på medisinsk overvåkningspost. 

 Hyponatremi: husk å se på glukosekorrigert natrium (se ovenfor). Natrium korrigeres samtidig 
som hyperglykemien behandles med væske og insulin. Det er endring i effektiv osmolalitet som 
er av betydning med tanke på hjerneødem. Effektiv osmolalitet bør ikke endres i løpet de første 
15 timene. 

 Annen overvåkning vurderes etter klinikk (timediurese, ventrikkelsonde, sentralt venetrykk, 
tromboprofylakse). 

 
MONITORERING OG FORLØP 
Som ved Diabetisk ketoacidose.  
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BLODSUKKERSENKENDE BEHANDLING VED DIABETES MELLITUS I SYKEHUS  
Tore Julsrud Berg, Kiarash Tazmini, Morten Juul Sundnes og Archana Sharma 

 
BAKGRUNN 
15-20 % av pasienter inneliggende i somatiske avdelinger har diabetes (flest som bidiagnose). 
Blodsukkersenkende behandling har betydning for mortalitet, morbiditet og liggedøgn. 
 
BEHANDLINGSMÅL 
Fravær av hyper- og hypoglykemi. Blodglukose (BG): Før måltid 4-8 mmol/L ellers 4-12 mmol/L. Hos 
eldre og slagpasienter hvor hypoglykemi kan være skadelig vil BG målet ofte være 6-12 mmol/L. Tørste, 
pollakisuri og tretthet unngås vanligvis ved BG < 12 mmol/L. 
 
PER ORALE ANTIDIABETIKA 
Hovedbehandlingen under innleggelse er insulin. Ved stabilt BG og stabil tilstand kan pasientens vanlige 
perorale antidiabetika beholdes uendret. 
 
Metformin 
Bør vanligvis nulles, men dosen kan beholdes ved eGFR er > 45, ingen alvorlig hypoksi, leversvikt eller 
sepsis, og når det ikke er planlagt å gi røntgen kontrastmidler eller generell anestesi. 
 

Tabell 14. Metformindose ved nedsatt nyrefunksjon 

eGFR Dosejustering 

eGFR > 45 Uendret dose 

eGFR 30-45 Seponer eller halver 

eGFR < 30 Seponer 

 
Sulfonylurea 
Har lang virkningstid. Bør nulles ved fare for hypoglykemi. 
 
Andre per orale antidiabetika 
DPP4-hemmere, GLP-1 analoger og SGLT2-hemmere gir ikke hypoglykemi. GLP-1 analoger kan gi kvalme 
og oppkast, SGLT2-hemmere kan gi UVI, candidainfeksjon og overvåkes pga. mulighet for 
ketoacidoseutvikling. Glitazoner bør seponeres pga. faren for ødemer. 
 
INSULINBEHANDLING 
1. Pasienter med kjent diabetes som spiser 
Ofte varierende insulinbehov i forhold til hjemmesituasjonen. Nyresvikt og nedsatt næringsinntak fører 
til lavere insulinbehov. Fysisk inaktivitet, infeksjoner, bruk av glukokortikoider, immunsupprimerende 
midler, enteral- og parenteral ernæring gir økt insulinbehov. Anbefalinger er basert på klinisk erfaring. 
 

i. Uendret regime hvis måloppnåelse av BG. 
ii. Ved manglende måloppnåelse: middels langtidsvirkende insulin (Insulatard, Humulin) x 2.  

Middels langtidsvirkende dosen satt ved leggetid justeres etter måling av fastende 
morgenglukose. Mens dosen satt om morgenen justeres etter måling av blodglukose før middag 
(ca. 16.00). La pasientens forslag til dosering veie tungt. Hun/han har ofte erfaring med lignende 
situasjoner. Oppfordre til egenmåling av BG og føring i bok rett før og 2 timer etter måltid samt 
om kvelden. Ved type 1-diabetes i definerte tilfelle: glargine (Lantus) x 1 eller detemir (Levemir) x 
1-2. 
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Tabell 15. Justering av middels langtidsvirkende insulin (Insulatard, Humulin, 
Levemir) i forhold til glukose målt før frokost eller middag 

Glukose (mmol/L) siste to dager Dosejustering middels langtidsvirkende insulin 

< 4 (eller BG < 4 en natt) - 2 E 

4-8 0 

> 8 + 2 E 

> 10 + 4 E 

> 12 + 6 E 

 
iii. Hurtigvirkende insulin til måltider. Utgangspunktet er pasientens faste doser.  Ved BG > 12 

mmol/l 2 timer etter mat: Start med 2-4 E. Dosen evalueres etter BG målt to timer etter måltid. 
Ofte økning av middels langtidsvirkende dose ved feber, bakterielle infeksjoner (25 % økning per 
grad over 37,5 ᵒC). Vanligvis er det nødvendig å redusere til tidligere insulindose etter overstått 
akutt sykdom om de individuelle, langsiktige behandlingsmålene er oppnådd (se avsnitt 6).  

 
Oppstart insulinbehandling hos pasienter som starter med insulin under innleggelse: 

i. Type 1-diabetes: 
Start med 0,2-0,4 E/kg/døgn fordelt på to doser middels langtidsvirkende  
Total vedlikeholdsdose: 0,5-1,0 E/kg/døgn hvor resten (30-50 %) er hurtigvirkende til måltider. 
Ofte behov for lav dose (4-8 E) middels langtidsvirkende om morgenen ved bruk av 
hurtigvirkende analoger. Juster ± 2-4 E avhengig av BG. 

 
ii. Type 2-diabetes: Start med 10-15 E middels langtidsvirkende før leggetid. Høyere ved fastende 

BG > 12 mmol/L, uttalt insulinresistens og/eller overvekt. Lavere dose ved slanke pasienter. Ved 
høy BG etter måltider: 6-8 E middels langtidsvirkende før frokost. Alternativt ferdigblandet 
insulin (blanding hurtigvirkende + middels langtidsvirkende) eller hurtigvirkende til hvert måltid. 

 
Korreksjonsdoser med hurtigvirkende insulin ved gjentatt BG > 12 mmol/L 
Hør på pasientens forslag. Veiledende dosering. Store individuelle forskjeller. 
 

i. Type 1 diabetes:1 E senker BG med 2 mmol/L ved BG < 10, mindre effekt ved BG > 10, og ofte 
halv effekt ved BG > 20. Bruk av boluskalkulator er ofte unyttig ved akutt sykdom. 

 
ii. Type 2 diabetes og uttalt insulinresistens (stor mageomkrets, leversteatose eller fastende C-

peptid > 1000): 1 E senker BG med 1 mmol/L ved BG < 10, og mindre effekt ved BG > 10. 
 
Det må gå minimum 3 timer mellom hver dose hurtigvirkende insulin for å sikre at forrige dose har hatt 
maksimal effekt. Mål BG først etter 2-3 timer. 
Ved visitt: Legg til minst 50 % (ofte 100 %) av forrige døgns korreksjonsdose til middels langtidsvirkende 
insulin hvis vedvarende forhøyet BG. 
Intravenøs insulininfusjon hvis BG > 16 mmol/L > 24 timer. 
 
2. Pasienter med diabetes som bruker insulin og som faster til undersøkelser 

i. Faste < 24 timer: Seponer s.c. hurtigvirkende insulin og perorale antidiabetika 
Reduser middels langtidsvirkende insulin med 20-50 % 

 
ii. Faste > 24 timer: Seponer s.c. insulin og perorale antidiabetika 

Gi i.v. glukose/insulin/kaliuminfusjon. Generelt bør sonde- eller parenteral ernæring vurderes og 
kalium måles daglig. 
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3. Pasienter med diabetes som får ernæringstilskudd 
i. Parenteral ernæring: Høyt behov for insulin. For eksempel inneholder vanlig Kabiven 190 mg/ml. 

Bruk i.v. insulinbehandling i Tabell 16 nedenfor. Alternativt kan insulin tilsettes 
ernæringstilskuddet. Dosering avhengig av karbohydratinnhold i ernæringstilskudd, mengde og 
grad av insulinresistens. 

 
ii. Enteral ernæring: Ved kontinuerlig ernæring gis basal insulin NPH x 2 eller langtidsvirkende 

insulinanalog (Glargine, Levemir) analog x 1-2. Ved ernæring 3-4 timer/dag gis høy dose 
hurtigvirkende insulin ½ time før, for eksempel 2 ganger vanlig måltidsdose. Ved 12 timers 
ernæring gis høy dose NPH 1,5 time før oppstart, for eksempel 50-100 % mer enn vanlig 
kveldsdose. 

 
4. Pasienter med diabetes som får ordinert glukokortikoider 
Det behøves hyppige blodsukkermålinger for å se hvor mye insulin pasienten trenger. Generelt må 
insulindosen justeres ned i takt med reduksjon i glukokortikoid dose. 
 

i. Type 1-diabetes: Øket behov for langtidsvirkende og hurtigvirkende insulin med 30-100 % 
avhengig av glukokortikoid dose.  

 
ii. Type 2-diabetes: Mange av de som ikke bruker insulin på forhånd vil trenge det: Mål BG før og 

etter måltider fra dag 1-3 etter påbegynt glukokortikoidbehandling. Ved verdier over 12 mmol/L 
gis insulin. Særlig øket behov for måltidsinsulin. Enklest gis dette som middels langtidsvirkende 
insulin 0,2 E/kg morgen eller hurtigvirkende til måltider 0,1 E/kg/måltid.  
 

De som bruker insulin på forhånd: Dagen etter oppstart av glukokortikoidbehandling økes 
primært middels langsomtvirkende insulin morgen eller bolusdose med 25-50 % avhengig av 
glukokortikoid dose. 

 

iii. Pasienter uten kjent diabetes som får glukokortikoidbehandling 
Mål BG fastende og to timer etter lunsj og middag på dag 2 og 3 etter oppstart med 
glukokortikoider. Ved verdier over 12 mmol/L gis middels langsomtvirkende insulin morgen. 
Start med 0,2 E/kg. fastende BG mål < 8 mmol/L og ikke fastende < 12 mmol/L.  

 
5. Pasienter med diabetes og nyresvikt 
Fare for hypoglykemi pga. nedsatt glukoneogenese fra nyrer og redusert insulinutskillelse gjennom 
nyrene. Ved moderat nyresvikt (eGFR< 45), gi insulin 0,25 E/kg/døgn; halvparten som langtidsvirkende 
insulin gitt om morgenen og halvparten som hurtigvirkende fordelt på måltider. Ved alvorlig nyresvikt: 
Reduser langtidsvirkende insulin med 25 % samme dag som dialyse. 
 
6. Intravenøs insulinbehandling utenfor overvåkings/intensivposter 
(Se Diabetisk ketoacidose). 
50 E hurtigvirkende insulin i 500 ml 9 mg/ml NaCl som gir 0,1 E insulin/ml. Før infusjonen startes lar man 
20 ml ferdig blandet væske renne gjennom infusjonssettet for å mette slangene med insulin. 10 mmol 
kaliumklorid kan ev. tilsettes. Individualisert opplegg. 
 
Hos svært insulinresistente pasienter: Dobling av konsentrasjonene; 100 E hurtigvirkende insulin i 500 ml 
9 mg/ml NaCl. Justering av infusjonshastighet etter blodglukose målt som arteriell glukose, p-glukose 
målt på lab. eller glukosestix: 
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Tabell 16. Veiledende justering av infusjonshastighet for i.v. insulin etter målt blodglukose 

Dag 08.00-22.00  Natt 22.00-08.00  

Blodglukose  
mmol/L 

Insulininfusjon 
ml/time 

Blodglukose  
mmol/L 

Insulininfusjon 
ml/time 

< 5 0 < 5 0 

5–8 5 5–8 0 * 

9–10 10 9–10 5 

11–13 15 11–13 10 

14–18 30 14–18 20 

> 18 40 > 18 30 

        * Hos pasienter med type 1-diabetes: mål BG hver time  

 
Monitorering av blodglukose: 30 min. etter oppstart, deretter hver time. Når stabilt nivå er oppnådd (tre 
målinger 5-10 mmol/L): hver 3. time dagtid og hver 4. time natt. Det må føres kurve over infusjon og BG.  
 
Ved overgang fra i.v. til s.c. settes middels langsomtvirkende insulin s.c. 2-3 timer før seponering. 
Pasienter med manglende egenproduksjon av insulin må ha en liten eksogent tilført konsentrasjon av 
insulin i blodet for å hindre glukoneogenese og ketoacidose.  
 
Generelt kan 75-80 % av forrige døgns i.v. insulin fordeles på hurtig og langsomtvirkende s.c. insulin 
neste døgn. Noen vil ha behov for øket insulindose ved overgang i.v. - s.c. pga. subkutan degradering av 
insulin. 
 
7. Oppfølgingsplan ved utskrivning 

i. Pasienter med type 2 diabetes: De fleste kan ved utskrivning henvises til oppfølging hos fastlege. 
Kontakt fastlege før utskrivelse for timeavtale. De fleste som har startet med insulin under 
sykehusoppholdet kan seponere dette ved utreise og gå over til perorale antidiabetika. Unntak 
er de med høy HbA1c > 9 %. De fleste bør ha time hos fastlege en uke etter utskrivning. De med 
svært komplisert type 2-diabetes bør få time ved sykehusets diabetespoliklinikk. Pasienter med 
hyperglykemi og ikke kjent diabetes, bør få målt ikke-fastende BG hos fastlege etter 1-2 uker. 

 
ii. Pasienter med type 1-diabetes: De som er nyoppdaget, eller har ustabilt blodsukker, insulinsjokk 

eller ketoacidose under oppholdet henvises til diabetessykepleier eller lege på sykehusets 
diabetespoliklinikk ved utskrivning.  

 
8. Diverse 
Hos pasienter med diabetes som har uforståelig svingende BG: Sjekk injeksjonsteknikk og vurder 
forsinket absorpsjon av insulin fra subkutant fett pga. manglende variasjon i injeksjonssteder. Sett 
insulin på et nytt sted på samme område (abdomen eller lår).  
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ELEKTROLYTTER OG ERNÆRING 

HYPONATREMI og SIADH  
Kiarash Tazmini, Jacob Winther og Jan Inge Sørheim 

 
DEFINISJON 
Lett: 130-136 mmol/L  Moderat: 125-129 mmol/L   Alvorlig: < 125 mmol/L  
 
BAKGRUNN 
Hyponatremi er den vanligste elektrolyttforstyrrelsen i klinisk praksis og er assosiert med lengre 
sykehusopphold, økt morbiditet og mortalitet. Tilstanden oppstår når vanninntaket overskrider nyrenes 
evne til å skille ut fritt vann og rammer særlig eldre pasienter. Vanligvis presenterer hyponatremi seg 
som en kronisk tilstand med diffuse symptomer. I tillegg preges det kliniske bildet av den utløsende 
sykdommer (f.eks. hjertesvikt). Underliggende patologi kan være alvrolig og bør alltid utredes. Som regel 
er det god tid til utredning, men akutt hyponatremi (< 48 timer) kan føre til livsfarlig hjerneødem som 
krevet rask korreksjon av natrium. Videre kan for rask korreksjon av kronisk hyponatremi føre til 
alvorlige komplikasjoner i form av osmotisk demyeliniseringssyndrom (ODS) og korreksjonshastigheten 
må derfor observeres nøye.  
 
Patofysiologi 
Manglende suppresjon av antidiuretisk hormon (ADH) sekresjon/effekt, polydipsi og/eller 
ernæringssvikt (protein og salt).  
 
KLINIKK 
Lett og kronisk hyponatremi gir ofte ingen åpenbare symptomer. Ved økende alvorlighetsgrad eller 
akutt hyponatremi observeres diffuse symptomer som slapphet, uvelhet, kvalme/oppkast, hodepine, 
svimmelhet, ustøhet, redusert konsentrasjonsevne, hukommelsestap og forvirring. Alvorlige symptomer 
i form av respirasjonssvikt, kramper og koma gir sterk mistanke om hjerneødem. Barn, premenopausale 
kvinner, alkoholikere og postoperative pasienter har økt risiko for raskt progresjon fra lette til alvorlige 
symptomer. Klinisk inndeles gjerne hyponatremi i hypervoleme (hjertesvikt og levercirrhose), 
hypovoleme (dehydrering) eller normovoleme (SIADH) tilstander. 
 
DIAGNOSTIKK 
Generelt 

 Anamnese og klinisk undersøkelse med vurdering av pasientens volumstatus: 
Har pasienten kjent levercirrhose, hjertesvikt? Har det tilkommet vektendring?  
Er pasienten hypovolem, normovolem eller hypervolem? 

 Funn ved hypovolemi: ortostatisme, tachykardi, hypotensjon, tørre slimhinner 

 Funn ved hypervolemi: halsvenestuvning, lungestuvning, acites, perifere ødemer 

 Hydrering, ernæring og naturlige funksjoner: Estimert væskeinntak per døgn, matinntak, 
vannlatning, avføring og ev. oppkast.  

 Bruker pasienten legemidler som kan gi hyponatremi? 

 ADH-stimuli: opplever pasienten smerte, kvalme, stress eller angst? 
 
Blodprøver: CRP, leukocytter, Hb, hematokrit, glukose, natrium, kalium, kreatinin, karbamid, urinsyre, 
albumin, kortisol, TSH og fritt-T4. Arteriell blodgass, pro-BNP og lever- galleprøver kan være nyttig ved 
uklar differensial diagnostikk. ADH måles ikke rutinemessig. Det må ikke pågå væskeinfusjon i armen der 
prøven tas. 
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Effektiv osmolalitet 
Det er først og fremst hyponatremi med lav effektiv osmolalitet (hypoton hyponatremi) som er av klinisk 
betydning. Effektiv osmolalitet regnes enkelt ut med s-natrium og s-glukose eller ved å trekke karbamid 
og etanol  fra målt s-osmolalitet (Formel 3). 
 

 

Hyperglykemi 
Hyperglykemi fører til hyperton hyponatremi som spontant korrigeres når s-glukose normaliseres. Ved 
s-glukose > 20 mmol/L bør derfor s-natrium korrigeres (Formel 4). 
 

Formel 4. Glukosekorrigert s-natrium 

Glukosekorrigert s-natrium (mmol/l)= Målt s-natrium (mmol/l) + [(målt glukose[mmol/l] – 5,6) / 
5,6] x 2,4 

 

Pseudohyponatremi 
Måleartefakt ved hyperlipidemi eller hyperproteinemi (f. eks. intravenøs immunoglobulin behandling, 
monoklonal gammopati). Pseudohyponatremi er et mindre problem ved bruk av blodgassapparater som 
måler natrium direke (ione selektive elektroder) enn større instrumenter som måler natrium indirekte.  
 

Urinprøver (spoturin) 
Natrium, kalium, osmolalitet. Eventuelt urinsyre og kreatinin til beregning av fraksjonert ekskresjon av 
urinsyre (Formel 5). 
 
Tolkning av urinprøver 
U-osmolalitet ≤ 100 mosmol/kg indikerer supprimert ADH sekresjon som observeres ved polydipsi og 
underernæring.  U-osmolalitet > 100 mosmol/kg taler derimot for manglende ADH-suppresjon og 
utløsende årsak må vurderes nærmere med u-natrium. Pasienter med hypovolemi, hjertesvikt eller 
levercirrhose har vanligvis u-natrium ≤ 30 mmol/L, mens u-natrium > 30 mmol/L er typisk for SIADH. Ved 
diuretika behandling eller andre årsaker til renalt natrium tap, kan det være utfordrende å skille SIADH 
fra hypovolemi. Urea og urinsyre er vanligvis lave ved SIADH i motsetning til ved hypovolemi. 
Fraksjonert ekskresjon av urinsyre (FeUA) > 12 % taler for SIADH (Formel 5). Urinprøver kan med fordel 
gjentas ved uavklart diagnose eller for å vurdere effekten av behandlingen. 
 
Det bør etterstrebes å ta blodprøver og urinprøver før igangsetting av behandling. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Formel 3. Effektiv osmolalitet 
Effektiv osmolalitet (mosm/kg) = 2 x s-natrium (mmol/l) + s-glukose (mmol/l) 

Effektiv osmolalitet (mosm/kg) = Målt osmolalitet (mmol/l) – karbamid (mmol/l) – etanol (mmol/kg)* 
*1 g/L etanol = 1 promille = 24 mmol/kg; mosm/kg og mmol/l kan brukes synonymt for dette formålet 

Formel 5. Fraksjonert ekskresjon av urinsyre 

FeUA = (s-kreatinin x u-urinsyre) / (u-kreatinin x s-urinsyre) x 100 
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Figur 4. Hyponatremi-differensial diagnostikk 

 

 
Syndrome of inappropriate ADH secretion (SIADH) 
SIADH er en utelukkingsdiagnose og som regel en kronisk tilstand, men akutt debut og forverring 
forekommer (f. eks. ved økt vanninntak).  
 
Diagnosekriterier: 

 Serum- eller plasma-natrium < 137 mmol/L 

 Effektiv-osmolalitet < 275 mosmol/kg H2O 

 Urin-osmolalitet > 100 mosmol/kg H2O 

 Normovolemi (fravær av symptomer/tegn på hypo- eller hypervolemi) 

 Urin-natrium (spoturin) > 30 mmol/L (ved normal saltinntak) 

 Ingen hypotyreose eller binyrebark svikt. 

 Normal nyrefunksjon og ikke bruk av diuretika 
 
Diagnostisk saltvannsbelastningstest 
Det kan iblant være vanskelig å skille hypovolem (f. eks. dehydrering) fra normovolem (SIADH) 
hyponatremi, spesielt når pasienten bruker diuretika som øker natrium utskillelsen i urin. Vi anbefaler 
da at 1 liter saltvann (NaCl 9 mg/ml) administreres intravenøst i løpet 6-8 timer og at s-natrium 
kontrolleres hver 2.-4. time under infusjonen. Under normale forhold stiger s-natrium ved hypovolemi, 
mens den vil falle eller forbli uendret ved SIADH. Ved fallende s-natrium bør testen avsluttes. En stigning 
i s-natrium på ≥ 5 mmol/L etter endt infusjon regnes som signifikant stigning og taler for hypovolemi. 
Vær oppmerksom på at pågående væsketap vil kunne føre til manglende s-natrium stigning ved 
hypovolemi.  
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Årsaker til SIADH 
Listen over potensielle årsaker til SIADH er lang, men kan deles inn i 5 hovedgrupper (Tabell 17). I mange 
tilfeller forblir årsaken ukjent. Mekanismen(e) bak den enkelte årsak er for det meste dårlig 
dokumentert, men kan involvere stimulert hypofysær ADH sekresjonen, ektopisk ADH sekresjon, 
eksogent ADH tilskudd eller økt renal ADH sensitivitet. SIADH varighet varierer fra noen få dager til en 
kronisk tilstand avhengig av utløsende årsak og om denne lar seg behandle. 
 

Tabell 17. Årsaker til SIADH 

Legemidler  Tiazider, antiepileptika (karbamazepin, okskarbazepin, eslikarbazepin, 
valproinsyre), cytostatika (vinblastin, vinkristin, vinorelbin, vinflunin, cisplatin, 
carboplatin, syklofosfamid, melfalan, ifosfamid), opioider, antidepressiva 
(trisykliske, SSRI, monoamin oksidasehemmere, venlafaksin), antipsykotika 
(haloperidol, quetiapin, risperidon, aripiprazol, paliperidon), amiodaron, NSAIDs, 
teofyllin, opioider, ACE-hemmer / AII-blokker, protonpumpehemmer.  

Malignitet Småcellet lungekarsinom (vanligst), hjernetumor, nasofaryngeal karsinom, 
nevroblastoma (olfakorius), tumor i GI-traktus (pankreas, duodenum og colon), 
genitourinær, leukemi, lymfom, sarkom og tymom. 

CNS sykdom Hodetraume, hjernetumor, encefalitt/meningitt, intrakraniell blødning, apopleksi, 
epilepsi, hydrocefalus, multippel sklerose, delirium tremens, Wernickes 
encefalopati, psykose og schizofreni, Guillain-Barré syndrom, akutt porfyri 

Lungesykdom Pneumoni (vanlig), akutt respirasjonssvikt, astma, kronisk obstruktiv 
lungesykdom, lungefibrose, sarkoidose, cystisk fibrose, lungeabscess, empyem, 
tuberkulose og pneumothorax. 

Andre Aksentuert fysiologisk reaksjon ved fysisk og/eller emosjonelt stress, smerter, 
kvalme/oppkast, hypovolemi og økt angiotensin II. Hypotyreose, kontinuerlig 
positivt luftveistrykk (CPAP) og idiopatisk (vanlig hos de > 60 år) 

 
BEHANDLING 
Valg av behandling avhenger av alvorlighetsgrad av hyponatremi og symptomer på hyponatremi. 
Potensielle utløsende årsaker behandles og legemidler som er assosiert med hyponatremi seponeres om 
mulig. Det er viktig med forebygging for at pasienten ikke utvikler hyponatremi. Målet er å bli kvitt 
overskuddsvann og øke s-natrium kontrollert. Det gjør man best ved å behandle underliggende sykdom. 
Unntaket er ved alvorlige symptomer og mistanke om hjerneødem da s-natrium må økes raskt med 
konsentrert NaCl uansett årsak til hyponatremi.  
Forebygging 

 Kontroll av smerte og kvalme 

 Unngå hypotone væsker før kirurgi (måle natrium før og etter kirurgi) 

 Monitorering av risikopasienter, spesielt de som står på SIADH-assosierte legemidler (1-2 uker 
etter oppstart av legemiddel, så etter 1-2 måneder) 

 Forsiktig med tiazid-diuretika hos eldre (> 65 år) pasienter 
 
Mistanke om hjerneødem (kramper, koma, respirasjonssvikt) 
Infusjon av hyperton NaCl 500 mmol/l (≈ 3 %). Hensikten er å få s-natrium raskt opp slik at det 
livstruende hjerneødemet avtar, krampene stopper og pasienten kommer til bevissthet. For å oppnå 
dette aksepterer man rask s-natrium korreksjon de første timene. Hypertont NaCl 500 mmol/l (≈ 3 %) 
kan bestilles ved å ta kontakt med Sjukehusapoteket i Bergen, epost: sp@sav.no eller telefon: 
55975348. Ellers kan dette fremstilles lokalt (se under). 
 

mailto:sp@sav.no


 

89 

 

 Behandling med hypertont NaCl: Start med 100 ml bolus (øker s-natrium med 2-4 mmol/L) og 
fortsett deretter med kontinuerlig infusjon. Infusjonstakten (ml/time) regnes ut ved å gange 
ønsket s-natrium stigning (mmol/L/time) med pasientens vekt (kg).  F.eks. 70 kg man og ønsket 
stigning i s-natrium på 0,5 mmol/L/time: 70 x 0,5 = 35 ml/time. Bolus med 100 ml kan gjentas en 
eller to ganger med 10 minutters intervall ved forverring eller vedvarende nevrologiske 
symptomer (se korrosjonshastighet under). 

 
Fremstilling av hyperton NaCl: 200 ml trekkes ut fra 500 ml-pose med NaCl 9 mg/ml. Resterende 300 ml 
inneholder 46 mmol NaCl. Til dette tilsettes 200 ml NaCl 1 mmol/ml. 500 ml av denne løsningen vil 
inneholde 246 mmol NaCl (492 mmol/l). 
 
Hypovolemi 
Intravenøs NaCl 9 mg/ml infusjon; start med 1 ml/kg/time. 
Pågående væsketap må minimeres og erstattes i tillegg (diaré/oppkast/stomi output).  
Infusjonshastigheten justeres etter regelmessig kontroll av s-natrium slik at s-natrium ikke stiger for 
raskt.  Normalisering av volumstatus fører til suppresjon av ADH frigjøring og dermed utskilling av 
overskuddsvann som øker korreksjonshastigheten. Manglende effekt til tross for adekvat væsketilskudd 
- revurder diagnosen: SIADH? Hjertesvikt? Leversvikt? 
 
Hypervolemi 
Væskerestriksjon og optimalisert behandling av underliggende sykdom (hjertesvikt, levercirrhose, 
nyresvikt). Det er per dags dato ikke indikasjon for å behandle hypervolem hyponatremi med ADH 
reseptor blokker i Norge.   
 
Tiazid-indusert hyponatremi 
Seponere tiazid for alltid. Gi infusjon av NaCl 9 mg/ml som ved hypovolemi. Manglende effekt av 
behandlingen kan indikere andre underliggende årsaker som hjertesvikt og SIADH. 
 
Underernæring 
Bedre ernæring, spesielt protein, natrium og kalium. Væske behandling ved samtidig hypovolemi. Være 
oppmerksom på fare for utvikling av reernæringssyndrom.  
 
Mistanke om binyrebarksvikt 
Hvis mulig ta hormonprøver (ACTH, kortisol, aldosteron og reninaktivitet) før oppstart av behandling – 
se Binyrebarksvikt. 
 
Behandling av SIADH 
Årsaker til SIADH behandles så langt det er mulig (se årsaker til SIADH).  Alvorlige symptomer på 
hyponatremi behandles med hypertont saltvann som beskrevet over. Alvorlig og moderat hyponatremi 
(s-natrium < 130) bør behandles uavhengig av symptomer på grunn av risiko ytterligere fall i natrium. 
Det er ingen klar behandlingsindikasjon ved s-natrium ≥ 130 mmol/L, men lett kronisk hyponatremi er 
assosiert med økt risiko for osteoporose og brudd.  
 
Væskerestriksjon - førstelinjebehandling  

 Væskerestriksjon 0,5-1,5 liter/døgn, cirka 500 ml under døgndiurese. Urin/serum elektrolyttratio 
kan brukes til å beregne grad av væskerestriksjon (Tabell 18). 

 Viktig unntak er pasienter som nylig har hatt subaraknoidal blødning der væskerestriksjon kan 
føre til cerebral vasospasme. Disse pasientene behandles med hyperton NaCl 500 mmol/l (≈ 3 %).  
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 Dårlig compliance og terapisvikt er ikke uvanlig. Faktorer som predikerer terapisvikt er u-
osmolalitet > 500 mosm/kg, urin/serum elektrolytt ratio > 1, døgndiurese < 1500 ml og mindre 
enn 2 mmol/l s-natrium korreksjon per 24 timer med < 1000 ml væskerestriksjon. 
 

Tabell 18. Urin/serum elektrolytt ratio = (u-K + u-Na) / s-Na 

Ratio Daglig væskerestriksjon 

< 0,5 < 1000 ml - overkommelig 

0,5-1 < 500 ml - vanskelig 

> 1  < 0 ml – umulig 

 
Tilleggsbehandling når væskerestriksjon alene ikke er tilstrekkelig 
NaCl tabletter + Loop-diuretika:  
Væskerestriksjon kan kombineres med NaCl tabletter (1-4 g daglig) og loop diuretika (f. eks. 20-40 mg 
furix daglig) som øker osmotisk diurese og reduserer nyrenes evne til å konsentrere urin. NaCl tabletter 
uten samtidig loop-diuretika anbefales ikke da effekten blir liten ved lave doser og bivirkninger er vanlig 
ved høye doser.  
 
Urea:  
Urea (0,25-0,5 g/kg daglig) har også vært brukt til å indusere osmotisk diurese i enkelte land og er 
tilgjengelig fra noen apotek, men vi har ingen erfaring med urea behandling i Norge.  
 
Tolvaptan (Samsca) – terapisvikt ved annen behandling og vedvarende symptomatisk hyponatremi: 
Selektiv vasopressin V2-reseptorantagonist som fører til økt utskillelse av fritt vann. Behandlingen skal 
igangsettes på sykehus med nøye overvåking av s-natrium på grunn av fare for rask natrium korreksjon. 
Alvorlig hyponatremi korrigeres med hypertont NaCl til s-natrium ≥ 125 mmol/L før tolvaptan 
behandling iverksettes.  S-natrium kontrolleres hver 6. time etter oppstart til stabilt nivå (1-2 døgn). 
Pasienten skal ikke ha væskerestriksjon under tolvaptan behandling. Prøveseponering er anbefalt når 
utløsende sykdom er behandlet optimalt. Tolvaptan er sannsynligvis ikke effektiv ved redusert 
nyrefunksjon med kreatinin over 220 mikromol/L. 
Dosering: Start med 7,5 mg x 1 (produsenten anbefaler startdose på 15 mg x 1, men klinisk erfaring har 
vist god terapeutisk effekt av en halv tablett). Doble dosen dersom s-natrium ikke stiger med ≥ 4 mmol/L 
etter 1-2 døgn. Tolvaptan kan titreres opp til maks 60 mg daglig, men det er sjeldent nødvendig med 
doser over 30 mg. For en del pasienter er 7,5 mg annenhver dag adekvat. 
Kontraindikasjon: overfølsomhet, anuri, hypovolemi, hypernatremi, pasienten som ikke merker tørste. 
Graviditet. Amming.  
Bivirkninger: kvalme, tørste, forstoppelse, ortostatisme. Leverskade har vært observert ved høy 
dosering av tolvaptan (70-120 mg daglig) ved behandling av polycystisk nyresykdom, men ikke ved 
doseringen som brukes ved SIADH. Leverenzym prøver (ASAT og ALAT) bør uansett kontrolleres før og 
etter oppstart av tolvaptan og medikamentet seponeres ved tegn til leverskade. 
Refusjon: individuell refusjon må søkes.  
 
Utdaterte behandlingsalternativer 
Demeclocyclin og Lithium er også SIADH behandlingsalternativer, men ikke lenger anbefalt på grunn av 
toksisitet. 
 
Anbefalt korreksjonshastighet 
Pasienter med moderate til alvorlige symptomer(kramper, koma, respirasjonssvikt) 
Disse pasientene trenger som regel hypertont NaCl (se ovenfor). Infusjonshastigheten trappes opp slik 
at s-natrium økes med 1,5-2 mmol/time første 3-4 timer, eller inntil symptomlindring. Total s-natrium 
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økningen bør heslt ikke overstige 10 mmol de første 24 timer og ikke mer enn 18 mmol de første 48 
timer.  

 
Pasienter uten symptomer eller med lette symptomer 
På grunn av risiko for ODS skal korreksjon skje langsomt ≤ 0,5 mmol/L 
per time, eller ≤ 10 mmol de første 24 timer, og ≤ 18 mmol første 48 
timer. 
 

Pasienter med økt risiko for ODS 
For risikogrupper (Tabell 19) anbefales maks 8 mmol/L stigning første 
døgn. 
 
Hypokalemi 
Ved samtidig korreksjon av hypokalemi (kaliumtilskudd), vil s-natrium kunne øke betydelig pga. 
intracellulært ion-skifte. 
 
Monitorering av s-natrium 
Ved nyoppdaget alvorlig hyponatremi eller alvorlige symptomer bør s-natrium kontrolleres hver time og 
etter hver bolus med hyperton NaCl. Når korreksjonshastigheten er stabil og symptomene er avtagende 
kan kontrollintervallet økes til hver 2. time inntil s-natrium ≥ 125 mmol/L. Ved moderat hyponatremi bør 
s-natrium kontrolleres hver 2.-12.time, avhengig av kliniske tegn og korreksjonshastighet. Kronisk stabile 
hyponatremier under behandling på sykehus kan kontrolleres 1-2 ganger i døgnet. 
 
Tiltak ved for rask korrigering 
Rask korreksjon observeres ofte der utløsende årsak fjernes brått, f.eks. ved behandling av 
hypovolemi/dehydrering, binyrebarksvikt og medikamentutløst hyponatremi. Økende timediurese 
(>100 ml/t) og fallende urin osmolalitet (< 200 mosm/kg) indikerer at rask natrium korreksjon er nært 
forestående. Når korreksjonshastigheten tyder på at maksgrense per døgn vil bli overskredet iverksettes 
tiltak mot rask s-Na korreksjon (Tabell 20).  
 

Tabell 20. Tiltak mot rask s-natrium korreksjon i prioritert rekkefølge 

1. Stopp NaCl infusjon. Pasienten skal drikke fritt 
2. Glukose 50 mg/ml i.v. infusjon og/eller vann per os (ev. i nasogastrisk sonde). 

Infusjonstakt skal tilsvare timediurese. Ved manglende timediurese start med 
100-200 ml/t. Juster etter s-natrium kontroll. Ved behov for store vanntilskudd 
vurder Minirin i.v. 

3. Minirin (desmopressin) 1-2 µg i.v. eller 10-20 µg nasalt. Stopp glukose infusjon 
inntil effekten av Minirin er vurdert etter 2 timer. Dosen kan gjentas etter 6 
timer. (Effekten av Minirin er liten de første 6 timene etter Tolvaptan). 

4. Dersom man ønsker å senke s-natrium fordi man har overskredet 
behandlingsmålet kan Minirin kombineres med glukoseinfusjon. 2 µg Minirin 
i.v. + 6 ml/kg glukose 50 mg/ml infusjon over 2 timer vil senke s-natrium med 
ca. 2 mmol/L. S-natrium bør ikke reduseres med mer enn 1 mmol/l/time 

 
Osmotisk demyeliniseringssyndrom (ODS) 
Alvorlig irreversibel hjerneskade som debuterer 2-6 dager etter rask s-natrium korreksjon. Beskrevne 
symptomer er dysartri, dysfagi, pareser, konfusjon og koma. CT/MR funn er ofte ikke synlige før etter 4 
uker. Ingen etablert behandling utenom forebygging.  Forekommer i blant selv om s-natrium stigning er 
innenfor etablerte sikkerhetsmarginer.  

Tabell 19. Risikofaktorer for ODS  

 Rask s-natrium korreksjon 

 S-natrium < 120 mmol/L som 
første måling 

 Kronisk hyponatremi 
(varighet > 48 timer) 

 Alkoholisme 

 Leversvikt 

 Underernæring 

 Hypokalemi 
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HYPOKALEMI  
Kiarash Tazmini og Kari Lima 
 

DEFINISJON 
Lett: 3,0-3,5 mmol/L   Moderat: 2,5-2,9 mmol/L   Alvorlig: < 2,5 mmol/L 
 
BAKGRUNN   
Kalium finnes i alt vesentlig intracellulært (ca. 98 %). Kalium homeostasen avhenger av inntaket som 
vanligvis er ca. 100 mmol per dag og ekskresjonen skjer hovedsakelig via nyrene (95 %) og litt via tarmen 
(5 %).  
Insulin og β-adrenerge katekolaminer stimulerer kaliumtransport inn i cellene via Na-K-ATPasen. 
Reguleringen ekstracellulært styres av nyrene i samspill med aldosteron. Aldosteron øker 
kaliumutskillelse i nyrene. Kaliuminntak kan også stimulere kaliumutskillelsen i nyrene direkte.  Ved 
alkalose går kalium inn i cellene og det gir hypokalemi. Acidose flytter kalium ut av cellene i bytte mot 
hydrogenioner. I tillegg kan hypokalemi føre til polyuri pga. svekket renal konsentreringsevne. 
 
ÅRSAKER 
Renale årsaker 

 Legemidler som fører til økt renal kaliumutskillelse (den absolutt vanligste årsak til hypokalemi) 
‒ Loop- og tiaziddiuretika (vanligst) 
‒ Andre legemidler: 

 Mineralkortikoider og glukokortikoider 
 Penicillin og nært beslektede antibiotika i høye parenterale doser, aminoglykosider 
 Visse cytostatika og antimykotika i høye doser (kan føre til magnesiumutskillelse/tap) 

 Endogen mineralkortikoid effekt: 
‒ Cushing sykdom 
‒ Primær og sekundær hyperaldosteronisme 
‒ ACTH-produserende tumor 

 Hyperreninisme pga. nyrearteriestenose 

 Eksogen mineralkortikoid effekt: 
‒ Glukokortikoidterapi 
‒ Overdrevent inntak av lakris 

 Medfødte tilstander (Bartter syndrom, Gitelman syndrom og Liddle syndrom) 

 Osmotisk diurese (mannitol og hyperglykemi) 

 Polyuri (diurese over 5-10 liter/døgn) 

 Magnesiummangel 
 
Gastrointestinale årsaker 

 Med volumtap og metabolsk alkalose: 
‒ Oppkast, ventrikkelsonde 
‒ Overforbruk av laksantia 

 Sammen med metabolsk acidose: 
‒ Diaré (sekundært til villøst adenom, Zollinger-Ellison syndrom, infeksiøs gastroenteritt og 

cytostatika) 
 
Hypokalemi grunnet forflytning av kalium inn i celler 

 Alkalose, metabolsk eller respiratorisk (0,1 enhet stigning i pH gir et fall i s-kalium på 0,4 mmol/L) 

 Insulin eller glukose administrasjon 

 β-adrenerg stimulering (stress eller administrering av β-agonister) 
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 Reernæringssyndrom 

 Forgiftning med kalsiumantagonist eller teofyllin 

 Betydelig økning i produksjon av blodceller (spesielt ved administrasjon av vitamin B12, folinsyre 
eller GM-CSF) 

 Hypotermi 
 
Inadekvat inntak 

 Intravenøs væskebehandling der kaliuminnholdet ikke har vært tilstrekkelig. Alkoholmisbruk. 
Anorexia nervosa 

 
Andre årsaker 

 Akutt leukemi (ukjent mekanisme) 
 
KLINIKK 
Forekomst av symptomer ved hypokalemi er avhengig av hvor hurtig s-kalium har falt og aktuell 
serumkonsentrasjon. Symptomer forekommer som regel ved s-kalium < 3,0 mmol/L. 
 

 3,0-3,5 mmol/L: ofte uspesifikke eller ingen symptomer. Pasienter med underliggende 
hjertesykdom og pasienter som behandles med digitalis har økt risiko for arytmi. 

 2,5-2,9 mmol/L: allmenn svakhet, tretthet, apati, anoreksi, obstipasjon, subileus/ileus, 
hyporefleksi og restless legs. 

 < 2,5 mmol/L: risiko for hjertearytmi, rabdomyolyse og progredierende ascenderende pareser. 

 EKG-forandringer: redusert amplitude av T-bølge, inverterte T-bølger, U-bølger, ST-senkning, 
supraventrikulær og ventrikulær takyarytmi. 

 
DIAGNOSTIKK 
Anamnese og klinisk undersøkelse gir diagnosen hos de fleste pasienter. Unntaket kan være 
ved laksantiamisbruk eller voluntært oppkast (spiseforstyrrelser). Vurder årsak (se over). 

 Har det tilkommet vektendring? Er pasienten hypovolem, normovolem eller hypervolem? 
‒ Funn ved hypovolemi: ortostatisme, takykardi, hypotensjon og tørre slimhinner 
‒ Funn ved hypervolemi: halsvenestuvning, lungestuvning, ascites og perifere ødemer 

 Bruker pasienten legemidler som kan gi hypokalemi? 
 
Blodprøver: CRP, leukocytter, Hb, trombocytter, natrium, kalium, magnesium, fosfat, klorid, kreatinin, 
karbamid, albumin, glukose, TSH, fritt-T4 og blodgass. Ev. andre prøver avhengig av anamnese og kliniske 
funn. 
 
Plasma-kalium (blodgass) er den reelle verdien. S-kalium kan være opptil 0,5 mmol/L høyere da det 
frigjøres litt kalium fra trombocytter ved koagulering. Undersøk om det finnes tidligere s- kaliumverdier. 
Disse kan avgjøre om hereditær årsak bør mistenkes. 
 
Urinprøver: natrium, kalium og kreatinin (spotprøver). Hos en hypokalemisk pasient, vil en u-kalium > 
20 mmol/L og/eller u-kalium/u-kreatinin > 1,5 tale for renalt tap av kalium. 
 
BEHANDLING 
Peroralt (eller per sonde) kaliumtilskudd (kaliumklorid eller kaliumcitrat), er første valget og bør gis til 
alle pasienter med hypokalemi så langt det er mulig. Intravenøs kaliumtilskudd gis i tillegg til peroralt 
(eller per sonde) kaliumtilskudd, eller når det ikke er mulig å gi kalium peroralt (eller per sonde). 
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Indikasjon for intravenøs behandling 

 S-kalium < 2,5 mmol/L 

 Fallende verdier tross peroralt tilskudd 

 S-kalium < 3,0 mmol/L hos en pasient med høy risiko for arytmi (digitalis, hjertesykdom, m.fl.) 

 S-kalium < 4,0 mmol/L hos en pasient med gjentatte tilfeller av ventrikulær takykardi av Torsades 
de pointes type 

 Hvis en pasient med normal nyrefunksjon og normalt s-kalium ikke kan innta noe peroralt, gis ca. 
1 mmol/kg/døgn ved normale tap 

 
Anbefalt dosering (infusjon) 

 S-kalium > 2,5 mmol/L: 40-60 mmol kaliumklorid i 1 liter infusjonsvæske (glukose 50 mg/ml, 
Ringer acetat eller NaCl 9 mg/ml) gitt over 4-6 timer (10 mmol/time). 

 S-kalium ≤ 2,5 mmol/L: 80 mmol kaliumklorid i 1 liter Ringer acetat eller NaCl 9 mg/ml gitt over 
4-6 timer, gjentas ved behov. Hvis smerte/svie, reduser infusjonshastighet eller 
kaliumkonsentrasjon. 

 Estimert totaldeficit kan anslås etter følgende formel (ofte underestimert): 
 

Formel 6. Estimert totaldeficit av kalium 

Kaliumdeficit = (4 – målt-kalium) x kroppsvekt 

 
Merk 
Maksimal konsentrasjon: vanligvis 40 mmol kaliumklorid/liter. Opptil 10 mmol/100 ml ved alvorlig 
hypokalemi (s-kalium < 2,5 mmol/L). 
Maksimal infusjonshastighet: 20 mmol kaliumklorid/time i perifer vene. 40 mmol kaliumklorid/time i 
sentral vene. Obs! kontinuerlig EKG monitorering ved infusjonshastighet > 10 mmol kaliumklorid/time. 
Infusjonshastiget over 10 mmol/time kan gi svie/smerte. 
Forsiktighet: hos pasienter med redusert nyrefunksjon. Konsentratet (kaliumklorid 1 mmol/ml) må ikke 
injiseres ufortynnet. Ved fare for obstruerende forandringer i fordøyelseskanalen, og spesielt hos 
pasienter med øsofagusforsnevring, bør spesiell forsiktighet utvises ved administrering av 
depottapletter. 
 
Monitorering: s-kalium måles hver 2.- 4.time inntil s-kalium er i området 3,0-3,6 mmol/L. 

 EKG-monitorering bør utføres: 
‒ ved infusjonshastighet > 10 mmol/time 
‒ ved s-kalium < 2,5 mmol/L 
‒ ved s-kalium < 3,0 mmol/L og hjertesykdom 
‒ ved EKG forandringer 

 
Andre tiltak 

 Korriger en ev. hypomagnesemi da dette vil kunne føre til en refraktær hypokalemi. 

 Ved samtidig kloridtap og/eller volumtap, øker renalt kaliumtap ytterligere. Således bør man ved 
hypokalemi forårsaket av diuretika, samt ved kloridtap forårsaket av oppkast/ventrikkelsonde 
med samtidig metabolsk alkalose, gi volumsubstitusjon samt kalium og klorid (NaCl 9 mg/ml i 
tillegg til kaliumklorid tilskudd). NB! ikke gi kaliumcitrat hvor citrat omdannes til bikarbonat, da 
dette hverken vil forbedre den metabolske alkalosen eller hypokloremien. Det bør heller ikke gis 
Ringer-acetat da acetat omdannes til bikarbonat. 

 Etter akutt behandling bør 5 dagers behandling med ca. 20 mmol kalium peroralt per døgn 
overveies for å forsikre at totalmengden kalium gjenopprettes. 
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Preoperative forhold: Ved elektive operasjoner bør s-kalium ikke være < 3,0 mmol/L. 
 
Forebyggende tiltak 

 Hos pasienter som behandles med diuretika bør forebygging overveies. Regelmessig kontroll er 
nødvendig og hyppigheten er avhengig av alder, underliggende sykdom og samtidig behandling 
med andre legemidler som ACE-hemmere, angiotensin II-reseptorantagonister, NSAID, osv. 

 Pasienter med digitalisbehandling, nedsatt venstre ventrikkelfunksjon, iskemisk hjertesykdom og 
samtidig diuretikabehandling bør ha forebyggende behandling og regelmessig s-
kaliummonitorering. 

 
Forebyggende behandling kan gis i form av: 

 Kaliumsparende diuretika 

 Kalium peroralt ca. 20 mmol i døgnet 

 Kostråd  

 Obs! langsom opptrapping av ernæring etter lange perioder uten mat (risiko for 
reernæringssyndrom)  
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HYPOKALSEMI  
Kari Lima, Kiarash Tazmini, Jan Inge Sørheim og Erik Fink Eriksen 

 
DEFINISJON (aktuell fritt kalsium, mmol/L) 
Lett: 1,00-1,13   Moderat: 0,80-0,99    Alvorlig: < 0,80 mmol/L 
 
Det bør etterstrebe å måle fritt kalsium hos pasienter med kalsiumforstyrrelser. Dersom dette ikke er 
mulig kan man bruke albuminkorrigert kalsium (mmol/L): 
 
Lett: 1,90-2,14   Moderat: 1,65-1,89    Alvorlig: < 1,65 mmol/L 
 
ÅRSAKER 
Hypoparathyroidisme:  

 Vanligst hos voksne etter halskirurgi (oftest total thyroidektomi), parathyroidea-kirurgi eller 
strålebehandling på halsen.  

 Autoimmun polyendokrin svikt type I (hypoparathyroidisme er et av hovedfunnene).   

 Infiltrasjon eller avleiringssykdommer i parathyroidea.  

 Medfødt hypoplasi av kjertlene. DiGeorge syndrom = 22q11.2 delesjonssyndrom.  

 Autosomal dominant hypokalsemi. Aktiverende mutasjon i kalsium sensing reseptor. 
 
D-vitamin mangel:  

 Nyresykdom (manglende alfahydroksylering av 25-OH-vitamin D) 

 Vitamin D-relatert osteomalasi og rakitt, malabsorpsjon pga. cøliaki, store operasjoner eller 
cystisk fibrose, kronisk alkoholisme, og massiv immunsuppresjon.  

 Lite soling og utilstrekkelig inntak i kosten. 
 
Magnesiummangel:  

 Lav magnesium (for eksempel ved kronisk alkoholisme, forskjellige former for polyuri, tubulære 
defekter) gir redusert utskillelse av PTH og redusert vevsrespons av PTH. 

 
Andre:  

 Pseudohypoparatyreoidisme (PTH resistens), hyperfosfatemi ved tumor lyse syndrom, akutt 
pankeatitt. Sepsis. Brannskader. Binding til citrat ved massive blodtransfusjoner, legemidler 
(fenytoin, bifosfonater, kalcitonin, cinacalcet, Foscarnet) 

 
Hypokalsemi kan generelt forekomme ved akutt alvorlig sykdom og ved maligne lidelser. Vitamin D-
mangel er relativt hyppig hos eldre i institusjon og hos innvandrere i Norge, spesielt hos kvinner. Men 
hypokalsemien er da sjelden så uttalt at det gir kramper.  
 
KLINIKK 
Symptomer er avhengig av hvor fort kalsium har falt. Akutt hypokalsemi, slik den kan sees etter 
operasjon for primær hyperparatyreoidisme, kan gi massive symptomer ved aktuell fritt kalsium på 1,0 
eller albuminkorrigert kalsium på 1,9 mmol/L, mens kronisk, langsomt utviklende, svær hypokalsemi kan 
være nesten symptomfri ned til aktuell fritt kalsium på 0,7 og albuminkorrigert kalsium på 1,6 mmol/L. 
 

 Nevromuskulære: periorale parestesier og parestesi i fingre og tær. Muskelkramper, spesielt i 
rygg og underekstremiteter, som kan utvikles til karpopedalspasme stigende til tetani. 
Bronkospasme. Dysfagi. Stemmeendring pga. laryngospasme. 
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 Nevrologiske: epileptiforme kramper. Emosjonell ustabilitet, angst, depresjon, konfusjon og 
hallusinasjoner kan forekomme.Papilleødem. 

 Gastrointestinal-traktus: biliær- og tarmkolikk. 

 Kardiovaskulære: bradykardi, takykardi, hypotensjon, angina pectoris, hjertesvikt, synkope. EKG 
forandringer med QTc-forlengelse. 

 Dermatologiske (ved kronisk hypokalsemi): tørr hud, kronisk kløe, psoriasis, skjøre negler, tynt 
hår og katarakt. 

 
Kronisk hypokalsemi kan gi intrakranielle forkalkninger av ukjent genese.  
 
DIAGNOSTIKK 
Er det klinikk med tanke på operasjon eller stråling på halsen? Har pasienten pankreatitt eller annen 
alvorlig sykdom med underernæring eller alkoholisme (ofte utfall i flere elektrolytter)? Har pasienten 
fått blodoverføring eller immunosuppresjon med steroider som kan påvirke absorpsjonen av kalsium og 
konverteringen til aktivt vitamin D? 
 

 Blodprøver: fritt kalsium, magnesium, fosfat, alkalisk fosfatase, PTH, 25-OH-vitamin D, kreatinin, 
karbamid, albumin  

 Urin-kalsium/urin-kreatinin ratio. Alle verdiene er i mmol/L i spoturin. 
 
Tolkning: Ratio over 0,5 mmol/mmol indikerer hyperkalsiuri (nefrogen tap av kalsium) med mulige 
årsaker: primær hyperparatyreoidisme, økt kalsium inntak, immobilisering, skjelettmetastaser, 
myelomatose, vitamin D-intoksikasjon, renal tubulær acidose. 
 
Ved hypoparathyroidisme og pseudohypoparathyroidisme er kalsium lav og fosfat høy. PTH er lav ved 
hypoparathyroidisme og høy ved pseudohypoparathyroidisme. Ved Vitamin D mangel er både kalsium 
og fosfat lave og 25-OH-vitamin D lav. Høy ALP kan tyde på osteomalaci.  Kreatinin og karbamid er viktig 
for å vurdere om det er nyresvikt som ligger bak. 
 
Ved akutt respiratorisk alkalose, faller fritt kalsium med ca. 0,04 mmol/L for hver stigning i pH med 0,1 
enhet. 
 
Chvostek`s tegn: slår lett mot nervus facialis rett foran øret som fører til kontraksjon. 
Trousseaus`s tegn: blodtrykksmansjetten over systolisk blodtrykk i 3-5 min. gir krampe i hånden. Disse 
testene er positive hos minst 10 % med normal kalsium og er ikke viktige i klinikken. 
 
Behandling og oppfølging 
Vurderes ut fra grunnlidelsen, utviklingshastigheten og symptomer. Ønsket nivå er aktuell fritt kalsium 
lavt i normalområdet. 
 
Akutt hypokalsemi med symptomer: 

 Kalsium gis intravenøst 2,5-5 mmol over minst 10 minutter. 1 ampulle kalsiumklorid 1 mmol/ml 
(5 ml) fortynnes i 100 ml NaCl 9 mg/ml eller glukose 50 mg/ml. 50-100 ml gis langsomt for å 
unngå nekrose (kan også gis ufortynnet). Maksimal infusjonshastighet gitt ufortynnet er 1 ml 
kalsiumklorid/minutt i.v. 

 Alternativt gis Calsiumgluconate (Calcium-Sandoz) injeksjon (0,22 mmol/ml). Gi 5 mmol kalsium 
(tilsvarer 20 ml Calcium-Sandoz) blandet i 100 ml NaCl 9 mg/ml eller glukose 50 mg/ml over 10-
20 minutter.  
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Effekten er kortvarig; virkning i 2-3 timer og kan ev. gjentas. 
 
Ved behov for kontinuerlig i.v. infusjon, titreres aktuell fritt kalsium til lavt i normalområdet:  

 Bland 100 ml Calsium-Sandoz i 1000 ml (22 mmol/l) glukose 50 mg/ml eller NaCl 9 mg/ml og 
start med en infusjonshastighet på 50 ml/time (1,1 mmol Ca/time).  

 Alternativt blandes 5 mmol kalsiumklorid i 100 ml NaCl 9 mg/ml eller glukose 50 mg/ml og start 
med 25 ml/time (ev. blandes 25 mmol kalsiumklorid i 500 ml glukose 50 mg/ml eller NaCl 9 
mg/ml). 

 
Hos pasienter med arytmi eller pasienter som bruker digitalispreparater bør EKG monitoreres. 
Vurder magnesiuminfusjon i tillegg fordi magnesium er kofaktor for PTH-reseptorkomplekset, spesielt 
viktig etter operasjon for primær hyperparatyreoidisme, se Hypomagnesemi. 
 
I forbindelse med operasjon for primær hyperparatyreoidisme kan det oppstå hypomagnesemi og akutt 
hypokalsemi samtidig, særlig hvis tilstanden har stått lenge og gitt beinpåvirkning.  
Når tilstanden er stabil og klinikken tillater det, kan man gå over til peroral kalsiumtilførsel (2000-
4000 mg) per døgn fordelt på 3–4 doser. Det går fort ut igjen i urinen, derfor er det viktig med mange 
doser.  
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HYPERKALSEMI  
Kiarash Tazmini, Erik Fink Eriksen og Kari Lima 

 
DEFINISJON (aktuell fritt kalsium, mmol/L) 
 
Lett: 1,29-1,50 Moderat: 1,51-1,70  Alvorlig: 1,71-2,00 Hyperkalsemisk krise: > 2,00 
 
Det bør etterstrebes å måle fritt kalsium ved kalsiumforstyrrelser. Dersom dette ikke er mulig kan man 
bruke albuminkorrigert kalsium (mmol/L): 
 
Lett: 2,56-2,75 Moderat: 2,76-3,00  Alvorlig: 3,01-3,50 Hyperkalsemisk krise: > 3,50 
 
ÅRSAKER 
Hyperkalsemi sees ved en rekke forskjellige grunnlidelser. Malignitet (hyppigste årsak hos hospitaliserte 
pasienter) og primær hyperpara-tyreoidisme utgjør ca. 90 % av tilfellene. De hyppigste årsakene er: 
 

 Primær- (PHPT), sekundær eller tertiær hyperparatyreoidisme. Sistnevnte sees ved nyresvikt. 
Primær hyperparatyreoidisme kan være ledd i multippel endokrin neoplasi (MEN) type 1 eller 2A. 

 Malignitet: 1. Solide svulster med osteolytiske skjelettmetastaser, oftest småcellet lungecancer, 
mammacancer og nyrecancer. 2. Solide svulster som produkserer PTHrp, oftest 
plateepitelkarsinomer i hode/hals området, lunge og hud. 3. Maligne hematologiske sykdommer 
(primært myelomatose) og non-Hodgkin lymfom.  

 Legemidler (tiazider, litium, antacida, D-vitaminer, vitamin A- og teofyllinintoksikasjon) 

 Sarkoidose og andre granulomatøse tilstander (via dannelse av aktivt vitamin D) 

 Tyreotoksikose 

 Primar binyrebarksvikt 

 Immobilisering 

 Familiær hypokalsiurisk hyperkalsemi (FHH) 

 Melk-alkali-syndrom 
 
KLINIKK 
Symptomene avhenger av underliggende årsak, graden av hyperkalsemi og hvor raskt tilstanden har 
utviklet seg. Kronisk lett hyperkalsemi er ofte asymptomatisk, men dersom dette utvikler seg raskt, kan 
pasienten få alvorlige symptomer. Moderat hyperkalsemi gir som regel symptomer. Følgende 
organsystemer kan vare berørt ved svær hyperkalsemi: 
 

 Sentrale nervesystem: forvirring, depresjon, asteni, konsentrasjonsvansker, somnolens og koma. 

 Muskel og skjelett: muskelsvakhet og muskel- og leddsmerter. 

 Gastrointestinal-traktus: obstipasjon, anoreksi, kvalme, brekninger, abdominalsmerter og 
sjeldnere pankreatitt. 

 Kardiovaskulær: hypertensjon, bradykardi, forkortet QTc-tid, økt følsomhet for digoksin, 
ventrikulare arytmier. 

 Renal: polyuri, nokturi, polydipsi og dehydrering (ved kronisk hyperkalsemi grunnet osmotisk 

 diurese). Nyrestein (ved kronisk hyperkalsemi). Nyresvikt (ved kronisk eller alvorlig 
hyperkalsemi). 

 
DIAGNOSTIKK 

 Blodprøver 
‒ SR, leukocytter, Hb, natrium, kalium, magnesium, fosfat, kreatinin, karbamid, TSH og fritt-T4 
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‒ PTH (nesten uten unntak lav ved hyperkalsemi og malign sykdom) 
‒ Serum og urin-elektroforese 
‒ PTHrp (PTH related protein), 25- og 1,25-OH vitamin D, dersom lav PTH 
‒ Blodgass med aktuell fritt kalsium 

 EKG: se etter forkortet QTc-tid og/eller bradykardi. 

 Radiologi: røntgen thorax (sarkoidose, malignitet). Andre radiologiske undersøkelser, avhengig 
av kliniske tegn. 

 Urin-kalsium/urin-kreatinin ratio. Alle verdiene er i mmol/L. Urinprøvene er spoturin. 
 
Tolkning: Ratio over 0,5 mmol/mmol indikerer hyperkalsiuri (forventet nefrogen respons ved 
hyperkalsemi). Verdier  < 0,04 mmol/mmol indikerer hypokalsiuri med mulige årsaker: 
hypoparatyreoidisme, pseudohypoparatyreoidisme (PTH-resistens), vitamin D-mangel, vitamin D-
resistent rakitt, lavt kalsium inntak, tiazid-diuretika, familiær hypokalsiurisk hyperkalsemi, renal 
osteodystrofi. Se Primær hyperparathyreoidisme for å skille mellom FHH og primær 
hypreparatyreoidisme. 
 
BEHANDLING 
Avhenger av alvorlighetsgrad av symptomer og underliggende årsak. Behandling påbegynnes 
umiddelbart ved symptomatisk eller alvorlig hyperkalsemi. Pasienter med hyperkalsemisk krise 
innlegges på overvåkingsavdeling. Underliggende sykdom behandles om mulig. Hos pasienter med kjent 
malignitet startes behandlingen i henhold til punkt 1 og 2. Dersom ikke kjent malignitet start med punkt 
1. 
 
1. Rehydrering (rask effekt). Virker via fortynning, men øker også kalsiumekskresjonen. 
Start initialt med NaCl 9 mg/ml, 200-300 ml/time som etter hvert justeres slik 
at pasienten har diurese på 100-150 ml/time. Ev. urinkateter. Blodtrykk og puls følges. 
Ved tegn til overhydrering, eller hos pasienter med nyresvikt/hjertesvikt, gis loop diuretikum: 
f.eks. furosemid 40-80 mg/l væske. Obs! elektrolyttap (hypokalemi, hypomagnesemi) og 
hypovolemi. Væskeinntak kontinueres inntil normokalsemi. 
 
2. Bisfosfonater (obs. langsomt innsettende effekt, 2-3 dager, og ny dosis skal ikke gis før etter 3 dager). 
Kun aktuelt ved kjent eller mistenkt malignitet, effekten på hyperkalsemi ved primær 
hyperparatyreoidisme er begrenset. Pasienten må vare godt hydrert før og under administrering av 
bisfosfonater. Legemidlene hemmer osteoklastaktivitet. 
 
Første valg: Zoledronat (Zometa). Enklere å administrere og mer langvarig effekt. 
Dosering: 4 mg/100 ml infusjonsvæske over minst 15 min. Maks effekt etter 2-4 dager. Kan gjentas hver 
2.-4. uke. Obs! nyrefunksjon! Ved alvorlig nedsatt nyrefunksjon, bør preparatet kun brukes etter en 
nytte/risikoevaluering og evt. i redusert dosis. Ikke nødvendig med dosejustering ved s-kreatinin < 400 
μmol/L. 
 
Alternativ: Pamidronat. Dosering: Gis i 500 ml NaCl 9 mg/ml over 4-6 timer. 
Total dose per behandlingsrunde (maks. 90 mg) er avhengig av fritt kalsium ved oppstart av infusjon. Se 
SPC-omtalen på www.legemiddelverket.no. Signifikant reduksjon i s-kalsium vanligvis over 24-48 timer 
etter administrering, normalisering oppnås vanligvis innen 3-7 dager. Dersom normokalsemi ikke oppnås 
innen den tid, kan ytterligere en dose gis. 
Bivirkning av bisfosfonater: Forbigående feber med muskel og leddsmerter kan forekomme (20-30 %) 
ved første infusjon.  
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Ved bifosfonat refraktær hyperkalsemi er det mulig å forsøke med denosumab.Men erfaringen med 
dette er per tids dato begrenset. Dette er derfor en spesialistoppgave og det er viktig med monitorering 
av fritt kalsium med tanke på hypokalsemi som bivirkning.  
 
3. Kalsitonin (Miacalcic) virker etter 4-6 timer. Kalsitonin har vanligvis en raskt innsettende, 
men forbigående effekt. Kan brukes i tillegg til bisfosfonater ved hyperkalsemisk 
krise, for å få effekt innenfor 1. døgn. Hemmer RNA-syntese i osteoklastene. 
Dosering: 100 IE subkutant eller intramuskulart hver 6.-8. time. Kan også gis som intravenøs injeksjon 
etter forutgående hydrering. Dersom responsen ikke er tilfredsstillende etter 1-2 dager, kan dosen økes 
til maksimalt 400 IE hver 6.-8. time. I alvorlige tilfeller (ved hyperkalsemisk krise) kan intravenøs infusjon 
med opptil 10 IE/kg kroppsvekt i 500 ml NaCl 9 mg/ml gis over en periode på minst 6 timer. Kalsitonin vil 
kun ha effekt i den første behandlingsuken, deretter utvikles ”escape”, med avtagende effekt 
 
4. Glukokortikoider er første valg ved vitamin D-intoksikasjon, sarkoidose og andre granulomatøse 
sykdommer. Kan også gis ved malign hyperkalsemi, hvor tumor antas å reagere på 
steroider (myelomatose, lymfomer), Startdose: 40-60 mg prednisolon peroralt. 
 
5. Cinacalcet er et alternativ for behandling av hyperkalsemi hos pasienter med paratyreoideakarsinom 
og primar hyperparatyreoidisme med operasjonsindikasjon, hvor operasjon ikke er relevant eller mulig. 
Det er et kalsimimetikum som bindes til kalsiumsensoren i paratyreoideacellene og derved hemmer 
dens aktivitet og vekst. Annen indikasjon er behandling av sekundær hyperparatyreoidisme hos 
pasienter med terminal nyresvikt ved opprettholdt dialyseterapi. Behandlingen er kostbar og er en 
spesialistoppgave. 
 
6. Hemodialyse. Indisert ved manglende respons på ovennevnte behandling. 
 
7. Operasjon: Pasienter med primær hyperparatyroidisme og aktuell fritt kalsium > 1,50 mmol/L 
(ev. albuminkorrigert > 2,75 mmol/L) bør vanligvis henvises til operasjon, særlig dersom 
komplikasjoner i form av osteoporose, nyrestein, ulcussykdom eller pseudodemens foreligger. 
Spesialistoppgave. 
 
Monitorering: Måle fritt kalsium, s-fosfat, s-kalium, s-magnesium, s-kreatinin og s-karbamid minst to 
ganger per døgn under behandling.  
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VITAMIN D-MANGEL  
Åsne Bakke, Kiarash Tazmini og Kari Lima  

 
BAKGRUNN  
Vitamin D´s hovedoppgave er å stimulere intestinal kalsium-absorbsjon og stimulere til 
beinmineralisering. Viktigste kilden til vitamin D er sol. Vitamin D-mangel fører til redusert absorpsjon av 
kalsium og fosfat i tarmen, noe som fører til forhøyet PTH. Sekundær hyperparatyreoidisme fører til 
normalisering av fritt kalsium på bekostning av frigjøring av kalsium fra skjelettet og økt fosfat utskillelse 
i nyrene. Dette gir osteopeni og osteoporose. Fosfaturien resulterer i lav (ev. nedre normalområdet) s-
fosfat, noe som resulterer i inadekvat kalsium-fosfat-produkt og dermed mineraliseringsdefekt i 
skjelettet. Denne defekten gir skjelettdeformiteter kjent som rakitt hos barn og skjelettforandringer 
kjent som osteomalsi hos voksne. 
 
ÅRSAKER 

 Redusert substrat av vitamin D: redusert inntak i kost, mangel på sollys 

 Fettmalabsorbsjon: Cøliaki, Crohns sykdom, pankreassvikt, cystisk fibrose, kort tarm syndrom, 
cholestatisk leversykdom, fedmeoperasjoner 

 Redusert hydroksylering i lever (alvorlig leversykdom) 

 Økt nedbryting av vitamin D i lever (medikamenter) 

 Redusert hydroksylering i nyrer (nyresvikt) 

 Ende-organ insensitivitet til vitamin D (hereditær vitamin D resistent rakitt) 

 Kronisk/høye doser med glukokortikoider hemmer vitamin D avhengig absorbsjon av kalsium i 
tarm 

 Legemidler: antiepileptika (fenobarbital, phenytoin, karbamazepin), antivirale midler for 
HIV/AIDS, tuberkulosemiddel (isoniazid) og KOLS-middel (theofyllin), Xenical, Questran, 
Amiodaron 

 
KLINIKK 
Symptomer ved vitamin D-mangel: 

 Muskler: muskelsvakhet/proksimal myopati, diffuse migrerende muskelsmerter, fasikulasjoner i 
armer og bein, prikninger i hender/føtter/circumoralt 

 Skjelett: Borende skjelettsmerter i ribbein og lange rørknokler 

 Leddsmerter 

 Allmenn tretthet 

 Osteomalasi (hos voksne) og rakitt (hos barn) sees ved alvorlig mangel 
 
Vitamin D-mangel kan ha mange effekter foruten på skjelettet: Cancer, immunsystemet, 
kardiovaskulære hendelser, diabetes mellitus, neuropyskiatriske symptomer, svangerskap og mortalitet. 
Det foreligger likevel få randomiserte data som viser signifikant bedring på primære endepunkt ved 
tilførsel av vitamin D. Det er antydet en assosiasjon mellom tykktarmskreft og lavt vitamin D. 
 
DIAGNOSTIKK 
25-OH vitamin D (calcidiol) er den beste indikator på vitamin D status i kroppen. Den har en 
halveringstid på 2-3 uker. 
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Tabell 21. Gradering av vitamin D status 

Plasma-25-OH vitamin D Gradering 

  < 25 nmol/L Alvorlig mangel 

  < 50 nmol/L Mangel 

  50-125 nmol/L Optimalt18 

 > 250 nmol/L Risiko for toksisitet 

 
Blodprøver: 25-OH vitamin D, fritt kalsium, fosfat, kreatinin, karbamid, PTH, albumin, ALAT, Bilirubin. 
 
Screening anbefales kun hos pasienter som har risiko for vitamin D-mangel. 
25-OH vitamin D anbefales målt ved sykdommer der vitamin D status er viktig som etiologi eller for 
behandling: 

 Osteoporose, kronisk nyresykdom, GI-sykdom med malabsorbsjon, leversvikt, 
hyperparatyreoidisme, hypo- og hyperkalsemi, neuromuskulære sykdommer (med øket risiko for 
fall og frakturer), eldre med falltendens eller fraktur, overvektige (KMI > 30), granulomatøse 
sykdommer og  gravide. 

 Pasienter som bruker glukokortikoider, antiepileptika, antimykotika og antivirale legemidler mot 
HIV/AIDS. 

 Hos pasienter med lite soleksponering, heldekkende bekledning, mørk hud, familiemedlemmer 
til personer med mørk hud som har alvorlig vitamin D-mangel 

 
Andre funn i laboratorieanalyser ved vitamin D-mangel: Hypokalsemi, hypofosfatemi, fosfaturi, 
sekundær hyperparatyreoidisme. 
 
PTH og vitamin D-mangel  
40 % har forhøyet PTH ved 25-OH vitamin D < 50 nmol/L, og 50 % har forhøyet PTH ved 25-OH vitamin D 
< 25 nmol/L. Forhøyet PTH og vitamin D-mangel øker risiko for beintap og brudd. Etter tilskudd med 
vitamin D kan PTH være forhøyet i flere år. 
 
Hvordan skille mellom vitamin D- mangel og ko-eksisterende primær hyperparatyreoidisme? 

 Primær hyperparatyreoidisme: Urin-kalsium er lav til normal og urin-kalsium normaliseres raskt 
med tilskudd av vitamin D. 

 Sekundær hyperparathyreoidisme: Urin-kalsium er ekstremt lav og urin-kalsium vil ikke 
normaliseres på uker til måneder pga. beinmineralisering. 

 
BEHANDLING 
Vitamin D3 foretrekkes fremfor Vitamin D2. 1 µg = 40 IE vitamin D. 
Daglig behov hos voksne over 18 år, gravide og ammende er 600 IE (15 µg)/dag, og 800 IE (20 µg)/dag 
hos de over 70 år. Daglig inntak bør ikke overskride 4000 IE (100 µg) uten medisinsk supervisjon.  
 
Anbefalt vitamin D tilskudd 

 25-OH vitamin D < 25 nmol/L: 60 000 IE x 1 ukentlig i 6-8 uker ev. 4000 IE x 1 daglig i 3 måneder.  
‒ F.eks. Detremin 3 ml = 120 dråper = 60 0000 IE x 1 ukentlig i 6 uker ev. Nycoplus vitamin 

D3 a 20 µg = 800 IE, 5 tabl. x 1 daglig i 3 måneder. 

 25-OH vitamin D 26-50 nmol/L: 4000 IE x 1 daglig i 8 uker  
 

                                                 
18 Optimalt nivå av 25-OH vitamin D angis ofte som >75 nmol/L, men den dokumneterte grenseverdien er 50 nmol/L.      
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Målområdet for 25-OH vitamin D: 50-125 nmol/L. Kontroll av 25-OH vitamin D etter 3 mnd. 
Etter at målverdi er oppnådd kan pasienten settes på f.eks. Calcigan Forte 1000 mg/800 IE x 1  
 
Overvektige pasienter, pasienter med malabsorpsjon og de som står på en bestemte legemidler (se 
under utreding) kan ha behov for større doser (x 2-3) vitamin D. Erfaringsmessig absorberes mikstur 
bedre enn tabletter ved alvorlig malabsorbsjon. Dersom vedvarende lav vitamin D til tross for soling og 
optimal per oral vitamin D-tilskudd, kan intramuskulære injeksjoner vurderes. 
 
Vitamin D3  
Tabletter: Nycoplus vitamin D3 10 µg (400 IE) eller 20 µg (800 IE), Divisun 800 IE, Dekristol 20 000 IE 
(registreringsfritak) 
Dråper: Detremin 20 000 IE/ml (1 ml = 40 dråper).  Ev. intramuskulær D3 (registreringsfritak, liten klinisk 
erfaring). 
Kombinasjonspreparat: Calcigran forte 500 mg/400 IE eller1000 mg/800 IE ev. Kalcipos vitamin D 500 
mg/800 IE. 
 
Vitamin D2 
Tabletter: Afi D2 forte 30 000 IE (registreringsfritak, leveringsproblemer) 
Dråper: Nycoplus D-vitamin dråper (10 dråper = 800 IE). Ev. intramuskulær D2 (100 000 IE/uke, 
registreringsfritak, liten klinisk erfaring) 
 
Vitamin D-intoksikasjon 
Mye sollys gir maks 25-OH vitamin D 200 nmol/L og gir ikke toksiske verdier.  
Det er uklart hvor høy dose som gir overdosering. Daglig inntak < 10 000 IU har ikke vært assosiert med 
hyperkalsemi eller akutt toksisitet. 
 
Ved sarkoidose kan granulomer inneholde 1-alfa-hydroxylase. Man kan da få perifer omdanning av 25-
OH vitamin D til 1,25-dihydroksyvitamin D  og dermed hyperkalsemi 
 
Symptomer på vitamin D overdosering 
Akutt: hyperkalsemi (konfusjon, polyuri, polydipsi, anorexi, oppkast, muskelsvakhet)  
 
Vitamin D og soleksponering 
Solens UVB-stråling er en effektiv kilde til vitamin D. Det dannes ikke vitamin D i huden i Norge fra 
oktober til mars/april. Eldres kapasitet til å danne vitamin D i huden er kun ¼ av yngres. Hos personer 
med mørk hud tar dannelse av vitamin D lengre tid fordi pigmentet melanin fungerer som et solfilter. 
Soleksponering 5-30 min noen ganger pr uke i sommerhalvåret er vanligvis tilstrekkelig 
(ansikt,armer,bein). Kort eksponering av sollys 3-6 min på ¼ kroppsoverflaten tilsvarer ca. 400 IE vitamin 
D, avhengig av hudtype, breddegrad, årstid og tid på dagen. Moderat erytem på ¼ kroppsoverflate 
tilsvarer 1000 IE vitamin D. Personer som bruker solfaktor < 15 har omtrent samme vitamin D status 
som personer uten solfaktor.  
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HYPOMAGNESEMI  
Kiarash Tazmini og Erik Fink Eriksen 

 
DEFINISJON (mmol/L) 
Lett: 0,66-0,70   Moderat: 0,50-0,65    Alvorlig: < 0,50 
 
ÅRSAKER 
Redusert inntak 

 Feil- eller underernæring over flere uker kan føre til signifikant mangel (alkoholisme, anoreksi, eller 
inadekvat parenteral eller enteral ernæring). 

 Flere studier har vist at eldre mennesker har relativt lavt inntak av magnesium. Intestinal absorpsjon 
reduseres med alder og nyreutskillelsen øker. 

 
Redusert intestinal absorpsjon 

 Ved inflammatorisk tarmsykdom, akutt/kronisk diaré, gastroenteritt, misbruk av laksantia, 
malabsorpsjon pga. cøliaki, tarmreseksjon eller stråleskade av tarmen. Bruk av 
protonpumpehemmere. 

 
Intern redistribusjon  

 Økt influks av magnesium ved administrering av glukose eller insulin (spesielt ved diabetisk 
ketoacidose) 

 Reernæringssyndrom (inntak av karbohydrater som fører til insulinsekresjon og dermed influks 
av magnesium) 

 Økt nivå av katekolaminer fører til økt opptak av magnesium i fettceller og kan øke frie fettsyrer 
som danner komplekser med magnesium (f.eks. ved alkoholabstinens) 

 Ved akutt pankreatitt kan magnesium danne uløselige komplekser i områder med fett nekrose 
(30 % av pasienter i løpet av den første uken) 

 
Økt renalt tap 

 Diuretika, hyperkalsemi, alkoholisme (alkoholindusert tubulær dysfunksjon øker magnesium-
utskillelse i nyrer), diabetes mellitus (økt magnesiumutskillelse i urin ved hyperglykemi), 
hyperaldosteronisme (økt ekstracellularvolum hemmer natriumreabsorpsjon med ledsagende 
passiv transport av magnesium i nyrene), hypoparatyreoidisme, hypertyreose, interstitiell nefritt, 
akutt tubulær nekrose, tubulær skade som følge av legemidler (aminoglykosider, amfotericin B, 
cisplatin, ciklosporin og takrolimus) 

 
KLINIKK 

 Neuromuskulære symptomer/tegn: tetani, generaliserte kramper, muskelsvakhet, parestesier, 
positiv Chvosteks og Trousseaus tegn, ataksi og nystagmus. 

 Nevropsykiatriske symptomer/tegn: apati, depresjon, agitasjon, konfusjon, delirium og koma. 

 Metabolske forandringer: kan føre til refraktær hypokalsemi (ofte ved s-magnesium < 0,5 
mmol/L) og hypokalemi. 

 Kardielle manifestasjoner: digitalismediert arytmi, supraventrikulære og ventrikulære arytmier, 
hypertensjon, koronar vasospasme og plutselig død. Uspsifikke EKG forandringer: breddeøkt 
QRS-kompleks og høye T-bølger ved moderat hypomagnesemi. Forlenget PQ-tid og QT-tid, ST-
depresjon og U-bølger ved alvorlig hypomagnesemi. 

 Gastrointestinale symptomer/tegn: kvalme/oppkast 
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DIAGNOSTIKK 
Hypomagnesemi bør mistenkes spesielt ved kronisk diaré, refraktær hypokalsemi eller 
hypokalemi, alkoholisme, malnutrisjon, diuretikabruk og ventrikulare arytmier, spesielt i 
forbindelse med koronariskemi. I de fleste tilfeller avdekkes årsaken gjennom anamnesen. 
 

 Blodprøver: magnesium, natrium, kalium, fosfat, fritt kalsium, kreatinin, 
karbamid, glukose, amylase, TSH og fritt-T4. 

 EKG 

 FEMg: Man kan skille mellom ekstrarenalt og renalt tap av magnesium ved a regne ut 
fraksjonell ekskresjon av filtrert magnesium (FEMg): 

 

Formel 7. FEMg 

FEMg % =  
𝐮−𝐌𝐠 𝐱 𝐬−𝐤𝐫𝐞𝐚𝐭𝐢𝐧𝐢𝐧 𝐱 𝟎,𝟏 

(𝟎,𝟕 𝐱 𝐬−𝐌𝐠) 𝐱 𝐮−𝐤𝐫𝐞𝐚𝐭𝐢𝐧𝐢𝐧
 

 
Alle verdiene skal vare i mmol/L bortsett fra s-kreatinin som skal angis i μmol/L. Urinprøvene er 
spoturin. 
 
Tolkning: FEMg > 2 % hos en pasient med hypomagnesemi og normal nyrefunksjon indikerer renalt tap. 
 
BEHANDLING 
Ved alvorlige kramper eller arytmi, inkludert torsades de pointes 
10 mmol magnesiumsulfat injiseres (ufortynnet) intravenøst over 3 minutter, gjentas ev. etter 5-10 min. 
Deretter 60 mmol magnesiumsulfat tilsatt i 1 liter glukose 50 mg/ml eller NaCl 9 mg/ml over 24 timer 
som infusjon. Målet er å oppnå s-magnesium > 0,4 mmol/L. 
 
Ved s-magnesium < 0,5 mmol/L (eller symptomer) 
S-magnesium regulerer magnesium reabsorpsjonen i nyrene, slik at en rask stigning i s-magnesium som 
ved rask infusjon av magnesium vil føre til redusert reabsorpsjon i nyrene og dermed ekskresjon av 
magnesium. Opptil 50 % av den infunderte magnesium vil bli utskilt i urinen. Derfor er anbefalingen å gi 
magnesium-infusjon langsomt om mulig. 
Hos pasienter som skal være på sykehuset under et døgn (polikliniske, dagpasienter) kan 
magnesiumsulfat gis over 6 timer, mens hos pasienter som skal være på sykehuset over et døgn 
(inneliggende) bør dette gis over 12-24 timer.  
Dosering: Magnesiumsulfat 0,5 mmol/kg/døgn. Settes i ½ -1 liter glukose 50 mg/ml fortrinnsvis, eller 
NaCl 9 mg/ml.  
 
Maksimal konsentrasjon (ved infusjon): vanligvis 0,4 mmol magnesiumsulfat/ml (= 400 mmol/l). Opptil 
0,8 mmol magnesiumsulfat/ml (= 800 mmol/l) kan gis via sentral vene. 
Maksimal infusjonshastighet: 8 mmol magnesiumsulfat/time 
Forsiktighet: hos pasienter med redusert nyrefunksjon anbefales reduksjon til halv dose og redusert 
infusjonshastighet. Serumverdier over 2,5 mmol/L bør unngås. 
Magnesiumsulfat må ikke kombineres med fosfat eller karbonat. 
 
Monitorering: s-magnesium og s-kreatinin måles før start av infusjon og etter endt infusjon. 
 
Magnesiumsulfat bør fortrinnsvis tilsettes karbohydratoppløsninger (som f.eks. glukose 50 mg/ml) fordi 
disse fremmer opptak av intracellulære ioner. Hvis det er behov for diuretika, kan man velge 
spironolakton som nedsetter magnesiumutskillelsen. 
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Ved s-magnesium 0,5-0,65 mmol/L 
Peroralt magnesiumtilskudd (ev. i per sonde) 300-900 mg/ døgn (startdose 300 mg/døgn). Dosen 
begrenses primært av diaré tendens, men det er stort interindividuell variasjon i følsomheten for 
magnesium tilskudd. Dersom et preparat er ineffektivt eller tolereres dårlig, bør et annet preparat 
forsøkes.  
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HYPOFOSFATEMI  
Kiarash Tazmini, Erik Fink Eriksen og Marianne Catharina Astor 

 

DEFINISJON 
Lett: 0,65-0,75 (0,85 kvinner)  Moderat: 0,30-0,64   Alvorlig: < 0,30 
 
ÅRSAKER 
Redistribusjon av fosfat fra det ekstracellulære til det intracellulære rom 

 Respiratorisk alkalose (aktivering av fosfofruktokinase som stimulerer intracellular glykolyse), 
den vanligste årsaken hos hospitaliserte pasienter. 

 Administerering av insulin eller glukose, eller inntak av karbohydrater (via insulinsekresjon), 
spesielt ved reernæringssyndrom (sees ofte hos alkoholikere, under/feilernærte og pasienter 
med anorexia nevrosa/bulimi). 

 “Hungry bone”-syndrom (hypokalsemi og hypofosfatemi) 

 Legemidler: katekolaminer, betareseptoragonister og kortikosteroid 
 
Redusert intestinal absorpsjon/økt tap 

 Inadekvat inntak. (Sjelden eneste årsak. Kan forekomme hos alkoholikere og ved anorexia 
nervosa/bulimi) 

 Antacida som inneholder aluminium eller magnesium (Novaluzid, Link). Det dannes uløselige 
salter 

 Malabsorpsjon (cøliaki, bariatrisk kirurgi med mer) 

 Oppkast, steatore og kronisk diare 

 Vitamin D-mangel eller vitamin-D resistent rakitt (sjelden) 
 
Økt renal utskillelse 

 Hyperparatyreoidisme  

 Osmotisk diurese (oftest ved glykosuri). 

 Akutt volumekspansjon ved tilførsel av store mengder væske (hypokalsemi som fører til 
stimulering av PTH) 

 Legemidler: acetazolamid, loop-diuretika, intravenøst jern, kortikosteroid, bisfosfonater En rekke 
cytostatika og biologiske agens (bl.a cisplatin, bevacizumab, irinotecan, everolimus, oktreotid, 
imatinib, sorafenib og ifosfamid) 

 Alkoholmisbruk 

 Sjeldne syndromer (først og fremst ulike former for hypofosfatemisk rakitt) 
 
KLINIKK 
S-fosfat > 0,64 mmol/L er oftest asymptomatisk. Alvorlige symptomer sees ofte ved s-fosfat 
< 0,30 mmol/L. Symptomer er avhengig av årsak, alvorlighetsgrad og varighet. De vanligste 
symptomene ved alvorlig hypofosfatemi er muskelsvakhet, skjelettsmerter, rabdomyolyse og endret 
mental status. 
 

 Mineralmetabolisme: langvarig hypofosfatemi fører til redusert reabsorpsjon av kalsium og 
magnesium i distale tubuli, rakitt og osteomalasi. 

 Sentrale nervesystem: ved alvorlig hypofosfatemi: irritabilitet, parestesier, konfusjon, kramper, 
delirium og koma. 

 Hjerte- og lungesystemet: ved alvorlig hypofosfatemi: hjertesvikt og respirasjonssvikt (pga. ATP-
mangel som fører til svekket kontraktilitet). Økt risiko for ventrikulære arytmier. 
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 Skjelett- og glattmuskulatur (vanligste kliniske manifestasjon): proksimal myopati, dysfagi, 
ileus, kvalme og oppkast, og rabdomyolyse (spesielt hos alkoholikere og pasienter som får total 
parenteral ernæring uten adekvat fostfattilskudd). 

 Hematologisk dysfunksjon: erytrocytter (ved s-fosfat < 0,16 mmol/L).: redusert 2,3 DPG som 
fører til vevshypoksi og redusert ATP som fører til rigiditet i cellemembranen og dermed risiko 
for hemolyse. Leukocytter: redusert fagocytose og granulocytt kjemotakse. Trombocytter: defekt 
koagulasjon og trombocytopeni. 

 
DIAGNOSTIKK 
Hos pasienter med under-/feilernæring, alkoholikere, spiseforstyrrelse og de som reernæres, 
bør det tas kontroll s-fosfat ved innkomst og deretter daglig den første uken, for ikke å overse alvorlig 
hypofosfatemi. 
 

 Blodprøver: CRP, leukocytter, Hb, trombocytter, natrium, kalium, magnesium, fosfat, kreatinin, 
karbamid, glukose, PTH og CK. Vitamin D-status ved mistanke om vitamin D mangel (25-
hydroksyvitamin D). Kalcitriol (1,25-dihydroksyvitamin D) tas kun ved samtidig nyresvikt. 

 Blodgass 

 EKG (spesielt hos pasienter med alvorlig hypofosfatemi) 

 FEPO4: Man kan skille mellom ekstrarenalt og renalt tap av fosfat ved a regne ut fraksjonell 
ekskresjon av filtrert fosfat (FEPO4): 
 

Formel 8. FEPO4 

FEPO4 % = 
𝐮−𝐏𝐎𝟒 𝐱 𝐬−𝐤𝐫𝐞𝐚𝐭𝐢𝐧𝐢𝐧 𝐱 𝟎,𝟏

𝐬−𝐏𝐎𝟒 𝐱 𝐬−𝐤𝐫𝐞𝐚𝐭𝐢𝐧𝐢𝐧
 

 
Alle verdiene skal være i mmol/L bortsett fra s-kreatinin som skal angis i μmol/L. Urinprøvene er 
spoturin. 
 
Tolkning: FEPO4 > 5 % hos en pasient med hypofosfatemi indikerer renalt tap. 
 
BEHANDLING 
Avhengig av årsak, alvorlighetsgrad og varighet. 
 
Alvorlig (s-fosfat < 0,30 mmol/L)/symptomatisk hypofosfatemi 

 Monokaliumfosfat 1 mmol/ml. Dosering: 0,3 mmol/kg over 6 timer. Gjentas ved behov. Tilsettes 
½ -1 liter infusjonsvæske, fortrinnsvis karbohydratlosning (f.eks. glukose 50 mg/ml), alternativt 
NaCl 9 mg/ml. Når s-fosfat er over 0,5 mmol/L, bør pasienten få peroralt fosfattilskudd ev. per 
sonde. 

 
Merk! 
Maksimal konsentrasjon: 40 mmol/liter (pga. kaliuminnholdet i monokaliumfosfat) 
Maksimal infusjonshastighet: 20 mmol/time (pga. kaliuminnholdet). Obs! kontinuerlig 
EKG-monitorering ved infusjonshastighet over 10 mmol/time (pga. kaliuminnholdet). 
Forsiktighet: hos pasienter med redusert nyrefunksjon (ved eGFR 30-60 halveres de angitte doseringer, 
monitorering av s-fosfat for videre dosering). Monokaliumfosfat må ikke 
kombineres med kalsium, eller for lite fortynnende løsninger av magnesium (utfelling). Må ikke injiseres 
ufortynnet. 
Monitorering: mål s-fosfat, fritt kalsium, s-kalium og s-kreatinin før start av infusjon og etter endt 
infusjon. 
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Moderat (0,30-0,64 mmol/L) eller asymptomatisk hypofosfatemi 

 Peroral dosering foretrekkes (se under). Ved behov for iv: Monokaliumfosfat i.v. 0,1-0,3 mmol/kg 
i løpet av 6 timer.  

 Phosphate-Sandoz tabletter (søknad Legemiddelverket via apotek): 1 brusetablett (500 mg) 
inneholder: 16,1 mmol fosfat, 3,1 mmol kalium, og 20,4 mmol natrium. 

o Anbefalt dosering: 1 tbl. x 3 per døgn. Maksdose: 6 tabletter per døgn. Tabletten løses i 
glass vann og drikkes, ev. tilsettes i sonde. Bivirkninger: abdominale smerter, kvalme, 
oppkast og diaré. Forsiktig ved redusert nyrefunksjon. 

 Fosfatmikstur (natriumfosfat, apotekpreparat; 1 mmol/ml): p.o. eller på sonde: 5-10 ml x 3, max 
døgndose 100 mmol (ml). Høy dose peroral fosfat-dosering gir diaré.  
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REERNÆRINGSSYNDROM  
Marianne Catharina Astor og Kiarash Tazmini 
 

BAKGRUNN 
Hos pasienter med alvorlig underernæring eller feilernæring kan det oppstå metabolske forandringer 
som følge av at pasienten mottar næring. Tilstanden kalles reernæringssyndrom og er potensielt 
livstruende, men kan forebygges og/eller behandles dersom det erkjennes.  
 
ÅRSAK 
Pga. langvarig katabol tilstand med fett- og proteinmetabolisme er kroppens lager av vitaminer og 
elektrolytter ”brukt opp”. Når karbohydrater introduseres i kosten skjer det et raskt skifte fra 
fettforbrenning til karbohydrat-forbrenning med økt insulin-sekresjon som stimulerer til cellulært 
opptak av elektrolytter og vitaminer. Hos en person som i utgangspunktet har en mangel-tilstand kan et 
slikt influks av elektrolytter inn i cellene og forbruk av tiamin resultere i alvorlige, og av og til livstruende, 
elektrolytt- og vitamin-mangler.  
 
KLINIKK 
Reernæringssyndrom kan sees hos flere ulike pasientgrupper og ikke bare anoreksi-pasienter. 
Syndromet kan oppstå etter oppstart av ernæring både oralt, enteralt og parenteralt. Identifisering av 
risikopasienter er viktig for å forhindre utvikling av reernæringssyndrom.  
 
Risikopasienter er først og fremst:  

 Pasienter med anoreksi 

 Alkoholikere  

 Eldre eller psykiatriske pasienter med ensidig kosthold 

 Etter alvorlig sykdom/større kirurgi 

 Vekttap på > 10 % i løpet av siste 2 måneder 

 Lite/manglende matinntak > 5 dager 

 Lave serumnivåer av kalium, magnesium eller fosfat før re-start av ernæring  
   
De metabolske forstyrrelser inntrer vanligvis i løpet av de første dagene, ev. inntil 2-4 uker, etter 
oppstart av reernæring. Det kliniske bildet preges av: 

 Ødemer, hjertesvikt 

 Hypotensjon, sirkulasjonssvikt 

 Arytmi 

 Kramper 

 Rabdomyolyse 

 Respirasjonssvikt 

 Koma og plutselig død  
 

Kan forhindres ved å behandle elektrolytt- og vitamin-mangel initialt og i tillegg starte gradvis med 
reernæring.  
 
DIAGNOSTIKK 
Klinikk (se ovenfor) + elektrolyttforstyrrelser. Ved reernæring tilkommer en forverring av allerede 
eksisterende forstyrrelser, først og fremst:  
Hypofosfatemi, hypokalemi, hypomagnesemi, og tiaminmangel. Forstyrrelser i p-glukose (både hypo-og 
hyperglykemi) og forstyrrelser i væske-balansen med væskeretensjon og ødemer kan forekomme. 
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 Blodprøver: fosfat, kalium, magnesium, glukose forut for, og daglig de første 5-7 dager og senere 
1-2 ganger per uke etter oppstart av reernæring. Ofte kan det foreligge «skjult» mangel som 
avdekkes under reernæring.  

 EKG: med måling av QTc-tid med hensyn til risiko for alvorlig arytmi. Vurder telemetri/skop-
overvåkning.  

 
BEHANDLING 

 Tiamin: 100-300 mg i.v. eller i.m. (ev. Pabrinex i.v. eller i.m. som inneholder 250 mg tiamin + 
Vitamin B2, B6, B3 og C). Nødvendig for karbohydratmetabolisme. Gis FØR reernæring for å 
unngå utvikling av laktacidose og Wernicke-Korsakoffs syndrom. Gi fulldose i minst 3 dager, 
tilskudd totalt i 7-10 dager (50-100 mg), spesielt dersom behov for langvarig glukosetilførsel. 
Tiamin SKAL ALLTID gis før glukoseinfusjon. 

 

 Reernæring: startes med lavt kalori-inntak, 10-20 kcal/kg. Hos ekstremt avmagrede (KMI< 14): 5-
10 kcal/kg. Gradvis økning av kaloritilskudd 1-2 ganger i uken med 100-200 kcal. Tilstreb per oral 
(enteral) ernæring og unngå helst parenteral ernæring.  

 

 Hypofosfatemi (se Hypofosfatemi):  
‒ Ved alvorlig hypofosfatemi; s-fosfat < 0,30: Monokaliumfosfat i.v. 0,3 mmol/kg i løpet av 6 

timer i ½-1 liter infusjonsløsning (glukose 50 mg/ml ev. NaCl 9 mg/ml) Skal ikke tilsettes i 
Ringer acetat. Kontroller fosfat, fritt kalsium og kalium etter avsluttet infusjon. Gjenta 
infusjon ved behov (0,3 mmol/kg/6 timer) inntil s-fosfat > 0,5 mmol/L.  

‒ Ved moderat hypofosfatmi s-fosfat: 0,30-0,64: Peroral dosering foretrekkes . Phosphate-
Sandoz tabletter 500 mg (16 mmol fosfat) x 1-3. Max 6 tbl/døgn. Ev. fosfatmikstur 
(natriumhydrogenfosfat, apotekpreparat; 1 mmol/ml): p.o. eller per  sonde: 5-10 ml x 3, max 
døgndose 100 mmol (ml). Ved behov for i.v.: Monokaliumfosfat i.v. 0,1-0,3 mmol/kg i løpet 
av 6 timer. Høy enteral fosfat-dosering kan gi diarè.  

‒ Merk om Monokaliumfosfat: Max 40 mmol/liter infusjon (pga. kalium), max inf.hastighet 20 
mmol/time. EKG-monitorering ved infusjonshastighet over 10 mmol/time (pga. kalium). Gis 
fortrinnsvis i glukose 50 mg/ml, ev. NaCl 9 mg/ml. Må ikke kombineres med kalsium eller 
magnesium pga. utfelling.  

‒ Liten fare for overdosering ved normal nyrefunksjon. Forsiktighet ved redusert nyrefunksjon, 
ved eGFR < 30 halveres de anbefalte doseringer. 
 

 Hypokalemi (se Hypokalemi): helst p.o. behandling. Ellers gis i.v. KCl i ½-1 liter glukose 50 mg/ml 
eller NaCl 9 mg/ml. Max 20 mmol/time i perifer vene, max 40 mmol/time i CVK. 
 

 Hypomagnesemi (se Hypomagnesemi): Magnesiumsulfat 0,5 mmol/kg i ½- 1 liter 
infusjonsløsning glucose 50 mg/ml, ev. NaCl 9 mg/ml (skal ikke gis i Ringer acetat) over 8-12 
timer. Vedlikehold: Magnesium tabletter/mikstur: 5–15 mmol (120-360 mg) daglig. 
 

 Dehydrering: Væsketilførsel begrenses initialt til ca. 1,5 liter (tilstreb «null-balanse») for å unngå 
kardiovaskulær svikt. Forsiktighet med NaCl (anbefalt Na < 1 mmol/kg/døgn).  

 Hypoglykemi: kontinuerlig infusjon med glukose 50 mg/ml, 20-100 ml/time, unngå 
hyperglykemi. 

 Hyperglykemi: forsiktig dosering med glukose/insulin-infusjon.  

 Vurder Karnitin-tilskudd ved alvorlig underernæring eller hypoglykemi-problemer. Initial i.v.-
dosering 50 mg/kg i løpet av 4 timer.   

 



 

113 

 

Hos pasienter med normale elektrolytter og høy risiko for utvikling av reernæringssyndrom kan det 
vurderes å gi profylaktisk elektrolyttsubstitusjon før ernæringen startes. Forlag til dosering: fosfat: 0,1-
0,2 mmol/kg/døgn, kalium 1 mmol/kg/døgn og magnesium 0,1-0,2 mmol/kg/døgn. Forsiktighet ved 
redusert nyrefunksjon. Det anbefales med halvering av dosen ved eGFR < 30.  
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GONADER 

MANNLIG HYPOGONADISME  
Johan B. Svartberg og Anders P. Jørgensen 

 
BAKGRUNN 
Hypogonadisme hos menn er et klinisk syndrom som kan oppstå gjennom hele livssyklusen og beror 
vanligst på sykdom som direkte eller indirekte medfører at testiklene ikke klarer produsere et fysiologisk 
testosteron nivå og et normalt antall spermatozoer. Diagnosen hypogonadisme kan ikke stilles kun 
gjennom måling av testosteron nivået, men det må også være symptomer forenlig med denne 
tilstanden. Klassiske årsaker er hypofyse tumorer, Kallman’s syndrom (sekundær hypogonadisme), 
Klinefelter syndrom og XX-males syndrom (primær hypogonadisme). 
Ønsket om evig ungdom har skapt et marked for legemidler som kan påvirke aldringsprosessen og 
testosteron er ett av de hormoner som har stått i fokus. Selv om testosteron-nivået synker langsomt 
med økende alder er reduksjonen individuell, og de fleste menn vil ha nivåer i normalområdet gjennom 
hele livet. Livsstilsfaktorer, primært økende vekt/KMI, synes å ha en større betydning for det individuelle 
testosteron-nivået enn alder. Subnormale testosteron nivåer hos eldre menn omtales i blant som «late 
onset hypogonadisme». Det er dog vanskelig å skille symptomer som assosieres til denne tilstand med 
naturlig aldring. 
   
KLINIKK 
Symptomer som er relatert til og forekommer ved testosteronmangel 

 Manglende pubertetsutvikling 

 Redusert eller manglende libido 

 Mindre spontane ereksjoner 

 Gynekomasti 

 Redusert sekundær behåring og mindre behov for barbering 

 Små, bløte testikler (volum < 5ml) 

 Nedsatt fertilitet 

 Osteopeni/osteoporose 

 Minsket muskelmasse og muskelstyrke 

 Flushing og økt svette 
 
Høy alder, overvekt/adipositas, diabetes og symptomgivende prostata hyperplasi korrelerer bedre til 
redusert seksualfunksjon enn testosteron nivået i seg selv. 
 
DIAGNOSTIKK 
Kun menn med klinisk mistanke på hypogonadisme skal utredes. Testosteron skal måles fastende på 
morgenen mellom kl. 07-10.00 etter en normal nattsøvn. Dersom lavt testosteron nivå bestilles ny 
testosteron prøve og i tillegg LH, FSH og SHBG. 
Det er oftest enkelt å diagnostisere menn med en klar primær (lav testosteron og høy LH/FSH) eller 
sekundær hypogonadisme (lav testosteron og lav LH/FSH).  
OBS! Man bør ikke sammenlikne resultater fra ulike laboratorier. Lær å kjenne ditt eget laboratoriums 
analyser. 
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BEHANDLING/OPPFØLGING 
Menn med primær og sekundær hypogonadisme bør med få unntak få tilbud om behandling.  Før 
behandling bør man undersøke prostata og PSA. Menn med lavenergibrudd henvises til 
bentetthetsmåling.  
 
Kontraindikasjoner: Metastaserende prostata cancer og mamma cancer. 
Relative kontraindikasjoner: Ikke avklart knute i prostata, PSA > 4 ug/L, hematokrit > 50 %, 
symptomgivende benign prostata hyperplasi, ubehandlet søvnapnoe og ukontrollert hjertesvikt.  
 
I Norge finnes 2 akseptable administrasjonsmåter: Testosteron gel (Testogel, Testim, Tostran) 50 mg/5 g 
daglig på morgenen, eller intramuskulære injeksjoner med Nebido 1000 mg hver 10.-12. uke. Målet er 
testosteron i referanseområdet ved bruk av gel eller testosteron i nedre referanseområdet før neste 
injeksjon (fra og med 3. injeksjonen).  
 
Kontroll etter 6 mnd. og deretter årlig. Hematokrit, PSA19. Dersom hematokrit stiger til > 54 % 
(tilsvarende ca. Hb 18,5 g/dL) reduseres dosen, primært gjennom økning av intervallet mellom 
injeksjonene. Den lengste intervall som gir symptomlindring etterstreves og om det ikke er tilstrekkelig 
eller mannen ikke tolererer redusert dose, kan venesectio være indisert (tappegrense ca. 52 %). 
Behandling med lavdose ASA bør ordineres til EVF (erytrocytt volumfraksjon) normaliseres.  
 
NB! Det er ikke vist at testosteron behandling av middelaldrende og eldre, gjerne overvektige menn, 
med subnormale testosteron nivåer er gunstig eller ufarlig. Vektnedgang vil normalisere testosteron 
nivået hos de fleste menn i denne kategorien. Behandling av menn med lavt testosteron (der det ikke er 
mistanke om hypofysær eller testikkulær årsak) og som samtidig har en eller flere komponenter av 
metabolsk syndrom bør derfor primært være livsstilsendring, økt fysisk aktivitet og vektreduksjon, 
tilsvarende forebygging og behandling av type 2 diabetes.  

                                                 
19 Nytten og bruken av PSA kontroller ved testosteronbehandling er omdiskutert. 
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POLYCYSTISK OVARIESYNDROM (PCOS)  
Unni Rishaug, Ellen Marie Haave, Anders P. Jørgensen og Kari Lima 

 
HENSIKT  

 Diagnostikk og behandling av PCOS  

 Utredning for å utelukke annen årsak: kongenitt adrenal hyperplasi (CAH) og ikke klassisk-CAH, 
Cushings syndrom, hyperprolaktinemi, androgenproduserende tumor, tyreoideasykdom, 
idiopatisk hyperandrogenisme, idiopatisk hirsuitisme.  

 
DIAGNOSE  
Definisjon PCOS:  
PCOS er en eksklusjonsdiagnose. Kriterier er foreslått fra 3 grupper (NIH 1992, ESHRE/ASRM 
(Rotterdamkriterier) 2004, og Androgen Excess Society 2006).  
 

 Oligo- eller anovulasjon (< 10 sykler per år) 

 Kliniske og/eller biokjemiske tegn på hyperandrogenisme  

 Polycystiske ovarier (PCO) - minst ett ovarium skal ha polycystisk utseende. PCO defineres som 
12 eller flere antrale follikler med gjennomsnittlig diameter 2-9 mm og/eller et ovarievolum på > 
10 cm3  

 
Minst 2 av 3 kriterier må være oppfylt (Rotterdamkriteriene 2004).  
 
BAKGRUNN  
Polycystisk ovariesyndrom (PCOS) er en heterogen, arvelig tilstand som affiserer kvinner gjennom hele 
livet (10-15 % av kvinner i fertil alder). Fedme, særlig abdominal, er assosiert med hyperandrogenisme 
og metabolsk syndrom. Vektøkning forutgår ofte utviklingen av de kliniske tegn på PCOS. 
 
KLINIKK  
PCOS er hyppigste årsak til hirsutisme hos kvinner; dvs. mannlig kjønnshårdistribusjon. Den store etniske 
variasjonen i behåring og hirsutismegrad er bare delvis relatert til androgennivåer. Hirsuitisme kan 
graderes med Ferriman Gallway skår ( http://www.hirsutism.com/hirsutism-biology/ferriman-gallwey-
score.shtml ), hvor behåring i 9 områder graderes fra 0-4 og. Skår ≥ 8 angis som hirsutisme. Skåren kan 
være nyttig ved diagnose og for å bedømme behandlingsrespons. Akne og sebore´ er andre symptomer 
på hyperandrogenisme. Insulinresistens / nedsatt glucosetoleranse / metabolsk syndrom er vanlig (50-
70 %), men kreves ikke for diagnosen. Det er antatt økt risiko for diabetes og hjertekarsykdom, men 
gode data på dette savnes. Pasientene har økt risiko for endometriecancer. «Ikke-klassisk» CAH kan ikke 
skilles klinisk fra PCOS. Ved rask utvikling, virilisering og S-testosteron > 2 x øvre referanseområde må 
androgenproduserende ovarial- eller binyretumores mistenkes. 
 
DIAGNOSTIKK  

 Fastende blodprøver: Hb, hvite, natrium, kalium, glukose, HBA1c, ALAT, ALP, Gamma GT, 
kolesterol, HDL kolesterol, LDL kolesterol, triglycerider.  

 Spoturin: albumin-kreatininratio ved samtidig hypertensjon  

 Hormonprøver: Testosteron, SHBG, fri-testosteron indeks, androstendion, DHEA-S, progesteron, 
17OH-progesteron, østradiol, LH, FSH, prolaktin, ACTH, cortisol, TSH, fritt-T4, fastende c-peptid. 
Ved mistenkt Cushings syndrom, se Primærutredning ved mistenkt Cushingssyndrom. Ved høy 
17OH-progesteron, se Kongenital adrenal hyperplasi. 

 

http://www.hirsutism.com/hirsutism-biology/ferriman-gallwey-score.shtml
http://www.hirsutism.com/hirsutism-biology/ferriman-gallwey-score.shtml
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BEHANDLING  
Vektreduksjon (> 5 %) og fysisk aktivitet er vist å bedre insulinresistens, redusere testosteron og 
hirsutisme og er en viktig del av behandlingen. Ofte kombineres livsstilstiltak med lokalbehandling og 
medikamentell intervensjon med et eller flere medikament. Effekt på akne og hirsuitisme kan først 
bedømmes etter 6 til 8 måneders behandling fordi hår vokser langsomt. Effekten varer bare så lenge 
behandling pågår. 
 
Lokalbehandling mot hirsuitisme   

 Barbering, voks, elektrolyse eller laser. Laser er mest effektivt ved mørke hår, men refunderes 
ikke. Det er delvis refusjon for elektrolysebehandling i ansiktet.  

 Eflornithine HCL krem kan forsøkes i ansiktet. 
 
PCOS uten barneønske  

 P-pille. Alle typer kombininasjonspiller kan brukes; ved uttalte androgene symptomer velges ofte 
pille med anti-androgen gestagenkomponent; cyproteronacetat (Diane), drospirenon (Yasmin). 20 
Obs økt tromboserisiko. 

 Ved utilfredsstillende effekt kan spironolacton (aldosteronantagonist og anti-androgen) legges til 
i dose fra 50-200 mg. Spironolactone kan brukes i monoterapi når p-piller er kontraindisert eller 
uønsket, men gir ofte blødningsforstyrrelser og er teratogent. Alternativ sikker prevensjon må 
benyttes. Kontroller natrium, kalium, lever- og nyreprøver 4-6 uker etter oppstart og deretter 
årlig.  

 Metformin kan brukes ved insulinresistens / metabolsk syndrom. Reduserer kompensatorisk 
hyperinsulinemi som igjen reduserer androgener. Økning i ovulatoriske cykler kan forventes; 
imidlertid vesentlig dårligere effekt på hirsuitisme enn P-pille/spironolactone. 

 Ved < 4 menstruasjoner per år, vurder å gi gestagenkur (Provera 10 mg x 1 eller Primolut i 10 
dager). Avstøtning av endometriet forebygger antagelig endometriecancer. 

 
PCOS og barneønske  
Ved infertilitet henvis til gynekolog. Obs, sjekk at blodsukkeret er under kontroll før henvisning. 

 Behandling med Klomifen er førstevalg.  

 Metforminets rolle er uavklart. Studier kan tyde på at Metformin alene kan ha god effekt ved 
KMI < 30. Ved manglende ovulasjon etter 3-6 sykler med Klomifen, kan Metformin alene eller 
kombinert med Klomifen forsøkes.  

 IVF  
 
OPPFØLGING 
Vi mangler data til å gi anbefalninger om oppfølging med tanke på senere utvikling av diabetes og 
hjertekarsykdom hos kvinner med PCOS. De med KMI > 30 har økt risiko for diabetes type II.  

                                                 
20 Finasterid (Proscar 5 mg x 1) kan forsøkes, men er ikke godkjent til behandling av kvinner og alternativ sikker prevensjon 
må benyttes. Flutamid bør ikke brukes pga fare for fatal leversvikt. 
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ENDOKRINOLOGI OG NEOPLASI 

MEDISINSK GENETIKK OG ENDOKRINOLOGI 
Ketil Heimdal og Cecilie Rustad 
 

Man har lenge vært klar over at enkelte endokrinologiske sykdommer kan være forårsaket av 
mutasjoner (sykdomsgivende genfeil) i enkeltgener. Det har de siste årene blitt klart at en (større eller 
mindre) andel av de mer vanlige sykdommene (som diabetes, MODY) også er genetisk betinget. Det er 
flere grunner til å forsøke å finne pasientene med de genetiske sykdommene: genfunn kan endre 
foretrukket behandling og/eller forutsi prognose, pasienter med mutasjon og en tumorsykdom kan være 
disponert for en annen tumorsykdom og andre familiemedlemmer kan ha risiko for å bli syke. 
Kliniker bør mistenke genetisk sykdom i bestemte situasjoner, som beskrevet i denne veilederen for 
endokrinologi, men også på generell basis hos pasienter som frembyr opphopning av (en sjelden) 
sykdom hos flere familiemedlemmer, der sykdom opptrer i uvanlig (tidlig) alder og, ved tumorsykdom, 
ved bilateral eller multifokal svulst. Ved mistenkt genetisk sykdom, er det aktuelt å rekvirere gentesting 
for å finne den tilgrunnliggende mutasjon. Ved påvist genetisk sykdom, anbefales henvisning til klinisk 
genetiker med tilbud om genetisk veiledning. Ved usikkerhet kan klinisk genetiker konsulteres. Se 
www.genetikkportalen.no for oppdatert oversikt over tilbudet av gentester innenlands. De genetiske 
avdelingene (Oslo, Skien, Bergen, Trondheim, Tromsø) kan også være behjelpelig med råd om hvor man 
kan sende prøve til gentest. 
 
De aller fleste genetiske sykdommer innenfor endokrinologien skyldes mutasjoner i enkeltgener (i 
motsetning til kromosomfeil). Det kan mistenkes kromosomfeil der pasienten i tillegg til den 
endokrinologiske sykdommen har andre fenomener (som mental retardasjon eller alvorlige 
utviklingsavvik). Man kan da rekvirere «array comparativ hybridisering» (aCGH).  Ved mistanke om 
enkeltgensykdom, rekvireres enten Sangersekvensering og eventuelt «Multiple Ligation-dependent 
Probe Assay» MLPA eller Neste Generasjons Sekvensering (NGS). 
ACGH brukt innenfor den genetiske endokrinologien kan betraktes som en moderne, høykvalitets 
kromosomanalyse (selv om analysen gjøres på DNA nivå). ACGH oppdager kopitallsavvik. DNA isolert fra 
pasienten og fra en referansekilde (normalperson) merkes med ulike fluorokromer (typisk rød og grønn), 
denatureres (gjøres enkelttrådig), kappes opp i korte sekvenser og hybridiseres til et sett med 
komplementære DNA-sekvenser som er festet på en glassplate. I dag (2015) inneholder en plate til bruk 
i diagnostikken typisk 180 000 eller flere komplementære gensekvenser («prober»). Disse er arrangert i 
små «spots» på glassplaten. DNA fra pasienten og kontrollen vil feste seg på «probene» som har 
komplementær DNA sekvens. Reaksjonen gjøres kvantitativ slik at mengden rødt og grønt vil variere 
med hvor mye DNA som kommer fra pasientprøven og hvor mye som kommer fra kontrollen. Etter den 
kjemiske reaksjonen scanner man slidene og registrerer hvilken farge hver enkelt spot har. Resultatet 
fores inn i en datamaskin som konstruerer et kart over kromosomene der det fremgår om det foreligger 
en, to eller tre kopier for hvert lite område av kromosomet. På denne måten kan man oppdage små 
kromosomområder som mangler en kopi (delesjoner) eller har tre kopier (duplikasjoner). 
Oppløseligheten ved lysmikroskopisk kromosomanalyse regnes å være slik at man kan oppdage avvik på 
rundt 5 million basepar (megabaser) mens man ved aCGH typisk kan oppdage avvik på 50 000 basepar.  
Ved Sangersekvensering analyseres baserekkefølgen på enkeltgennivå i ett og ett gen. Det er bare den 
kodende delen (exonene og nærliggende del av intron) som blir analysert. Gjennomsnittlig finnes 85 % 
av mutasjonene i exoner. For noen gener finnes erfaringsmessig (nær) 100 % av mutasjonene i exoner, 
men generelt vil ikke en Sangersekvensering, eller noen annen genetisk laboratorieanalyse, kunne 
utelukke mutasjon i genet. Det vil oftest fremgå av litteraturen hvilken prosentandel av «typiske» 
pasienter man finner en mutasjon hos (typisk 85 - 95 %). 
 

http://www.genetikkportalen.no/
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Sangersekvensering vil ikke oppdage kopitallsavvik. For de vanligste genetiske sykdommene er under 10 
% av mutasjonene delesjoner eller duplikasjoner, men det finnes mange sjeldne sykdommer der 
andelen er langt høyere (eksempel: ved VHL oppgis 28 % av mutasjonene å være kopitallsavvik). For de 
fleste genene vil det derfor være riktig også å undersøke for denne typen mutasjon. Den vanligste 
metoden å oppdage delesjoner og duplikasjoner i enkeltgener kalles MLPA. Nærmere tekniske detaljer 
kan finnes for eksempel på MRC-Holland (MLPA). 
 
Metoden er rask med svar i laboratoriet på vel ett døgn. Den er enkel, billig og sensitiv og har mange 
anvendelsesområder. MLPA er basert på en multipleks PCR-reaksjon som kan undersøke opptil 50 ulike 
DNA segmenter samtidig. Det finnes over 300 «probe kit» kommersielt tilgjengelig, inkludert diverse 
«probe kit» for gener som er aktuelle ved endokrinologiske sykdommer. 
Ved NGS kan man analysere mange (i prinsippet alle 21 000) genene samtidig. Analysemaskinene er 
installert på de genetiske (og en del andre) laboratoriene også i Norge (2015). NGS kan utføres på 
mange måter og nye applikasjoner utvikles stadig. Per i dag kan man betrakte NGS som en «multi-
Sangersekvenseringsmetode». Teknologien vil antakelig også erstatte kopitallsanalyse (MLPA og aCGH) 
om få år. Analysen starter fra blod eller annet vev med rensing av DNA, deretter fragmenteres DNA, og 
man fisker ut de bitene av DNA som man ønsker analysert videre («capture»). Blant de mest aktuelle 
kommersielle «capture kits» i dag finnes de som fisker ut alle exoner (gir grunnlag for exon-
sekvensering) eller alle exonene til alle gener som er kjent å ha sykdomsgivende mutasjoner (for alle 
mulige genetiske sykdommer). Det finnes også spesialdesignete «kit» for 
enkeltsykdommer/sykdomsgrupper, men «capture kit» for «alle» endokrinologiske sykdommer er ikke 
tilgjengelig i Norge i dag. Etter prøveprepareringen, sekvenseres materialet i en maskin. Resultatet er en 
datafil med et sett med noen millioner korte sekvenser som settes sammen til stor gensekvens av et 
dataprogram (alignment). Resultat-filen analyseres ved at man filtrerer på de sekvensene man ønsker å 
se nærmere på. Dette gjøres enten ved at man velger aktuelle gener («filtrere en genliste») eller velger 
aktuelle gener ut fra arvemåte. Det siste betinger at man har sekvensert flere familiemedlemmer, 
vanligst foreldre og barn. Ved dominant arv med friske foreldre kan man for eksempel filtrere frem alle 
gener der barnet har en DNA-variant som ingen av foreldrene har. Dette vil representere en ny 
mutasjon. Man kan også lage kombinasjonsfiltre.  
 
Ved gentesting påviser man i prinsippet variasjon i DNA. Denne kan være sykdomsårsaken (patogen 
mutasjon) eller representere normal DNA-variasjon. Laboratoriene skal i prinsippet bare rapportere 
patogene mutasjoner og ev. varianter av ukjent betydning (Variant of Uncertain Significance (VUS)) til 
kliniker.  Antall påviste varianter stiger erfaringsmessig med antall gener analysert og vil være mye 
større ved NGS enn ved enkeltgentesting. Tolkningen av varianter lettes betydelig ved å se på prøver fra 
foreldrene: en VUS som også er til stede hos en frisk forelder vil vanligvis representere normalvariasjon. 
Foreldreprøver bør derfor sendes med prøver til NGS hvis mulig. 
 
I endokrinologien er det i dag mest aktuelt å bruke Sangersekvensering med MLPA der pasienten har en 
tilstand der det bare er ett til to aktuelle gener (for eksempel von Hippel Lindau syndrom) og NGS med 
filtrering på en liste gener (ev. pluss MLPA) der pasientens tilstand kan skyldes mutasjon i ett av flere 
gener (for eksempel MODY).  Ved undersøkelse av slektninger der man har funnet en mutasjon hos 
indekspersonen i familien, brukes Sangersekvensering eller MPLA.  
Ved Sangersekvensering og MLPA kan man vente svar fra laboratoriet etter 3-5 uker, ved NGS 3-5 
måneder. Svartidene forventes å bli kortere. 
 
 
 
 

http://mlpa.com/WebForms/WebFormMain.aspx?Tag=zjCZBtdOUyAt3KF3EwRZhNWLtcfv9pVl/tHJIM/fa9FWO8KMqctOGIoqYwxaGF9Y
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Aktuelle nettadresser: 
www.genetikkportalen.no – gir oversikt over hvilke gentester (inkludert hvilke genlister, genpaneler) 
som til enhver tid tilbys i Norge og linker til innenlandske laboratorier (inkludert rekvisisjoner med krav 
til prøvemateriale – vanligst EDTA—blod som kan sendes i vanlig post til lab). 
www.orpha.net – tilsvarende oversikt på Europeisk nivå.  

http://www.genetikkportalen.no/
http://www.orpha.net/
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MULTIPPEL ENDOKRIN NEOPLASI TYPE 1 (MEN1) 
Hrafnkell B. Thordarson og Stine L. Fougner 
 

BAKGRUNN 
MEN1 pasienter utvikler hyperplasi og tumorutvikling i paratyreoidea, hypofyse og enteropankreatiske 
endokrine celler. Klinisk kreves 2 av disse 3 hovedkomponenter for å stille diagnosen. Arvegangen er 
autosomal dominant og skyldes mutasjoner i MEN1-genet.  Over 20 ulike svulster er assosiert med 
MEN1 (Tabell 22). Manifesterer seg klinisk vanligvis i voksen alder, men primær hyperparatyoroidisme, 
prolaktinom og insulinom er beskrevet i tidlig barnealder. Biokjemisk tegn på sykdom, for eksempel 
hyperkalsemi kan sees mange år før kliniske manifestasjoner oppstår. 
 

Tabell 22. MEN1 svulster ved 40 års alder i prosenttall av mutasjonsbærere 

Svulst % Svulst %  

Paratyroida 90 Angiofibromer i ansikt 85 

Entero‐pankreatisk 
    Gastrinom 
    Insulinom  
    Inaktive, PPOM*, Glucagon, 
    VIP**, Somatostatin 

 
40 
10 
20 
2 

Kollagenom  
Lipom 

70 
30 
 

Hypofyse‐forlapp 
    Prolaktinom 
    GH+prolaktin prod 
    VH‐prod 
    Inaktive 
    ACTH prod 

 
20 
5 
5 
5 
2 

Meningiom  5 
 

Binyrer  
    Bark‐inaktive 
    Marg 

 
25 
1 

Leiomyom 
    Uterus 
    Øsophagus  

 
30 
5 

Forgut  karsinoid 
    Magesekk; ECLoma inaktiv 
    Tymus; karsinoid 
    Bronkial; karsinoid 

 
10 
4 
2 

  

   * PPOM: tumor som lager pankreatisk polypeptid. ** VIP: vasoaktivt intestinalt peptid.  

 

Primær hyperparatyroidisme pga. hyperplasi eller multiple paratyroidea adenomer er vanligvis første 
manifestasjon. De neuroendokrine pankreas- og duodenaltumorene (NET) karakteriseres av å være 
multiple. Vanligst er såkalte hormoninaktive, etterfulgt av gastrinomer og insulinomer. I motsetning til 
isolerte gastrinomer er MEN1-gastrinomene oftest lokalisert i duodenalveggen og ikke i selve pankreas. 
Om lag 50 % blir maligne. Selv med lymfeknutemetastaser er prognosen god, men faller ved 
fjernmetastaser (20 % overlevelse etter 5 år). Hypofysetumorene er sammenlignet med de isolerte 
adenomene mer aggressive i sitt vekstmønster.  
 

Tymuskarsinoider er maligne og rammer hovedsakelig menn, mens godartede bronkialkarsinoider sees 
hyppigst hos kvinner. Angiofibromer i ansiktet, kollagenom på torso og lipomer kan være nyttig for 
presymptomatisk diagnose hos risikopasienter, før hormonproduserende svulster dukker opp.  
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DIAGNOSTIKK 
Gendiagnostikk for MEN1 mutasjon er indisert ved: 

 Indekspasient med klinisk MEN1-diagnose (2 av 3 hovedkomponenter) 

 Pasienter med mistenkt eller atypisk MEN1-tumor som omfatter: 
‒ Parathyroidea adenom < 40 år 
‒ Hyperplasi/adenom i flere kjertler  
‒ Residiverende primær hyperparatyroidisme 
‒ Gastrinom, uansett alder 
‒ Multiple pankreas-NET, uansett alder 

 Karsinoider i tymus, lunge og magesekk 

 Førstegradsslektninger av kjente bærere av MEN1-mutasjon (fra 5 års alder21) 
 

Rutinemessig biokjemisk testing for hormonproduserende svulster med start ved 5 års alder hos 
asymptomatiske i fare for å utvikle MEN1 har vært anbefalt. 
 
Blodprøver: 
Primær hyperparatyreoidisme: fritt kalsium, PTH, 25-OH vitamin D. 
NET: gastrin, kromogranin-A, insulin, Insulin C-peptid, fastende blodsukker og glukagon. 
Hypofysetumor: prolaktin, IGF-I, VH, kortisol og ACTH 
Binyrehyperplasi: renin og aldosteron i morgenprøve, etterfulgt av 1 mg Deksametason-hemningstest. 
 

Billeddiagnostikk: MR av hypofyse, thorax og abdomen. Undersøkelse for NET i pankreas og 
duodenalområdet kan suppleres med endoskopisk ultralyd om modaliteten er tilgjengelig. MR anbefales 
for å redusere strålebelastningen over tid.  
 
BEHANDLING 
Ulike typer svulster behandles i hovedsak som hos pasienter med de samme sykdommene uten MEN1 
syndrom. 
Hyperparatyroidisme: Samme indikasjonsstillinger som ved vanlig hyperparatyreoidisme. 
Standardoperasjonen er subtotal paratyroidektomi (3,5 kjertler) med samtidig cervical tymektomi. Ved 
residiv kan total paratyroidektomi gjøres med autotransplantasjon. 
 

Ved entero-pancreatiske svulster er operativ behandling indisert ved insulinomer og gastrinomer og 
ikke-hormonproduserende NET over 2 cm i diameter, glukagonomer og VIPomer. Operasjonsmetode 
bestemmes individuelt, men det anbefales alltid å gjøre duodenotomi for å lete etter små NET i 
duodenalveggen. Mindre gastrinomer kan behandles med protonpumpehemmer. 
 
Tumorbehandling ved MEN1 er mindre vellykket enn ved sporadiske svulster. Flere pasienter har 
vedvarende hormonproduksjon etter kirurgisk og annen antitumor behandling. Økt mortalitet er 
relatert til entero-pankreatiske NET og karsinoid i tymus. 
 
OPPFØLGING 
Årlig klinisk undersøkelse som prøvetaking som under diagnostikk. MR-hypofyse, toraks og abdomen 
hvert 3. år. Hyppigere på klinisk indikasjon, ev. supplert med endoskopisk ultralyd. 
I familier med få sykdomsmanifestasjoner kan mindre omfattende oppfølgingsprogram følges.   

                                                 
21 Basert på amerikanske retningslinjer. Det finnes ingen konsensus i Norge for tiden. 
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MULTIPPEL ENDOKRIN NEOPLASI TYPE 2 (MEN2)  
Hrafnkell B. Thordarson og Stine L. Fougner 

 
HENSIKT 
Kortfattet oversikt over MEN2 syndromet myntet på leger i spesialisthelsetjenesten med vekt på 
diagnostikk, behandling og oppfølging.  
 
BAKGRUNN 
MEN2 er et autosomalt dominant kreftsyndrom med varierende penetrans av medullært tyreoidea 
carcinom (MTC) og feokromocytom og finnes i to varianter. MEN2A er vanligst og kan i tillegg 
forekomme med primær hyperparatyreoidisme (PHPT), Hirschsprungs sykdom og lichen amyloidosis i 
hud.  MEN2B (5 % av MEN2) har aldri PHPT og karakteriseres i tillegg av marfanoid habitus, neuromer i 
slimhinner og øyelokk samt ganglionnevromatose i GI-traktus. I tillegg regnes ofte familiær MTC til 
MEN2 da de i likhet med MEN2 har mutasjoner i protoonkogenet RET.  
 
Forekomst 
Ulike tall angis eller for forekomst av MEN2 angis eller fra 1 per 30 000 til 1 per 200 000 individer. I 
Norge er det fra 1993 til 2014 funnet 71 personer med tilstanden hvorav 5 har MEN2B.  
 
Genetikk 
MEN2 aktiverende punkt mutasjoner i RET. Genet er lokalisert på kromosom 10q11.2 og koder for en 
tyrosinkinase reseptor, som har en nøkkelrolle ved cellevekst, differensiering og overlevelse. Genet 
uttrykkes hovedsakelig i nevroendokrin differensiert vev og proteinet er involvert i migrasjon av 
nevrallist-deriverte celler. Mutasjonene som gir MEN2 medfører konstitutiv aktivering av tyrosinkinasen 
som fører til hyperplasi og tumorutvikling. Det er en klar genotype-fenotype korrelasjon som har klinisk 
betydning for oppfølging. Mens MEN2A vanligvis forekommer som familiær sykdom oppstår de fleste 
MEN2B tilfeller på grunn av de novo mutasjoner (få MEN2B pasienter får barn). Familiær screening er 
derfor vanligvis ikke mulig ved MEN2B.  
 
KLINIKK 
MEN2A  
MTC forekommer hos nesten alle pasienter ved 70 års alder. MTC er ofte første, og kan være den eneste 
manifestasjonen (10-20 %). MTC utgår fra parafollikulære C-celler. Tumormarkør er calcitonin og CEA. 
Kalsitoninnivået er tett korrelert med sykdomsstadium. Pasienter som så langt ikke har utviklet C-celle 
forandringer har normal kalsitonin, mens lett forhøyet kalsitonin vanligvis reflekterer C-celle hyperplasi. 
Høyere kalsitoninverdier er korrelert med MTC. Det er imidlertid ikke skarpe grenser mellom gruppene.  
 
Symptomer hos indekspasienten er vanligvis en ekspansiv prosess på halsen før 35 års alder, ofte mye 
tidligere. Opp til 70 % av pasientene vil da ha lokale lymfeknutemetastaser. Diare er et hyppig symptom 
ved veldig høye kalsitoninverdier. Feokromocytom oppstår som regel senere enn MTC, men kan også 
være første symptom (særlig i gruppen med RET-mutasjoner med «lav risiko»). Feokromocytom ved 
MEN2 opptrer tidligere, gir mindre symptomer og er oftere bilateralt (inntil 50-60 %) med overvekt av 
adrenalinproduksjon (metanefrin) enn ved sporadisk feokromocytom.   
PHPT ved MEN2A er typisk mild, varierer fra et enkelt adenom til uttalt hyperplasi.  De fleste pasientene 
har ikke symptomer, men hyperkalsiuri og nyresteiner forekommer. Hvis ubehandlet, kan 
hyperkalsemien bli betydelig. Gjennomsnittsalder ved diagnose 38 år.  
 
En liten andel MEN2A pasienter utvikler kløende lichen amyloidosis i hud på øvre del av ryggen (også 
kalt nostalgia paresthetica). Disse pasientene har som regel mutasjon i codon 634.   
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Hirschsprungs sykdom, medfødt mangel på autonome ganglia i terminal «hindgut», med 
colondilatasjon, alvorlig obstipasjon og obstruksjon av tarm oppstår hovedsakelig hos barn og er en 
annen sjelden manifestasjon av MEN2A og kan forekomme ved mutasjoner i ekson 10 codon 609, 611, 
618 eller vanligst 620. Disse kalles «Janusmutasjoner» da de fører til både aktivering (MEN2) og 
inhibering (Hirschsprungs sykdom) av RET. 
 
MEN2B  
MEN2B utgjør kun 5 % av MEN2-pasientene. MEN2B karakteriseres av tidlig aggressiv MTC. Individer 
med MEN2B som ikke får fjernet skjoldkjertelen før fylte 1 år, er i stor fare for å utvikle metastaserende 
MTC tidlig i livet. Barn eldre enn 4 år kan nesten aldri kureres. Feokromocytom oppstår hos over 50 % av 
pasientene med MEN2B, halvparten har multiple og ofte bilaterale tumorer. Slimhinnenevromer på 
lepper, tunge, gane og i farynks utvikles tidlig i baneårene. Leppene blir prominerende, og pasientene 
kan få nevromer på øyelokkene og fortykkelse av nerver i kornea.  Alle pasientene har 
ganglionevromatose i GI- traktus og mange har symptomer fra de er barn med utspilt abdomen, 
megacolon, og obstipasjon. Om lag 75 % av de med MEN2B har marfanoid habitus, ofte med skoliose, 
slakke leddbånd og redusert subkutant fettvev. 
Ved fødsel er de fleste barna normale, men utvikler i løpet av noen måneder uttalt obstipasjon og 
nedsatt muskeltonus med drikkevansker. En annen tidlig tegn er at barnet ikke produserer nok 
tårevæske og gråter uten tårer («tearless crying»).  
 
DIAGNOSTIKK 
Alle med klinisk MEN2 (2 av hovedkomponentene MTC, feokromocytom og PHPT), eller ved MTC alene 
bør undersøkes for mutasjon i RET-genet. Ved påvist RET-mutasjon bør familiemedlemmer undersøkes. 
Det anbefales henvisning til genetisk avdeling med genetisk veiledningstjeneste. Forekomst av tidlig 
MTC samt slimhinnenevromer på lepper, tunge eller GI-traktus, fortykkede kornea nerver, fortykkede 
lepper og Marfanoid habitus gir mistanke om MEN2B. I tillegg er forekomst av Hirschsprungs sykdom og 
lichen amyloidosis på øvre del av ryggen indikasjon for å gjøre RET-analyse. 
 
BEHANDLING 
Behandlingen av MTC er kirurgisk. Genbærer opereres profylaktisk; tidspunktet avhenger av 
mutasjonen, (se Helsedirektoratets retningslinjer for behandling av cancer tyreoidea). Behandling av 
feokromocytom/paragangliom er kirurgisk, se Feokromocytom. 
 
OPPFØLGING  
Oppfølging av de ulike komponenter er sammenfattet i Tabell 23. 

 MTC: Pasienter som har blitt operert for MTC skal få målt kalsitonin og CEA og undersøkes med 
ultralyd av hals 3-6 måneder etter operasjon. Deretter gjøres analyse av kalsitonin og CEA hver 
6.måned. Fordobling av nivåene over 2 år indikerer aggressiv MTC. Pasienter med normalt 
kalsitonin i basalprøve ved 3 måneders kontroll etter kirurgi skal i tillegg undersøkes med hurtig 
kalsiuminfusjon. I Norge er pentagstrin ikke lengre tilgjengelig. Ved normal test (ikke stigning av 
kalsitonin) er ikke flere tester nødvendig. Referanseverdiene varierer mellom laboratoriene. 

 Feokromocytom: Pasienter skal screenes for feokromocytom før tyroidektomi og ellers fra gitt 
aldreavhengig av mutasjonen, se Tabell 23 nedenfor. 

 Hyperparatyroidisme: Pasienter skal screenes for PHPT før tyroidektomi. Årlig rutinemessig 
screening for HPT med s-kalsium og PTH fra 20 års alder, se Tabell 23 nedenfor. Bildediagnostikk 
med ultralyd og MIBI scintigrafi er kun aktuell ved biokjemisk påvist PHPT. Pasienter som har fått 
utført profylaktisk tyreoidektomi utvikler sjelden HPT. 
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Tabell 23. Oppfølging av pasienter med MEN2 

Mutasjon Exon 13,14,15 Exon 10 Exon 11 MEN2B 

Screening for MTC 
med kalsitonin og 
ultralyd 

> 3-5 år > 3-5 år > 3-5 år Som spebarn 

Alder ved profylaktisk 
tyroidektomi 

Etter 5 års 
alder* 

Vurder kirurgi 
før 5 års alder* 

Før 5 års alder Så tidlig som mulig i 
løpet av første leveår 

Alder ved tidligste 
progresjon til N1  

10 år 21 år 5 år 2,7 år 

Alder ved tidligste 
progresjon til M1 

56 år 22 år 15 år 5 år 

Feokromocytom 
screening ** 

Begynn ved 20 
års alder 

Begynn ved 20 
års alder 

Begynn ved 20 
års alder 

Begynn ved 8 års 
alder 

HPT screening Begynn ved 20 
år alder 

Begynn ved 20 
år alder 

Begynn ved 20 
år alder 

Ikke relevant 

*Senere intervensjon vurderes ved normal årlig basal/stimulert kalsitonin, normal årlig ultralyd hals, 
mindre agressive MTC- familie anamnese og familiens ønsker. 
**Det er ikke konsensus om hva screeningen skal innebære. Vi anbefaler årlig kontroll av p-metanefrin 
og p-normetanefrin, og bildediagnositikk med CT/MR hvert 3.-5. år dersom det ikke er mistanke om 
feokromocytom.  
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VON HIPPEL LINDAU  
Anders P. Jørgensen, Jens Bollerslev og Ketil Heimdal 

 
HENSIKT 
Sikre rett diagnostikk, behandling og oppfølging av pasienter med kjent eller mistenkt von Hippel-
Lindaus syndrom (VHL).  
 
BAKGRUNN 
VHL er en genetisk betinget tilstand som disponerer for godartede og ondartede svulster i flere 
organsystemer. Internasjonalt er prevalensen angitt fra 1 per 36 000 til 1 per 91 000. Prevalensen i 
Norge er  ikke kjent. Sykdommen nedarves autosomalt dominant og skyldes punktmutasjoner eller 
delesjoner av deler eller hele VHL-genet. Flere enn 1500 ulike sykdomsgivende mutasjoner er beskrevet. 
Ca. 20 % av tilfellene skyldes nye mutasjoner og mosaikker forekommer. VHL-genet er et 
tumorsupressor-gen, og VHL-proteinet bidrar normalt til å redusere nivået av hypoksiinduserbar faktor 
(HIF1α) i cellene. HIF stimulerer blant annet til proliferasjon og angiogenese.  
Det er stor variasjon i penetransen for de kliniske manifestasjonene av sykdommen, men en regner med 
at alle mutasjonsbærere blir syke før 65 års alder.  
 
KLINIKK 
VHL-manifestasjoner som inngår i de kliniske diagnosekriteriene er: 

 Hemangiom i retina 

 Hemangioblastom i cerebellum, medulla oblongata eller medulla spinalis 

 Svulst i endolymfatisk sacculus 

 Nyrecellecarcinom 

 Feokromocytom, paragangliom eller glomustumor (hode/hals paragangliom) 

 Nevroendokrine svulster eller cyster i bukspyttkjertelen 
 

VHL kan defineres av et av følgende kriterier:  

 Minst to manifestasjoner på VHL 

 En VHL manifestasjon og påvist mutasjon i VHL-genet   

 En person med minst en VHL-manifestasjon og en førstegradsslektning med  
‒ En VHL-manifestasjon  
‒ Eller mutasjon i VHL-genet som er kjent å gi sykdom    

 
Merk at flere relativt vanlige VHL-manifestasjoner ikke inngår i diagnosekriteriene som; 
hemangioblastom i cerebrum, papillært cystadenom i ligamentum latum uteri, papillært cystadenom i 
epidydimis og nyrecyster. Dette er fordi disse tilstandene forekommer relativt hyppig i 
normalbefolkningen. Det kan også forekomme cyster, cystadenomer, angiomer, hemangiomer og 
hemangioblastomer i lever, milt, lunge, hud, ovarier og skjelett.  
 
DIAGNOSTIKK 
Pasienter med hemangiom i retina eller hemangioblastom i CNS (ofte multiple), familiært, bilateralt eller 
tidlig debut (< 40 år) av feokromocytom, multippel eller tidlig debut (< 40 år) av klarcellet 
nyrecellecarcinom, eller svulst i endolymfatisk sacculus bør utredes med tanke på VHL. I noen tilfeller 
kan differensialdiagnostiske overveielser mot multippel endokrin neoplasi (MEN) type 2, familiære 
paragangliomer Birth-Hogg-Dube syndrom, tuberøs sklerose, nevrofibromatose og polycystisk 
nyresykdom være relevante. 
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Utredningsprogrammet omfatter: 

 Anamnese og klinisk undersøkelse 

 Undersøkelse hos øyelege 

 Plasma metanefrin/normetanefrin og kromogranin A  

 Billeddiagnostikk av hele CNS, nyrer, pankreas, binyrer og lever. Vanligvis MR 

 Hørselsundersøkelse med tone/tale og impedanseaudiometri 

 Genetisk testing - Sangersekvensering og MLPA 
 
Henvis til klinisk genetisk avdeling dersom utredningen taler for at VHL er mest sannsynlige diagnose. 
Dersom en ikke finner holdepunkter for diagnosen kan VHL oppfølgingen som regel avsluttes.  
 
Oppfølgingsprogrammet for affiserte individer, risikopersoner eller friske mutasjonsbærere skal skje hos 
spesialister som har erfaring med VHL og kan med fordel koordineres fra et av de involverte 
fagmiljøene. Vi foreslår følgende kontrollprogram: 
 
Fra 0 til 4 år, årlig undersøkelse som omfatter 

 Somatisk undersøkelse hos pediater 

 Øyelegeundersøkelse 
 
Henvisning til klinisk genetiker for veiledning. Gentest av barna kan utføres allerede ved fødsel, med en 
kan i samråd med foreldre vente til barnet er et par år gammelt.   
 
Fra 5 til 18 år, årlig undersøkelse som omfatter 

 Somatisk undersøkelse hos pediater 

 Øyelegeundersøkelse 

 P-metanefrin og p-normetanefrin 

 Audiometri 

 MR undersøkelse av CNS og MR eller UL av abdomen fra rundt 10 års alder 

 Fra fylte 15 år oppfølging som for voksne, men hos pediater til 18 års alder 
 
Fra 18 år, årlig undersøkelse som omfatter 

 Somatisk undersøkelse. Palpasjon av testis 

 Øyelegeundersøkelse 

 P-metanefrin, p-normetanefrin og kromogranin-A 

 MR eller UL av abdomen 

 Audiometri 

 MR av CNS og det indre øre (hvert annet år) 
 
Tilby genetisk veiledning ved klinisk genetiker når pasientene blir voksne og ellers ved behov. 
 
Dersom det oppstår manifestasjoner må oppfølgingen tilpasses disse. Oppstår det symptomer utenfor 
rutinekontrollene, må disse utredes. Pasientene bør få beskjed om å ta kontakt ved svimmelhet, 
gangvansker, koordinasjonsvansker, kraftig hodepine eller hjertebank, øresus, hørselstap eller endret 
syn.  
Per i dag gir ikke den genetiske undersøkelsen  eller sykdomsbildet i familien (VHL undergruppe 1 A/B, 2 
A/B/C) grunnlag for å differensiere den kliniske oppfølgingen. Pasienter og pårørende henvises til 
samtale med klinisk genetiker etter behov.  
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BEHANDLING 

 Hemangiom i retina behandles primært med laser eller kryoterapi. 

 Hemangioblastom i CNS behandles kirurgisk ved symptomer eller ved tegn til vekst som 
forventes å gi symptomer. 

 Svulst i endolymfatisk sacculus kan behandles kirurgisk av ØNH lege. 

 Nyrecellecarcinom behandles kirurgisk (nyrebevarende kirurgi hvis mulig) eller med 
radiofrekvensablasjon.  

 Feokromocytom, paragangliom eller glomustumor (hode/hals paragangliom) behandles primært 
kirurgisk under alfa-blokkade (se Feokromocytom) om de er hormonelt aktive.  

 Nevroendokrine svulster (NET) i bukspyttkjertelen behandles primært kirurgisk. NET < 2 cm i 
caput og < 3 cm i corpus og cauda kan vanligvis observeres, men skal evalueres med tanke på 
hormonproduksjon. Kirurgisk behandling av simple cyster og serøse cystadenomer gjøres dersom 
de gir symptomer. 

 Papillært cystadenom i ligamentum latum uteri og papillært cystadenom i epidydimis behandles 
kirurgisk om de gir symptomer.  
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HYPOGLYKEMI  
Mikkel Høiberg, Dag Hofsø, Stine L. Fougner, Elisabeth Qvigstad og Anders P. Jørgensen 
 

HENSIKT 
Avklare hvem som skal utredes for hypoglykemi og beskrive hvordan disse kan utredes. For å unngå 
kostbar, langvarig og unyttig utredning anbefaler vi en annen utredning for pasienter med mistenkt 
insulinom enn for pasienter med postprandial hypoglykemi.  
 
BAKGRUNN 
Blodsukker er livsviktig for sentralnervesystemets funksjon. Glykogenolyse og glukoneogenese i leveren 
sørger for normal blodsukker under faste. Glukagon, kortisol, adrenalin og veksthormon kan stimulere til 
økt blodsukker, mens det bare er insulin som kan senke det. I normalfysiologien sees klinisk betydende 
hypoglykemi derfor i praksis aldri. De vanligste årsaskene til hypoglykemi er angitt i Tabell 24. 
 

 Insulinom er en sjelden tilstand med insidens på ca. 1-4 per million per år. Kan være assosiert 
med MEN1. Insulinom kan være malignt (< 10 %), oftere malignt ved MEN1. Insulinom gir 
fastende hypoglykemi, og er ofte assosiert med vektøkning.  

 Nesidioblastosis karakteriseres av diffus betacelle-hyperplasi med hyperinsulinisme som kan gi 
postprandial hypoglykemi, spesielt etter stort vekttap eller etter gastrisk bypass. Dette er et 
økende problem da prosedyren er vanlig. 

 
 

Tabell 24. Årsaker til hypoglykemi hos voksne 

Pasientgrupper Årsaker 

Pasienter med diabetes Insulin. Sulfonylurea (SU). Non-SU sekretagoger. GLP-1 analog og 
metformin (sjeldent). Glukagon-mangel («brittle diabetes») 

Primær eller sekundær 
binyrebarksvikt 

Kortisolmangel 

Anti-diabetika til 
pasienter uten diabetes 

Feiladministrasjon (spesielt eldre). Münchhausens syndrom. 
Insulin (kroppsbyggere) 

Endogen 
hyperinsulinisme 

Insulinom 
Betacelledysfunksjon (nesidioblastose) 

 Non-insulinom pangreatogen hypoglykemi 

 Post-gastrisk bypass hypoglykemi 

 Arvelige tilstander (sjeldent) 

Legemidler og alkohol Tramadol. Dekstropropoxyfen. Kinin og andre antimalariamidler 
Glukagon. Lithium. Trimetoprim-sulfamethoxazol. Betablokkere 
Alkohol 

Malign sykdom IGF-2 produserende tumorer (ikke standard analyse) 

Underernæring Anorexia nervosa. Underernæring hos eldre 

 
 
KLINIKK 
Symptomene ved hypoglykemi er ikke spesifikke og inndeles i: 

 Adrenoglukopene: hjertebank, angst, tremor i ekstremiteter, svette og sult 

 Neuroglukopene: konfusjon, svimmelhet, trøtthet, kramper, koma 
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Målt blodsukker alene kan ikke definere hypoglykemi. Spesielt er måleusikkerheten stor ved måling av 
vevsglukose. Utredning skal derfor bare gjøres av pasienter som oppfyller Whipple’s triade: 

 Symptomer og/eller funn forenlig med hypoglykemi 

 Dokumentert lav p-glukose 

 Reversering av symptomer og/eller funn ved øking av p-glukose  
 
DIAGNOSTIKK 
Anamnese  

 Hypoglykemitilfeller primært fastende eller etter måltid?  

 Familieanamnese: familiær hypoglykemitendens hos ikke diabetikere, endokrine svulster, 
krampeanfall, bevissthetstap. 

 Tidligere fedmekirurgi eller andre inngrep på magesekken, hypofyse-/binyrebark-svikt, 
leversykdom, alkoholinntak, annen medisinsk behandling  

 Medikamentanamnese; tilgang til antidiabetika? 

 Behov for hyppige måltider eller vektøkning?  

 Stort inntak av raskt absorberbare karbohydrater?  

 Kliniske tegn på hypoglykemi og oppfyllelse av Whipples triade. 
 
Blodprøver  

 Kreatinin, karbamid, leverfunksjon, fritt-T4, TSH, kortisol (kl. 7-9), HbA1c, natrium, kalium, fritt 
kalsium, PTH, glukose, ACTH, IGF-1; Synacthentest ved mistanke om binyrebarksvikt.  

 Dersom det er påvist hypoglykemi 

 C-peptid, proinsulin, insulin (måles ved hypoglykemi)  

 Ev. SU-bestemmelse*, β-OH-butyrat**, insulin-antistoffer og kromogranin A 
 
*SU-bestemmelse gjøres p.t. ikke i Norge. 

**β-OH-butyrat  2,7 mmol/L indikerer at hypoglykemien er mediert via insulin eller IGF. 

 
Ved klinisk og biokjemisk mistanke om fastende hypoglykemi er 72 timers fastetest ved mistenkt 
fastende hypoglykemi indisert. Ved mistanke om postprandial hypoglykemi kan det gjøres 
Måltidsbelastning ved mistenkt postprandial hypoglykemi. 
 
Bildediagnostikk 
Først etter positiv 72 timers fastetest gjøres bildediagnostikk for lokalisering av tumor; MR/CT og 
endoskopisk ultralyd er aktuelle undersøkelser. Ved faste før undersøkelse husk å gi intravenøs glukose. 
Eventuelt kan det gjøres scintigrafi (oktreotide/ somatostatin) eller PET-CT. Peroperativ ultralyd kan 
utføres. Finner man ikke tumor kan lokalisering ved selektiv arteriell kalsiuminfusjonstest av ulike 
pankreas segment gjøres (Haukeland eller sentra i utlandet - Hammersmith London).  
 
BEHANDLING OG OPPFØLGING 
Insulinom 

 Kirurgi dersom pasienten er operabel 

 Medikamentell behandling før kirurgi (ved uttalt hypoglykemitendens) eller dersom pasienten er 
inoperabel: 

‒ Diazoxid (Proglicem) er førstevalg om pasienten tåler preparatet 
‒ Ev. somatostatinanalog eller prednisolon 

 Embolisering av levermetastaser  

 Cellegiftbehandling ved metastatisk sykdom gjennomføres i samråd med onkolog 

 Peptid- reseptor-radioterapi gjøres for tiden i utlandet 
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Ingen konsensus foreligger på varighet av oppfølgingen. Alle pasienter operert for insulinom følges 
klinisk og biokjemisk etter 3-6 måneder, deretter årlig i 10 år. Bildediagnostikk gjøres på klinisk 
indikasjon. Pasienter med stor tumor eller mistanke om metastaser følges oftere og lengre. Livslang 
oppfølging av pasienter med MEN1. 
 
Postprandial hypoglykemi 
Første tiltak er kostveiledning med vekt på: 

 Små, hyppige og karbohydratfattige måltider med lav glykemisk indeks. I enkelte tilfeller er svært 
karbohydratfattig kost nødvendig 

 Drikke bør inntas etter måltidet 

 Alkohol hemmer glukoneogenesen og bør derfor unngås 
 
Medisinsk behandling22  

 Akarbose (Glucobay) i høyest tolererbare dose (25-100 mg) til hvert måltid kan forsøkes. Dette 
forsinker absorpsjon av karbohydrater. Bruken begrenses ofte av gastrointestinale bivirkninger.  

 Proglicem (50-100 mg x 2) eller somatostatinanalog kan forsøkes.  
 
Kirurgisk behandling  

 Reetablering av normal anatomi eller andre kirurgiske modifikasjoner kan i invalidiserende 
tilfeller være aktuelt.  

                                                 
22 Behandling av tidlig dumping er ikke omtalt her, og evidensen for at creon eller kalisumblokker har en plass i behandlingen 
er lav.   
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BINYREBARKCANCER 
Jan Inge Sørheim, Halfdan Sørbye og Eystein S. Husebye 

 
HENSIKT 
Kortfattet oversikt over binyrebarkcancer myntet på leger i spesialisthelsetjenesten med vekt på 
diagnostikk, behandling og oppfølging.  
 
BAKGRUNN 
Binyrebarkcancer er en sjelden, men aggressiv kreftform, med årlig insidens 0,7-2 per million. Den kan 
oppstå i alle aldre, men sees hyppigst i 40-50 års alder, oftest hos kvinner. Den opptrer sporadisk, men 
kan sees som ledd i arvelige kreftformer, som MEN1. Det er vanskelig histologisk å skille carcinom fra 
adenom. Patogenesen er fortsatt uklar, mange genetiske forandringer er undersøkt og satt i 
sammenheng med tilstanden, men ingen klar konklusjon foreligger vedrørende årsak til kreftutviklingen. 
 
KLINIKK 
Omlag 60 % har symptomer på hormonoverproduksjon. Av disse er Cushings syndrom vanligst (45 %), 
etterfulgt av Cushings syndrom med virilisering (25 %), og kun virilisering (10 %). Symptomene utvikles 
raskt, innenfor 3-6 måneder. Ikke hormonproduserende cancer gir vanligvis kun symptomer pga. 
tumorvekst, som smerter, følelse av oppfylthet i abdomen og palpabel tumor. Tumor kan også oppdages 
tilfeldig ved CT abdomen undersøkelse, se Binyreincidentalom. 
 
DIAGNOSTIKK 
Anamnese og undersøkelser gjøres med fokus på symptomer på hormonoverproduksjon og funn 
relatert til lokal tumorvekst. Ved positive funn må feokromocytom, hyperaldosteronisme, 
hyperandrogenisme og Cushings syndrom av andre årsaker utelukkes. 
 
Laboratoriediagnostikk: S-glukose, kalium, kortisol, ACTH, døgnurin fritt kortisol, aldosteron, renin, 
DHEA-S, testosteron, SHBG, metanefrin, normetanefrin, 17-OH-progesteron. Østradiol hos 
postmenopausale kvinner. 
1 mg dexametasontest med s-kortisolmåling kl. 08 neste dag, se Kort Dexametason hemningstest. 
 
Bildediagnostikk: CT/MR/ultralyd, eventuelt binyrebarkscintigrafi. CT er førstevalg og bør inkludere 
thorax for å utelukke lungemetastaser. Bildet av stor tumor ofte med høy tetthet (HU), nekrose og 
inhomogen struktur skiller binyrebarkcancer fra benigne adenomer. 18F-FDG-PET eller annen tracer kan 
gi nyttig tilleggsinformasjon, ev. integrert PET-CT scan. 
Gjennomsnittlig størrelse av malign binyretumor er > 11 cm, adenomer < 5 cm; tumorer mellom 3 og 10 
cm er vanskeligere å differensiere. Nålebiopsi har ingen plass i utredningen, og er kun aktuelt ved 
mistanke om binyremetastase. 
 
Tumorinndeling («staging»): Vi anbefaler «The European Network for the Study of Adrenal Tumors» 
(NSAT)) sin klassifikasjon: 

 Stadium 1: lokalisert tumor ≤ 5 cm.  

 Stadium 2: tumor > 5 cm. 

 Stadium 3: tumorer som infiltrerer omgivende vev, har regionale lymfeknutemetastaser, eller 
tumortrombe i vena cava eller nyrevene. 

 Stadium 4: fjernmetastaser. 
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BEHANDLING 
Kirurgisk behandling: Ca.50 % av svulstene er operable ved diagnosetidspunktet. Individuell vurdering 
er svært viktig, og operativ behandling bør også vurderes hos enkelte pasienter i palliativ sammenheng. 
Kirurgisk behandling kan bli omfangsrik og teknisk krevende, og bør kun skje på sentra med god 
kompetanse både innen kirurgi, anestesi og endokrinologi. Man anbefaler fortsatt åpen adrenalektomi.  
 
Adjuvant behandling: Residiv av binyrecancer forekommer hyppig og adjuvant behandling etter kirurgi 
bør vurderes. Strålebehandling til tumorseng er aktuelt ved R1 reseksjon. Behandling med mitotan har 
vært omdiskutert. I en observasjonsstudie hvor ulike sentra hadde ulik behandlingsstrategi, ga 
behandling med mitotane 2-3 ganger økt sykdomsfri overlevelse. Internasjonalt er det anbefalt adjuvant 
mitotan behandling til alle pasienter med restsykdom eller når Ki-67 > 10 %. For radikalopererte 
pasienter i stadium I-II og med Ki-67 < 10 % behøver man sannsynligvis ikke gi mitotane. 
 
I ESMO retningslinjene anbefales at mitotankonsentrasjon (måles ved Oslo Universitetssykehus) ligger 
innenfor terapeutisk nivå som ved metastatisk sykdom og en behandlingstid på 2 år23. Svært mange 
pasienter får betydelig redusert sin livskvalitet ved mitotan behandling, og behandlingen må tilpasses 
individuelt. Mitotan er et vanskelig legemiddel å håndtere med lang halveringstid (18-159 dager), 
dosebegrensende toksisitet og et meget smalt terapeutisk vindu. Mitotan er en spesifikk hemmer av 
syntesen av binyrebarksteroider og hemmer hypersekresjonen av hormoner hos omlag 75 % av 
pasientene.  
 
To varianter av startdosering finnes: En langsom opptrapping med start dose 1 g/dag som ved god 
toleranse økes hver 3. dag med 0,5 g, opptil 4 g per dag og deretter justering i henhold til serum 
målinger og toleranse. En hurtigere variant med startdose på 3 g/dag med økning daglig med 1,5 g/dag 
til 6 gram daglig dag 4. De fleste pasienter tåler ikke en dose > 8 gram per dag. Bivirkninger er kvalme, 
oppkast, diaré, somnolens og letargi.  
 
Binyresvikt vil etter hvert kunne inntre, og pasienter bør derfor gis rutinemessig gis 
substitusjonsbehandling med kortisonacetat 25 mg x 3. Mineralkortikoid kan gis i tillegg avhengig av 
blodtrykk, s-kalium og plasma reninaktivitet. Serum kortisolmåling gir lite da CBG nivået endres av 
behandlingen. Det bør gjøres regelmessig serum konsentrasjonsmålinger av mitotan under pågående 
behandling. Vanligvis måles dette hver 3-4. uke de første 3-6 måneder til et platå nås, og deretter hver 
6. uke.  
 
Palliativ behandling: Kirurgisk reseksjon av begrensende fjernmetastaser bør vurderes.  Kirurgi mot 
primærtumor ved metastastisk sykdom kan være aktuelt, spesielt dersom de hormonelle symptomer er 
vanskelig kontrollerbare. Mitotane gir vanligvis en hurtig lindring av symptomer knyttet til høy kortisol, 
og en gir objektiv tumorrespons hos ca. 20 %. Objektive responser på behandlingen er kun sett når 
serumkonsentrasjonen er i terapeutisk nivå. En rekke cytostatikaregimer har vært prøvd ut på avansert 
binyrebarkcancer. I en randomisert fase III studie med 304 pasienter med avansert binyrecancer fikk 
pasienter enten streptozotocin og mitotan (Sz-M) eller etoposide, doxorubicin, cisplatin plus mitotane 
(EDP-M); ved progress «cross-over». EDP-M gav en signifikant bedre responsrate og progresjonsfri 
overlevelse sammenliknet med Sz-M, men totaloverlevelsen (14,8 mot 12 måneder) var ikke signifikant 
forskjellig. Siden toksisiteten ikke var vesentlig forskjellig anbefales i utgangspunktet EDP-M som 
førstevalg ved avansert sykdom. Ved inoperable tumorer/metastaser kan strålebehandling gi palliasjon.  
 
 
 

                                                 
23 Enkelte sentra gir adjuvant behandling opptil 5 år. 
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OPPFØLGING 
Prognosen ut fra ENSAT staging viser 5 års overlevelse ved stadium 1 på 81 %, stadium 2 på 61 %, 
stadium 3 på 50 % og stadium 4, 13 %. Pasienten følges primært av onkolog. Residiv er hyppig. Det 
anbefales CT thorax og CT/MR abdomen sammen med målinger av binyrebarkhormoner initialt hver 3. 
måned de første 2 årene, senere gradvis økende intervaller. Pasientene bør følges minimum 10 år etter 
kirurgi.  
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ENDOKRINOLOGISKE TESTER 

LABORATORIENDOKRINOLOGI 
Per Medbøe Thorsby og Jørn V. Sagen 
 

Endokrinologien er svært avhengig av laboratorieanalyser i diagnostikk og oppfølging av pasienter. 
Hormoner målt ved ulike laboratorier vil ofte gi ulikt nivå av målt hormon fordi hormoner måles med 
flere ulike metoder, hovedsakelig immunoassay og kromatogarafiske metoder.  
En immunoassay er en kvantitativ målemetode som baserer seg på reaksjon mellom et antigen og ett 
eller flere spesifikke antistoffer. Antistoffet binder seg til en del (epitop) av den substansen som skal 
måles (antigenet). Metoden er følgelig avhengig av gjenkjennelsesreaksjonen mellom antistoff og de 
respektive determinante immunogene seter på antigenet. Ulike immunoassay for samme substans kan 
gi ganske ulike nivåer av målt hormon. Ved bruk av disse metodene er det også større risiko for 
kryssreaksjon, det vil si at antistoffet kan binde seg til et annet antigen enn det var tenkt å gjøre.   
 
Kromatografi er en separasjonsmetode basert på to ikke blandbare faser. Den ene fasen er mobil og den 
andre stasjonær. En prøve blir injisert i den mobile fasen og transportert gjennom en kolonne langs den 
stasjonære fasen. De ulike stoffene fordeler seg mellom eller vekselvirker med de to fasene i forskjellig 
grad og separeres. Man utnytter analyttens (hormonets) vekt og ladning i deteksjonen og metoden er 
derfor svært spesifikk. Kromatografiske metoder skal i prinsippet gi likere nivåer av hormoner enn 
immunoassay, selv om de er målt ved ulike laboratorier.  
 
I Nasjonal Veileder i Endokrinologi bruker man ulike grenseverdier for diagnostikk og endokrinologiske 
tester. Det er svært viktig å være klar over at man ofte refererer til litteratur hvor ulike metoder for 
måling av hormoner inngår. Disse er ikke nødvendigvis sammenliknbare med de laboratoriemetoder 
man benytter per i dag. 
I Norge har vi to spesiallaboratorier for hormonanalyser: Hormonlaboratoriet i Bergen og 
Hormonlaboratoriet i Oslo. Disse samarbeider tett og kan bidra med oppdatert informasjon om 
analysemetoder som benyttes og grenseverdier for disse. 
 
Hormonlaboratoriet i Bergen: http://analyseoversikten.no 
T: 55 97 43 80 
e-post: hormonlaboratoriet@helse-bergen.no 
Hormonlaboratoriet i Oslo: http://hormonlaboratoriet.no/ 
T: 22 89 47 08 
e-post: h-lab@h-lab.no 
 
Andre verktøy: 
Nasjonal brukerhåndbok i Medisinsk Biokjemi: http://brukerhandboken.no/  

http://analyseoversikten.no/
mailto:hormonlaboratoriet@helse-bergen.no
http://hormonlaboratoriet.no/
mailto:h-lab@h-lab.no
http://brukerhandboken.no/
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SYNACHTENTEST VED MISTANKE OM BINYREBARKSVIKT 
Eystein S. Husebye 

 
BAKGRUNN 
Syntetisk ACTH gitt parenteralt vil gi en maksimal stimulering av binyrebarkens kortisolproduksjon og 
kan dermed benyttes til å bedømme om en svikt foreligger. Testen skiller ikke mellom svikt forårsaket av 
sykdom eller skade av binyrebarken (primær svikt) eller ACTH-mangel (sekundær svikt). Etter ca. 3 uker 
med manglende ACTH-produksjon blir kortisolproduksjonen nedsatt helt eller delvis. 
 
INDIKASJON 
Primær og sekundær binyrebarksvikt i binyrene. 
 
KONTRAINDIKASJON 
Tidligere anafylaktisk reaksjon på testen. 
 
PRAKTISK GJENNOMFØRING 

 Testen bør gjøres medikamentfastende om morgenen og helst fastende. Pasienter skal ikke ta 
kortison, prednisolon eller lignende preparat dagen før test og testdagen. 

 0-prøve til s-kortisol og ev. p-ACTH (kjølte EDTA-glass).  

 250 µg Synachten24 injiseres primært intravenøst, ev. intramuskulært. 

 Kortisol måles etter 30 minutter, alternativt også etter 60 minutter 
 

Intravenøs injeksjon og prøve etter 0 og 30 minutter er den testen som anbefales i Endocrine Societies 
seneste guidelines. Begrunnelsen er at man da er helt sikker på rask stimulering av binyren og at 
intramuskulær injeksjon kan oppleves smertefullt. Pasienter kan få symptomer med kvalme og 
varmefølelse. Disse er forbigående. Anafylaktiske reaksjoner er sjeldent. Observer pasienten noen 
minutter etter testen.  
 
TOLKNING 
S-kortisol > 500 eller 550 nmol/L (målemetodeavhengig) etter 30 minutter (alternativt også etter 60 
minutter) angis som normal respons. Nye massespektrometribaserte metoder og assay basert på 
monoklonale antistoff kan ha lavere grenseverdier, men god dokumentasjon savnes. Ditt laboratorium 
vil kunne gi råd om tolkning av analysesvar. 
 
Ved primær binyrebarksvikt på autoimmunt grunnlag er det ikke uvanlig at kortisol ikke stiger noe. Ved 
hypofysesvikt vil responsen variere fra ingen til nesten normal respons. ACTH-verdien vil være høy i 
basalprøven (> 2 ganger øvre referansegrense) ved primær binyrebarksvikt.  

                                                 
24 Ved mistenkt sekundær binyrebaksvikt vil noen foretrekke den mer fysiologiske doseringen med 1 µg ACTH intravenøst. 
Det er imidlertid uenighet om dette gir høyere spesifisitet. 
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SYNACHTENTEST VED ENZYMDEFEKTER I BINYRE 
Ingrid Nermoen og Kristin Viste 

 
INDIKASJON 
Testen brukes for å diagnostisere «ikke-klassisk» CAH (partiell enzymsvikt i binyrene) ved å teste 
binyrenes respons på syntetisk ACTH. Synachten binder til ACTH-reseptoren og stimulerer 
steroidproduksjon i binyrene. 
 
Partiell enzymsvikt i binyrene, såkalt «ikke-klassisk» CAH er i over 95 % av tilfellene forårsaket av 21-
hydroxylasemangel. Stimulering med ACTH vil da øke produksjonen av 17-hydroksyprogesteron (17-
OHP) som er steroidhormonet oppstrøms for 21-hydroksylase. Testing er aktuelt ved hirsutisme som 
oppstår i ung alder, oligomenore og infertilitet samt ved prematur pubarche hos barn. PCOS er ofte en 
differensial-diagnose.  
 
Pasienter med uttalt svikt har høye basalverdier av 17-OHP som er nok for å stille diagnosen, se 
Kongenital adrenal hyperplasi (CAH).  
 
«Ikke klassisk» CAH kan en sjelden gang være forårsaket av andre enzymer som 11β-hydroxylase, 3β- 
hydroxylase og 17α-hydroxylase. Det meste av litteraturen rundt dette er ikke verifisert med genetisk 
testing og hormonell grenseverdi har således vært usikkert med flere falsk positive tester. Ved mistanke 
om disse defekter bør diagnosen verifiseres ved gentest. 
 
KONTRAINDIKASJON: Tidligere anafylaktisk reaksjon på testen. 
 
PRAKTISK GJENNOMFØRING 

 Testen bør utføres om morgenen medikamentfastende og helst fastende. Pasienter skal ikke ta 
kortison, prednisolon eller lignende preparat dagen før test og testdagen 

 0-prøve til kortisol og 17-OHP 

 250 µg Synachten gis i.v. av lege eller sykepleier 

 Etter 60 minutter måles kortisol og 17-OHP 

 Pasienter kan få symptomer med kvalme og varmefølelse. Disse er forbigående. Anafylaktiske 
reaksjoner er sjeldent. Observer pasienten noen minutter etter testen 
 

TOLKNING 
Grenseverdien for å stille diagnosen avhenger av hvilket biokjemisk assay som benyttes. Det er 
nivåforskjeller mellom metodene. Grenseverdien for 17-OHP ved synachten-test er ikke etablert for 
LCMS-metoder, og verdiene under baserer seg på publikasjoner der radioimmunoassay er benyttet (se 
referanselisten). Det kan også være nivåforskjeller mellom ulike immunassay. Laboratoriene kan gi råd 
om tolkning av analysesvar. 
 

 I follikkelfase taler basal 17-OHP > 6 nmol/L og stimulert > 30 nmol/L for «ikke-klassisk» CAH 

 Tilfeldig i menstruasjonssyklus taler 17-OHP > 15 nmol/L eller stimulert 17-OHP > 45 nmol/L for 
«ikke-klassisk» CAH 

 Ved ubehandlet klassisk CAH er typisk ustimulert 17-OHP > 300 nmol/L. 

 Morgenverdier av 17-OHP < 6 nmol/L og verdier < 30 nmol/L (ev. < tre ganger øvre 
normalområdet) etter Synachtentest utelukker «ikke klassisk» CAH. 

 Kortisolrespons til Synachten er vanligvis i nedre normalområdet i forhold til forventet respons. 
 

Diagnosen «ikke-klassisk CAH» bør verifiseres med gentest for å utelukke falsk positive tester.  
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INTRAVENØS SALTVANNSBELASTNINGSTEST 
Marianne A. Grytaas og Kristin Viste 

 
INDIKASJON 
Bekrefte autonom aldosteronproduksjon.  
 
FORSIKTIGHETSREGLER 
Da i.v. saltbelastning medfører rask ekspansjon av ekstracellulærvolum, bør det utvises forsiktighet ved 
uttalt hypertensjon, hjertesvikt og nyresvikt. Forsiktighet må utvises også ved arytmier.  
 
FORBEREDELSER 
Mineralkortikoid-reseptorblokkere og diuretika bør seponeres før undersøkelsen, øvrige 
antihypertensiva dersom det vurderes medisinsk forsvarlig, spesielt dersom renin ikke er supprimert.  
For nærmere detaljer om legemiddelpåvirkning, se Primær hyperaldosteronisme.  Anbefalt 
seponeringsperiode:  

 4 uker: mineralkortikoidreseptorantagonister og diuretika 

 2 uker: betablokkere, ACE-hemmer, AT-II-blokkere, dihydropyridin-kalsiumblokkere, sentrale 
anti-adrenergika, reninhemmere, NSAIDs. 

 
Legemidler som kan brukes i denne perioden er: non-dihydropyridin kalsiumblokkere som verapamil 
(Isoptin retard) og perifer alfablokker som doksazosin (Carduran). Disse påvirker i liten grad aldosteron 
og reninaktiviteten. 
 
Hypokalemi bør korrigeres i forkant, da hypokalemi hemmer aldosteron og kan maskere unilateral 
sykdom. 

 
PRAKTISK GJENNOMFØRING 
Intravenøs saltbelastning består av infusjon av 2 liter NaCl 9 mg/ml i.v. gitt over 4 timer. Pasienten må 
ligge fra minst en time før og under hele infusjonen. Testen bør startes på formiddagen. Blod til analyse 
av renin, aldosteron og kalium tas før infusjonsstart og rett etter avslutning av infusjonen. Blodtrykk og 
puls kontrolleres før, under og etter testen.  
Pasienten kan vanligvis reise så snart testen er avsluttet og nødvendige blodprøver er tatt.  
 
TOLKNING 
Salttilførsel vil hos friske supprimere aldosteronsekresjonen via renin-angiotensinsystemet. Motsatt vil 
man ved Primær hyperaldosteronisme (PHA) få mangelfull aldosteronsuppresjon ved intravenøs 
saltvannsinfusjon. Ved aldosteronverdier < 140pmol/L (≈ 5 ng/dl) etter saltvannsinfusjon er PHA svært 
lite sannsynlig. Aldosteronverdier > 280 pmol/L (≈ 10 ng/dl) tyder sterkt på PHA. Aldosteronverdier fra 
140-280 pmol/L er gråsoneverdier, men blir vanligvis klassifisert som PHA. Ved PHA gjøres 
binyrevenekateterisering for å skille mellom ensidig (APA) fra tosidig (BAH), se 
Binyrevenekateterisering. 
 
FEILKILDER 
Hypokalemi: hemmer aldosteron og kan gi falskt negativt resultat av saltbelastning.  
Saltinntak i kosten: Lavt saltinntak øker primært renin og i noen grad øker også aldosteron noe, og kan 
dermed gi falskt positivt resultat. Motsatt hemmer uttalt saltinntak både renin og aldosteron, og kan gi 
falskt negativt resultat. Pasienten bør derfor tilstrebe normalt saltinntak forut for saltbelastningstesten.  
 
Legemiddelpåvirkning: manglende seponering av antihypertensiva.  
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BINYREVENEKATETERISERING 
Marianne A. Grytaas og Kristin Viste 

 
INDIKASJON 
Skille unilateral fra bilateral sykdom hos pasienter med diagnostisert primær hyperaldosteronisme der 
pasienten er kandidat for kirurgisk behandling.  
  
KONTRAINDIKASJONER: Pasienter hvor kirurgi ikke er mulig eller ønskelig.  
 
FORSIKTIGHETSREGLER: Forsiktighet med kontrastbruk bør utvises ved nyresvikt.  
 
FORBEREDELSER 
Legemiddelseponering  
For å unngå reninstimulert aldosteronutskillelse under prosedyren bør renin være lav. Mineralkortikoid-
reseptorblokkere og diuretika bør derfor seponeres før undersøkelsen, øvrige antihypertensiva dersom 
det vurderes medisinsk forsvarlig, spesielt dersom renin ikke er supprimert.  For nærmere detaljer om 
legemiddelpåvirkning, se Primær hyperaldosteronisme.  Anbefalt seponeringsperiode i forkant av AVS 
er:  

 4 uker: mineralkortikoidreseptorantagonister og diuretika 

 2 uker: betablokkere, ACE-hemmer, AT-II-blokkere, dihydropyridin-kalsiumblokkere, sentrale 
anti-adrenergika, reninhemmere, NSAIDs. 

 
Legemidler som kan brukes i denne perioden er: non-dihydropyridin kalsiumblokkere som verapamil 
(Isoptin retard) og perifer alfablokker som doksazosin (Carduran). Disse påvirker i liten grad 
reninaktiviteten. 
 
Hypokalemi skal korrigeres i forkant, da hypokalemi hemmer aldosteron og kan maskere unilateral 
sykdom. 
 
PRAKTISK GJENNOMFØRING 
Binyrevenekateterisering (AVS, adrenal venous sampling) utføres ved Oslo Universitetssykehus og 
Haukeland Universitetssykehus. 
 
Synacthenstimulering ved AVS kun ved Haukeland Universitetssykehus 
Det er ikke internasjonal konsensus for om AVS skal utføres med eller uten kontinuerlig 
Synactheninfusjon, men tolkning av blodprøvesvar avhenger av om Synachten benyttes.  
Synacthen gis 50 µg/time, med start 30 minutter før prosedyren og benyttes for å øke 
kortisolgradienten mellom binyrevenene og perifert blod, redusere stressindusert fluktuasjon i 
aldosteron- og kortisolutskillelse, og øke aldosteronsekresjon fra aldosteronproduserende adenomer. 
Binyrene kan så kateteriseres sekvensielt, med prøvetaking fra begge binyrevenene samt perifert blod. 
Prøvene analyseres for kortisol og aldosteron.  
Ved AVS uten Synachteninfusjon anbefales det at prosedyren utføres om morgenen, når endogen ACTH-
produksjon som også har stimulerende effekt på aldosteron er høyest. Prøvetakningen fra binyrevenene 
bør da gjøres simultant. 
 
Observasjon etter behandling  
Etter gjennomført prosedyre er det erfaringsmessig tilstrekkelig at pasienten har sengeleie med 
kompresjonsbandasje over innstikksted i en time, og observeres i ytterligere tre timer.  
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TOLKNING  
Korrekt posisjon i binyrevene:  
Rett kateterposisjon i binyrevene bekreftes ved ratio for konsentrasjon av kortisol i binyrevene/kortisol i 
perifer vene (selektivitetsindex = SI). SI ved Synactheninfusjon bør være > 5, mens uten 
Synachteninfusjon anbefales SI > 2. 
 
Lateralisering av aldosteronoverproduksjon 
Lateraliseringsindex (LI) regnes ut ved å dele ratio aldosteron/kortisol (A/K) i serum tappet fra den 
dominante binyrevenen på A/K-ratio fra den kontralaterale binyrevenen. Ved bruk av Synachten er LI > 
4 tegn på unilateral overproduksjon mens LI < 3 defineres som bilateral. Uten Synachtenstimulering er 
en LI > 2 tegn på unilateral overproduksjon av aldosteron. LI kan påvirkes dersom SI er lav og prøven er 
tatt nært en levervene. Dersom A/K ratio fra begge binyrer er lavere enn perifer ratio, bør prosedyren 
gjentas. 
 
FEILKILDER 
Feil kateterposisjon minimeres ved innføring av pasientnær kortisolanalyse, og at få dedikerte 
intervensjonsradiologer gjennomfører prosedyren.  
 
Legemiddelpåvirkning: Reninstimulert aldosteronutskillelse kan maskere lateralisering (se over). Ved 
supprimert renin på tross av bruk av reninstimulerende antihypertensiva, er risikoen for 
legemiddelpåvirkning av AVS-resultatet mindre. 
 
Prøvetaking nær levervene: Leveren metaboliserer aldosteron hurtigere enn kortisol. Dersom prøve er 
sterkt tilblandet med leverveneblod kan dette påvirke ratio mellom aldosteron og kortisol på høyre side. 
 
KOMPLIKASJONER 
Internasjonale studier viser svært lav komplikasjonsrate med binyreveneruptur hos 0,61 %. Dette gir 
smerter som kan behandles konservativt.  
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KLONIDINTEST 
Paal Methlie og Jørn V. Sagen 
 

INDIKASJON 
Bekrefte eller avkrefte feokromocytom hos pasienter med gråsoneverdier for p‐normetanefrin (p-
NMN).  
 
BAKGRUNN 
Klonidin virker som agonist på α2-reseptorer og hemmer normalt utskillelse av noradrenalin. 
En forventer at pasientene med feokromocytom ikke faller i p‐NMN under testen, mens pasienter med 
normal sympatisk aktivering faller til normale nivå. Ulike analysemetoder opererer med forskjellige 
referanseområder. Vi definerer gråsonen som opptil 2 ganger øvre referansegrense for metoden som er 
anvendt. NMN nivå over 3 ganger øvre referansegrense er sjelden falsk positiv og bør utredes videre 
som feokromocytom.  
Adrenalin/metanefrin hemmes normalt ikke av klonidin og måles ikke under testen. 
 
KONTRAINDIKASJON 
AV‐blokk grad 2‐3 eller syk sinus syndrom.  
 
PRAKTISK GJENNOMFØRING 

 Enkelte medikamenter må seponeres før testen, blant annet α -metyldopa, MAO-hemmere, 
sympatomimetika og kokain. Betablokker må seponeres minst 48 timer før testen. Sulfasalazin, 
paracetamol, acetaminofen, levodopamin kan gi analytisk interferens ved enkelte metoder. 
Flere antidepressiva kan gi gir økning i p‐NMN (> x 2).   

 Pasienten skal ligge på sykehus/hotellet natten over. Legg perifer venekateter til prøvetakning. 
La pasienten ligge en ½ time før testen startes og under hele testen. Ta basalblodprøver og gi 
Catapresan 300 μg per os. Blodtrykk og puls kontrolleres hver time. Blodprøver tas etter 2 og 3 
timer.  

 Bivirkninger kan være munntørrhet, hypotensjon, bradykardi og diare (se Felleskatalogteksten 
for Catapressan). 

 NMN analysen krever 2,5 ml EDTA-plasma som straks settes på is og kjølesentrifugeres. 
 
TOLKNING 
Hos friske forventes minst 40 % reduksjon av p-NMN, og at p-NMN havner innenfor normalområdet 
etter 3 timer. Manglende fall av p-NMN > 40 % og persisterende nivåer over øvre referansegrense er en 
positiv test. Diagnostisk sensitivitet er angitt som 100 % og spesifisitet 96 %.   



 

142 

 

KORT DEXAMETASON HEMNINGSTEST 
Johan Arild Evang og Paal Methlie 

 
INDIKASJON 
Initial test ved klinisk mistanke om Cushings syndrom hos voksne som ikke bruker antiepileptika eller p-
piller, og som ikke er gravide. Anbefales spesielt i stedet for urin-kortisol i døgnurin hos pasienter med 
nyresvikt.  
 
KONTRAINDIKASJON 
Pågående behandling med glukokortikoider. 
 
PRAKTISK GJENNOMFØRING 
Pasienten får 1 mg dexametason peroralt kl. 23 og måler fastende s-kortisol følgende morgen kl. 08. 
Samme dosering av deksametason (1 mg) uavhengig av pasientens vekt. 
 
TOLKNING 
S-kortisol grenseverdi på 50 nmol/L gir en sensitivitet på ca. 95 % og spesifisitet på ca. 80 %25. 
Testresultatet tolkes sammen med klinikk og resultater av øvrige initiale og bekreftende tester i forhold 
til å stille diagnosen Cushings syndrom. 
 
FEILKILDER 

 Endogen depresjon 

 Kronisk alkoholisme 

 Pasienten står på legemidler som fører til rask omsetning av deksametason (fenytoin, fenemal, 
rifampicin). 

 Østrogenterapi. Høyt nivå av kortisolbindende globulin kan gi høy basalverdi og ufullstendig 
hemning. 

 Kronisk nyresvikt. Alvorlig akutt syk pasient. 

 Pasienten har ikke tatt dexametasontablettene.  

                                                 
25 Grenseverdien er basert på tidligere analysemetoder. Sann grenseverdi er metodeavhengig og oftest ikke undersøkt. 
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TO DØGNS DEXAMETASON HEMNINGSTEST 
Johan Arild Evang og Paal Methlie 

 
INDIKASJON 

 Brukes til å skille hypofysær og ektopisk årsak til ACTH avhengig Cushings syndrom. 

 Kan også brukes til å avkrefte eller bekrefte Cushings syndrom etter kort deksametason test, 
kortisol i døgnurin og/eller spyttkortisol. 

 
 
KONTRAINDIKASJON 
Forsiktighet ved diabetes mellitus og ulcus ventrikuli. 
 
PRAKTISK GJENNOMFØRING 

 Før testen samles kortisol i døgnurin og kl. 20 tas blodprøver til kortisol og ACTH. 

 Medikamentdosering: Deksametason doseres 0,5 mg peroralt hver 6. time. Første dag tar 
pasienten første dose kl. 12, tredje dag siste dose kl. 06. 

 Kortisol og ACTH måles under testen daglig kl. 08.   

 Siste døgn måles også kortisol i døgnurin. 
 
TOLKNING 
For å skille hypofysær og ektopisk årsak til ACTH avhengig Cushings syndrom 
Tolkes normalt sammen med resultatet av CRF‐testen. Et kombinert kriterium på > 30 % fall i s‐kortisol 
under to dagers deksametason hemningstest og/eller 20 % s‐kortisol økning under CRF‐testen kan 
benyttes. Dette har en sensitivitet på 97 % og spesifisitet på 94 % for Mb. Cushing. 
 
For å stille diagnosen Cushings syndrom 
Oddsen for diagnosen basert på kliniske opplysninger øker med en faktor på 7,3 (CI 3,6‐15,2) om s‐
kortisol > 50 nmol/L siste morgenen av testen. Oddsen reduseres med en faktor på 0,18 (CI 0,06‐0,52) 
ved s‐kortisol < 50 nmol/L siste morgenen av testen. Det finnes ingen godt validert grense for kortisol i 
døgnurin siste døgn av testen.  
 
FEILKILDER 

 Endogen depresjon 

 Kronisk alkoholisme 

 Pasienten står på legemidler som fører til rask omsetning av deksametason (fenytoin, fenemal, 
rifampicin). 

 P-piller/østrogener øker kortisolbindende globulin og gir «falsk» forhøyet kortisolverdi. 

 Kronisk nyresvikt. Alvorlig akutt syk pasient 

 Pasienten tar ikke deksametasontablettene.  
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CRF TEST 
Johan Arild Evang 

 
INDIKASJON 
Avdekke årsak til ACTH-avhengig Cushings syndrom når endogen hyperkortisolisme er bekreftet.   
 
KONTRAINDIKASJONER 
Ingen absolutte. 
 
PRAKTISK GJENNOMFØRING 
Pasienten skal faste fra midnatt kvelden før, men kan drikke vann. Testen tas om morgenen/formiddag. 
 
Perifer venekateter i albuevene.  Når nullprøver til s-kortisol og s-ACTH er tatt, settes 100 µg humant 
CRH «Ferring» som bolus. Blodprøver tas til s-ACTH og s-kortisol etter 15 og 30 minutter.  
 
 
BIVIRKNINGER/KOMPLIKASJONER 
Bivirkningene hjertebank, flushing, varmefølelse i hode, hals og overkropp er vanlige, og går over etter 
kort tid. Allergiske reaksjoner er ikke sett. 
 
TOLKNING 
Gjennomsnitt av s-kortisol verdiene tatt 15 og 30 minutter sammenlignes med basalverdi, og prosent 
økning beregnes. Resultatet tolkes sammen med to dagers deksametason hemningstest.   
 
FEILKILDER 
Humant CRF har lavere stimulerende effekt enn bovint CRF som ofte oppgis i amerikansk litteratur.   
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INSULIN TOLERANSE TEST (ITT) 
Stine L. Fougner og Anders P. Jørgensen 

 
INDIKASJON 
Test for å bedømme hypofysens ACTH reserve og binyrenes kortisol respons. 
Test for å påvise veksthormonmangel. 
 
KONTRAINDIKASJON 
Epilepsi, tidligere kramper, ustabil koronarsykdom. Kjent hypokortisolisme og ubehandlet hypotyreose. 
Hypokalemi og glykogenlagringssykdommer.  
Nytte må vurderes mot risiko hos eldre og pasienter med kjent stabil kardiovaskulær sykdom. 
 
PRAKTISK GJENNOMFØRING 
Dersom det er ACTH-kortisol aksen som skal undersøkes skal ikke pasienten ta kortisol samme morgen 
eller kvelden før. Pasienten møter fastende, men kan ta morgenmedisiner med et glass vann. Gjør klar: 

 Utstyr til prøvetaking 

 Søt drikke - juice eller saft 

 Glukose 20 % for intravenøst bruk  

 SoluCortef 100 mg.  
 
Testen gjennomføres med pasienten i seng eller liggestol. 
Perifer venekateter anlegges i god albuevene. Pasienten hviler 15 minutter før teststart. 
Sykepleier er hos pasienten under hele testen. Lege skal være i nærheten under testen.  
 

 Ta nullblodprøve til ACTH, kortisol, veksthormon og glukose.  

 Sett 0,1-0,15 mIE insulin per kg kroppsvekt intravenøst. Doseres av lege. 
 

Bruk høyere dose ved kjent insulinresistens. Fastende blodsukker > 5,5 mmol/L indikerer behov for 
større insulindose.  
 

 Ta deretter blodprøver etter 15, 30, 45, 60, 75, 90 og 120 minutter til ACTH, kortisol, 
veksthormon og glukose.  

 Samtidig følges blodsukkeret ved måling på glucometer.  

 Symptomer og pasients blodsukker føres fortløpende i skjema. 

 Hypoglykemi er oppnådd ved blodsukker < 2,2 mmol/L og/eller følingssymptomer som svetting, 
hjertebank og symptomer på nevroglykopeni.  

 Noter tidspunktet for hypoglykemi (inntrer vanligvis etter 20-30 minutter). Ta blodprøve til 
glukose bestemmelse på sentrallaboratoriet.  

 Gi søt saft, juice eller sukkroseløsning per oralt etter hypoglykemi.  

 Fortsett prøvetakningen. 

 Ved uttalte symptomer på hypoglykemi gis 10-15 ml glukose 20 % intravenøst.  

 Ved langvarig hypoglykemi, hypotensjon eller uttalte symptomer gis SoluCortef intravenøst. Obs 
pasienter som allerede har kjent kortisolmangel. 

 
Dersom ikke hypoglykemi er oppnådd innen 30 minutter; vurder å gi mer insulin. Dette bestemmes og 
doseres av lege. Når testen er avsluttet skal pasienten spise og observeres i avdelingen i minst 2 timer. 
Ikke fjern perifer venekateteret før pasienten kan reise. Informer pasienten om å innta hyppige måltider 
og å unngå fysiske anstrengelser/trening resten av dagen. 
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BIVIRKNINGER/KOMPLIKASJONER 
Bevissthetstap, kramper, arrytmi, angina pectoris/hjerte infarkt. 
 
TOLKNING 
Stigning i p-kortisol til > 500 nmol/L26 regnes som tilstrekkelig respons. Enkelte pasienter kan være 
stresset av testsituasjonen og har adekvat utgangsverdi med liten stigning under testen. 
Hos voksne er uttalt veksthormonmangel definert som stigning til < 3,0 µg/L. Hos friske forventes 
respons til > 5,0 µg/L.27  
Selv om ITT regnes som en gullstandard test er det vist intra-individuell variasjon i testresponsen.  

                                                 
26 Sann grenseverdi er metodeavhengig og sannsynlig betydelig lavere ved nye assay med monoklonale antistoffer eller 
LCMS-teknikk. 
27 Grenseverdiene (fra referanse 2) går igjen i internasjonale retningslinjer, men det er gjort mange skifter i analysemetodene 
siden verdiene ble etablert i 1994. 
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ARGININ-GHRH TEST 
Anders P. Jørgensen 

 
INDIKASJON 
Test for å bedømme hypofysens veksthormon (VH) reserve ved mistenkt veksthormonmangel. Egnet 
ved kontraindikasjoner for Insulin toleransetest (ITT) og hos overvektige pasienter.  
 
KONTRAINDIKASJON 
Tidligere allergisk reaksjon på arginin.  
 
PRAKTISK GJENNOMFØRING 
Pasientene møter om morgenen, fastende fra kl. 24. Kan drikke vann.  

 Anlegg perifer venekateter i albuevener begge sider.  

 Pasienten hviler i seng eller liggestol i 30 minutter før testen startes og blir liggende under 
testen.   

 Ta blodprøve til VH før infusjonen startes (0 prøve). 

 Gi oppløst 100 µg GHRH som støt i.v. 

 Gi deretter Arginin 0,5g/kg kroppsvekt (maks. 30 g) løst i 100 ml NaCl 9 mg/ml som infusjon med 
pumpe over 30 minutter.  

 Ta blodprøve til VH etter 15, 30, 45, 60 og 90 minutter. 
 
Testen gir vanligvis ingen plager som krever oppfølging etter at testen er gjennomført. 
  
 
BIVIRKNINGER/KOMPLIKASJONER 
Arginin kan gi kvalme. Allergiske reaksjoner er sett spesielt ved gjentatte infusjoner. Ved tegn til allergisk 
reaksjon avbrytes arginininfusjonen. Obs. anafylaksiberedskap. 
GHRH kan gi flushing.  
 
TOLKNING 
Arginin antas å hemme somatostatin på hypotalamisk nivå, mens GHRH stimulerer de somatotrope 
cellene i hypofysen selektivt. Testen gir et kraftig stimuli til VH utskillelse. Toppverdi kan ventes mellom 
30 og 60 minutter. Ved nylig gjennomgått skade av hypothalamus kan testen gi en normal VH respons.  
 
Normal forventet VH respons er avhengig av pasientens KMI:28 

 KMI < 25 kg/m2 Grenseverdi 11,5 µg/; sensitivitet 98,7 % og spesifisitet 83,7 %  

 KMI 25-30 kg/m2 Grenseverdi 8,0 µg/L; sensitivitet 96,7 % og spesifisitet 75,5 % 

 KMI > 30 kg/m2 Grenseverdi 4,2 µg/L; sensitivitet 93,5 % og spesifisitet 78,3 %  

                                                 
28 Verdiene er hentet fra artikkel i referanselisten. 
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SINUS PETROSUS KATETERISERING 
Johan Arild Evang 

 
INDIKASJON 
Skille mellom Mb. Cushing og ektopisk ACTH produksjon ved ACTH avhengig Cushings syndrom hvor 
biokjemi, dynamisk testing og billeddiagnostik ikke har gitt diagnosen. Testen forutsetter at pasienten 
har sikker endogen hyperkortisolisme prøvetakingsdagen.  
 
KONTRAINDIKASJON 
Koagulasjonsforstyrrelser. Allergi mot røntgenkontrast. 
 
PRAKTISK GJENNOMFØRING 
Forberedelser 
Pasienten legges inn på sengepost og faster fra midnatt. Begge lysker barberes og det legges inn perifer 
venekateter i venstre albuvene. Sykepleier informerer pasienten om prosedyren og inklusiv forventet 
ubehag, se punktet om komplikasjoner. Det tas rutineblodprøver samt kortisol, APTT, INR og 
trombocytter. 
 
Pasienten informeres om at prosedyren vil bli avbrutt umiddelbart ved minste tegn til nevrologiske 
symptomer, samt hva det betyr. 
 
Radiologisk avdeling gjennomfører selve kateteriseringen. Personell fra endokrinologisk avdeling har 
ansvar for pasientforberedelse, prøvetaking, merking av prøver, injeksjon av CRF etc. 
Radiolog fører katetre inn i lokalanestesi via venae femorales under gjennomlysning. Pasienten får 
heparindrypp og kontrast. Når kateterene er på definerte steder (vena cava inferior lavt, vena cava 
inferion høyt, høyre atrium, vena cava superior, venae jugulares), tas prøver til ACTH fra kateter og fra 
perifer albuevene parallelt. Kateterplassering noteres.  
 
Når katetrene er på plass i sinus petrosus inferior eller sinus cavernosus bilateralt, tas prøver fra 
kateterene og fra perifer vene for måling av ACTH, kortisol og prolaktin. Radiolog kommenterer ev. avvik 
med hensyn til kateter plassering samt om pasienten har hypoplastisk sinus petrosus eller avvikende 
venøs drenasje. 
 
Medikamentdosering  
Etter at det er tatt blodprøver (0-prøver) injiseres 100 µg humant CRF, og nye prøver til ACTH tas fra 
begge sider og perifert etter henholdsvis 2 minutter, 5 minutter og 10 minutter. Kortisol måles i 
albuevene på de samme tidspunkt.   
 
BIVIRKNINGER/KOMPLIKASJONER 
I erfarne hender ser man alvorlige komplikasjoner, som hjerneblødning, i 0,2 % av tilfellene. Mindre 
alvorlige komplikasjoner, som hematom i lyske og forbigående arytmi, forekommer hyppigere. 
Undersøkelsen kan medføre ubehag for pasienten. Det skal anlegges perifer venekateter i begge lysker. 
Noen pasienter opplever ubehag når kateterene føres opp gjennom kroppen og blir skremt av 
knitrende/ sprakende lyder. Når CRF infunderes er det vanlig å oppleve hjertebank, flushing og 
varmefølelse i hode, hals og overkropp. Disse plagene går fort over.  
 
FORSIKTIGHETSREGLER 
Prosedyren avbrytes umiddelbart ved minste tegn til nevrologiske symptomer. 
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OBSERVASJON ETTER BEHANDLING 
Etter gjennomført prosedyre blir pasienten liggende på avdelingen under kontroll av ev. nevrologiske 
eller tromboemboliske komplikasjoner. Blødning fra lyskene, blodtrykk og puls sjekkes regelmessig i 
minst fire timer etter prosedyren. Innstikkstedene komprimeres. Dersom kateteret har vært feilplassert i 
en arterie følges egen prosedyre i samråd med radiolog. 
 
TOLKNING 
Sikker positiv 
Dersom sinus petrosus/periferi gradienten av ACTH > 2 basalt og/eller > 3 etter hhv. 2,5 og/eller 10 
minutter etter CRF injeksjon, tyder det på hypofysær årsak (sensitivitet 95 %, spesifisitet 93 %).  
 
Gråsone 
Dersom gradienten er lavere enn anført over, regner en ut prolaktinjustert ACTH ratio: 
 
Høyeste gradient sinus petrosus/periferi av ACTH etter CRF stimulering 
Basal gradient sinus petrosus/periferi av prolaktin på ipsilaterale side 
 
Verdier > 0,8 taler for Mb. Cushing. Denne grenseverdien gir en sensitivitet på 100 % og har en 
spesifisitet på 92 % om en ser på data fra tre av de mest sentrale artiklene samlet. 
 
Sikker negativ 
Dersom katetrene er riktig plassert og ACTH < 2 basalt og < 3 etter CRF injeksjon og prolaktinjustert 
ACTH ratio < 0,7, er testen sikker negative. 
 
FEILKILDER 
Vi benytter humant CRF i vår prosedyre. Ovint CRF er benyttet i flere artikler om temaet. Det er fortsatt 
noe usikkerhet om en øker treffsikkerheten ved å bruke prolaktinjusterte ACTH målinger.  
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MÅLTIDSBELASTNING VED MISTENKT POSTPRANDIAL HYPOGLYKEMI 
Dag Hofsø, Mikkel Høiberg, Stine L. Fougner og Anders P. Jørgensen 

 
INDIKASJON 
Test for å verifisere postprandial hypoglykemi. Testen kan brukes for å skille symptomer på tidlig 
dumping fra hypoglykemi hos pasienter som er operert med «gastric bypass». Det er ikke definert 
grenseverdier for testresponsen.  
 
KONTRAINDIKASJON 
Ingen 
 
PRAKTISK GJENNOMFØRING 

 Pasienten møter fastende fra midnatt 

 Gjør klar utstyr til blodprøvetakning  

 Ha søt drikke og 1000 ml glukose 50 mg/ml tilgjengelig  

 Anlegg perifer venekateter i albuevene 

 Pasienten drikker Fresubin® 2kcal DRINK (200 ml, 400 kcal, 45 g karbohydrater, 20 g protein og 
16 g fett) jevnt over 20 minutter for å redusere risiko for dumping (kvalme, abdominalsmerter, 
diaré, varmefølelse, svimmelhet, blodtrykksfall og hjertebank). Alternativt inntas mat som 
pasienten vet gir symptomer på hypoglykemi  

 Ta blodprøver før testen og etter 30, 45 og 60 minutter. Deretter hver halvtime eller ved 
hypoglykemisymptomer frem til testen avsluttes etter fire timer. Blodprøver analyseres for 
glukose, insulin, c-peptid, pro-insulin og erytrocytt volum fraksjon (EVF). Glukose måles samtidig i 
kapillært blod med glukometer for raskt å kunne påvise hypoglykemi. 

 Puls og blodtrykk påvirkes av både dumping og hypoglykemi og registres fortløpende, se skjema 
nederst i dokumentet. 

 Symptomer på dumping (første time) og hypoglykemi (etter første time), se skjema nederst i 
dokumentet. 

 Testen avsluttes ved blodsukker < 2,5 mmol/L eller ved blodsukker < 3,0 mmol/L og tidligere 
verifisert Whippels triade og sikre symptomer og tegn på hypoglykemi.  

 Ved milde hypoglykemisymptomer og/eller blodsukker mellom 2,5 og 3,9 mmol/L gis 
karbohydrater peroralt (1-2 glass søt saft/juice/melk + 1-2 skiver brød). 

 Ved nevroglykopene symptomer eller blodsukker < 2,5 mmol/L gis 100-200 ml Glukose 50 mg/ml 
intravenøst. Dosen kan gjentas ved behov. 

 Måltidsbelastning kan gjentas under medisinsk behandling for å objektivisere en glykemisk 
effekt.  

 
BIVIRKNINGER/KOMPLIKASJONER 
Hypoglykemi 
 
TOLKNING 

 Symptomer den første timen med samtidig høye glukoseverdier, rask puls og stigende EVF tyder 
på at pasientens plager skyldes dumping og ikke hypoglykemi. 

 Symptomer, lave glukoseverdier og høye verdier av insulin, c-peptid og pro-insulin senere ut i 
testen tyder på postprandial hypoglykemi. Det er ikke definerte grenseverdier for dette. 
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Registreringsskjema for bruk under Måltidsbelastning ved mistenkt postprandial hypoglykemi. 
 

Gradering av symptomer på dumping og hypoglykemi 

Dumping (< 1 time) Gradering Hypoglykemi (≥ 1 time) Gradering 

Svetting  Svetting  

Rødme  Hjertebank  

Svimmelhet   Sult  

Hjertebank  Døsighet/ bevisstløshet   

Magesmerter  Skjelvinger  

Diaré   Irritabilitet  

Oppblåsthet     

Kvalme    

Sum    

Gradering: 0 = fraværende, 1 = lette, 2 = moderate, 3 = alvorlige.  
Høyeste verdi i løpet av de aktuelle tidsperiodene registreres. 

 
 

Registrering av glukose, blodtrykk og puls 

Tidspunkt Glukose Blodtrykk Puls Kommentar 

0 min.     

30 min.     

45 min.     

60 min.     

90 min.     

120 min.     

150 min.     

180 min.     

210 min.     

240 min.     
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72 TIMERS FASTETEST VED MISTENKT FASTENDE HYPOGLYKEMI  
Mikkel Høiberg, Elisabeth Qvigstad, Dag Hofsø, Stine L. Fougner og Anders P. Jørgensen 

 
INDIKASJON 
Test for å påvise fastende hypoglykemi spesielt ved mistanke om insulinom.   
 
KONTRAINDIKASJON 
Ingen 
 
PRAKTISK GJENNOMFØRING 

 Gjør klar utstyr til blodprøvetakning 

 Anlegg perifer venekateter i albuevene for prøvetakning 

 Ha søt saft eller annen sukkerholdig drikke tilgjengelig 

 Ha 1000 ml glukose 50 mg/ml tilgjengelig      

 Blodsukker måles hver 4.time 

 Dersom blodsukker mellom 2,5-4 mmol/L fortsettes testen, mål blodsukker annen hver time 

 Ved symptomer/tegn på hypoglykemi måles vevsglukose, og ved funn av signifikant hypoglykemi 
(< 2,5 mmol/L) tas det med en gang laboratorieanalyser: p-glukose, s-insulin, pro-insulin og C-
peptid. Be om raskt svar på p-glukose. 

 Mål ev. urin-ketoner eller b-β-OH-butyrat (ev. ta av ekstra prøveglass for senere 
medikamentanalyse).  

 
OBS! Ikke korriger blodsukker før det er tatt venøs prøve til laboratorieanalyser. Dersom pasienten ikke 
har uttalte symptomer vent på p-glukose svaret fra laboratoriet før testen avsluttes. 
 
Ved milde hypoglykemisymptomer og blodsukker mellom 2,5 og 2,0 mmol/L gis karbohydrater peroralt 
(1-2 glass søt saft/juice/melk + 1-2 skiver brød). 
Ved bevisstløshet eller kramper eller blodsukker < 2,0 mmol/L gis 100-200 ml Glukose 50 mg/ml raskt 
intravenøst. Dosen kan gjentas ved behov. 
Hvis det ikke opptrer hypoglykemi i løpet av 72 timer avsluttes testen.  
 
BIVIRKNINGER/KOMPLIKASJONER 
Hypoglykemi 
 
TOLKNING 

 Høyt insulin og lav C-peptid, vurder om pasienten har selv-administrert insulin 

 Hypoglykemi og insulin > 18 pmol/L (33 µU/mL) og C-peptid > 200 pmol/L (0,6 ng/ml) og 
proinsulin > 5 pmol/L og lavt ketonnivå er diagnostisk for insulin mediert hypoglykemi29 

 Hypoglykemi og proinsulin > 5 pmol/L har sammen med C-peptid > 200 pmol/L (0,6 ng/ml) større 
diagnostisk spesifisitet og sensitivitet for insulinom enn insulin30 

 
Manglende hypoglykemi under 72 timers faste utelukker ikke insulinom.  

                                                 
29 Endocrine Society clinnical guidelines, referanse 1 
30 Se referanse 2, Vezzosi 2007  
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