
❙ ❙ Handläggning av asymtomatisk pri-
mär hyperparatyreoidism (HPT) är ett
medicinskt område där amerikanska och
svenska rekommendationer skiljer sig
åt, enligt en nyligen publicerad gransk-
ning i Läkartidningen [1]. 

De amerikanska riktlinjerna är sanno-
likt alltför konservativa och tar inte hän-
syn till att även en lindrig hyperkalcemi
är associerad med skelettförlust, nedsatt
livskvalitet, ökad förekomst av hyperto-
ni och andra kardiovaskulära rubbningar
och sjukdomar. Mot denna bakgrund fö-
reslår Nilsson och medarbetare att ope-
ration bör övervägas vid all hyperkalc-
emi på grund av HPT [1]. Definitionen
av hyperkalcemi blir därför essentiell,
varför vi anser att man borde använda
mätning av joniserat kalcium, den fysio-
logiskt aktiva fraktionen av kalcium, för
att fastställa om en patient har en rubbad
kalciumhomeostas. Beklagligtvis (en-
ligt vår uppfattning) rekommenderade
den amerikanska expertpanelen [2] ana-
lys av albuminkorrigerat kalcium för att
fastställa hyperkalcemi. En rekommen-
dation som också citerades och fram-
hölls av Nilsson och medförfattare [1].

Tre argument
Den amerikanska expertpanelen angav
tre argument mot användandet av joni-

serat kalcium [2], vilka vi replikerade
mot i Journal of Bone and Mineral Re-
search [3, 4]. Det första argument som
angavs var att serumkalcium skall korri-
geras mot serumalbuminkoncentratio-
nen. Hela konceptet med albuminkorri-
gering av kalcium skapar ett problem ef-
tersom bindningsaffiniteten för albumin
gentemot kalcium har en variation mel-
lan 0,013 och 0,044 hos friska individer
[5, 6]. Sjuka personer kan dessutom ha
ännu större skillnader i detta avseende,
vilket gör en genomsnittlig bindningsaf-
finitet än mer osäker. Det finns ingen
»standardalgoritm«, och enbart i Sveri-
ge används 16 olika algoritmer för att
beräkna albuminkorrigerat kalcium (dr
Gunnar Nordin, Equalis, personlig kom-
munikation, 2001). 

Dessa algoritmer ger, vid totalkalci-
um 2,00 mmol/l och albumin 19 g/l, al-
buminkorrigerade kalciumkoncentratio-
ner mellan 2,41 och 2,62 mmol/l för ett
och samma prov. Flera rapporter har
dessutom visat att diskordant informa-
tion om patientens kalciumhomeostas
erhålls när man jämför joniserat kalcium
med totalt och albuminkorrigerat kalci-
um [7, 8]. 

Den mest övertygande prospektiva
multicenterstudie som vi känner till är
den som publicerats av Thode och med-
arbetare [8] vilken innefattade 1 213 pa-
tienter med misstänkt kalciumrubbning.
Man fann där en diskordans mellan to-
talkalcium och joniserat kalcium hos 31
procent av patienterna. Skillnaden mins-
kade till 18 procent (217 patienter) när
albuminkorrigerat kalcium jämfördes
med joniserat kalcium. 

Som en konsekvens av högt total- el-
ler albuminkorrigerat kalcium kommer
flera patienter att, trots normalt joniserat
kalcium, genomgå utredning och andra
inte att bli utredda trots att de har en ve-

rifierad hyperkalcemi i termer av förhöjt
joniserat kalcium. Dessa fakta talar inte
för en fortsatt användning av albumin-
korrigerat kalcium.

Laboratoriemöjligheter
Det andra argument som framfördes av
den amerikanska expertpanelen var att
de flesta kliniker inte har tillgång till ett
laboratorium, eller ett analysinstrument,
som reproducerbart kan mäta joniserat
kalcium. Teknologin för att mäta jonise-
rat kalcium blev kommersiellt tillgäng-
lig 1976 genom Orion SS-20 (Orion
Biomedical, Cambridge, MA, USA) och
introducerades redan då inom klinisk ru-
tin, bl a i Linköping. Sedan dess har ett
flertal analysinstrument lanserats, och
jonselektiva elektroder för kalcium finns
dessutom idag i de flesta blodgas-
instrument, men numera också i automa-
tiserade kemiinstrument, t ex Kone 30i
(Thermo Laboratory Systems,Vantaa,
Finland). 

Vidare har det rapporterats att både
helblod och serum, som tagits anaerobt
och lagrats vid +4ºC under högst 24 tim-
mar, kan analyseras utan signifikanta
förändringar av joniserat kalcium [9,
10]. Med dagens infrastruktur är det så-
ledes möjligt att transportera prov för
analys av joniserat kalcium till närmaste
analysplats varhelst man befinner sig,
även i USA.

Det tredje argumentet
Det tredje argumentet mot joniserat kal-
cium var »att referenslaboratorierna för
totalkalcium har en bättre nivåställning
och bättre reproducerbarhet än för joni-
serat kalcium«. I Sverige ser det dock ut
som om en tillfredsställande nivåställ-
ning har uppnåtts för joniserat kalcium i
de allmänna externa kvalitetsprogram-
men. CV för joniserat kalcium varierade
mellan 1,5 och 4,8 procent för 27 delta-
gande laboratorier mellan januari 2001
och september 2003. Motsvarande CV
för total kalcium var 1,7–3,3 procent un-
der samma period och kan betraktas lig-
ga i samma domän för dessa analyser ur
praktisk synvinkel.

Beslutsnivåer
För beslut om operation av HPT föreslog
den amerikanska expertpanelen att be-
slutsnivån skulle ligga på 0,25 mmol/l
(motsvarar 2 SD) över den övre referens-
nivån för albuminkorrigerat kalcium 
(för de flesta amerikanska laboratorier
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Joniserat kalcium ger bättre besluts-
underlag än albuminkorrigerat kalcium

Det råder inget tvivel om att kalciumjonaktiviteten speglar den fysio-
logiskt aktiva kalciumfraktionen och att man på alla laboratorier,
framför allt inom sjukhusen, kan fastställa om en patient har en rub-
bad kalciumjonaktivitet. Tekniken är idag kliniskt så väl etablerad att
vi bör försöka komma över eventuella praktiska svårigheter och er-
bjuda våra kliniska kunder det rätta beslutsunderlaget för att faststäl-
la närvaro och grad av t ex hyperkalcemi. Att erbjuda totalkalcium
som albuminkorrigerat kalcium kan inte längre anses vara förenat
med dagens teknikmöjligheter och bästa evidensbaserade kunskap.
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2,55–2,70 mmol/l), dvs en beslutsnivå
vid 2,80–2,95 mmol/l. I Sverige har de
flesta en övre referensgräns för joniserat
kalcium på 1,30–1,34 mmol/l vilket, med
amerikanska mått, skulle ge en besluts-
nivå för operation i Sverige på 1,38–1,42
mmol/l. Enligt den svenska rekommen-
dationen [1] skulle patienter dock alltid
opereras om hyperkalcemin, dvs jonise-
rat kalcium >1,30–1,34 mmol/l, visade
sig bero på HPT.

Ersätt med joniserat kalcium
Vi, liksom Nilsson och medarbetare [1],
anser att de argument som framförts av
den amerikanska expertgruppen inte bör
gälla i Sverige. En korrekt definierad hy-
perkalcemi i termer av ett högt joniserat
kalcium bör dock ligga som diagnostisk
»grundbult«, och vi bör i och med detta
förpassa mätning av såväl totalt som al-
buminkorrigerat kalcium till historie-
böckerna och helt ersätta dessa analyser
med joniserat kalcium. 

*
Potentiella bindningar eller jävsförhål-
landen: Inga uppgivna.

Referenser
1. Nilsson IL, Lundgren E, Ekbom A, Ljunghall S, Ras-

tad J. Handläggning av asymtomatisk primär hyper-
paratyreoidism. Nya nordamerikanska rekommenda-
tioner diskuteras i ett svenskt perspektiv. Läkartid-
ningen 2003;100:3848-54.

2. Bilezikian JP, Potts JT Jr, El-Hajj Fuleihan G, Klee-
rekoper M, Neer R, Peacock M, et al. Summary state-
ment from a workshop on asymptomatic primary hy-
perparathyroidism: a perspective for the 21st century.
J Bone Miner Res 2002;17 Suppl 2:N2-11.

3. Larsson L, Magnusson P. Ionized calcium or cor-
rected total calcium? [letter]. J Bone Miner Res
2003;18:1554-5.

4. Bilezikian JP, Potts JT Jr. Ionized calcium or correc-
ted total calcium? [reply]. J Bone Miner Res 2003;
18:1556.

5. Philips PJ, Pain RW, Hartley TF, Duncan BM, At-
kinson MJ. Current »corrected« calcium concept re-
challenged. Clin Chem 1977;23:1938-9.

6. Correcting the calcium [editorial].. BMJ 1977;1:598.
7. Ladenson JH, Lewis JW, Boyd JC. Failure of total

calcium corrected for protein, albumin, and pH to
correctly assess free calcium status. J Clin Endocri-
nol Metab 1978;46:986-93.

8. Thode J, Juul-Jørgensen B, Bhatia HM, Kjaerulf-
Nielsen M, Bartels PD, Fogh-Andersen N, et al.
Comparison of serum total calcium, albumin-cor-
rected total calcium and ionized calcium in 1213 
patients with suspected calcium disorders. Scand J
Clin Lab Invest 1989;49:217-23.

9. Toffaletti J, Blosser N, Kirvan K. Effects of storage
temperature and time before centrifugation on ion-
ized calcium in blood collected in plain vacutainer 
tubes and silicone-separator (SST) tubes. Clin Chem
1984;30:553-6.

10. Nikolakakis NI, De Francisco AM, Rodger RSC,
Gaiger E, Goodship THJ, Ward MK. Effect of stor-
age on measurement of ionized calcium in serum of
uremic patients. Clin Chem 1985;31:287-9.

❙ ❙ Vi har med stort intresse tagit del av
Lasse Larssons och Per Magnussons in-
lägg angående beslutsgränser för ope-
ration vid primär hyperparatyreoidism.
Den påtagliga överensstämmelsen i våra
uppfattningar är mycket glädjande. 

Pragmatisk inställning till beslutsgräns 
I frågan kring den absoluta beslutsgrän-
sen för operation har vi dock en starkt
pragmatisk inställning av främst två
skäl. Totalkalcium, och i kanske något
mindre utsträckning joniserat kalcium,
fluktuerar över tid hos varje individuell
patient, och den integrerade bilden kring
definitionen av faktisk hyperkalcemi
blir i den kliniska vardagen därför åt-
minstone delvis arbiträr. 

I gränslandet för den övre normalvär-
desgränsen påvisar de flesta patienter,
av endast delvis klarlagda skäl, oftast in-
termittent hyperkalcemi. Utöver prov-
tagningsfel är denna fluktuation huvud-
orsaken till att upprepad provtagning
förordas i de flesta diagnostiska algorit-
mer. 

I princip utbytbara
Då även parathormonnivåerna fluktue-
rar på liknande sätt ställs diagnos, och i
viss grad även beslutet för operation, på

en integrerad bild. I den kliniska varda-
gen förblir därför joniserat kalcium
och albuminkorrigerat totalkalcium i
princip utbytbara. 

Vi har dock få betänkligheter kring
att förorda joniserat kalcium när den
aktuella kalciumkoncentrationen skall
fastställas så exakt som möjligt såsom
vid behandling av akut livshotande hy-
perkalcemi.
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i lokalbedövning 
nu en realitet?
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❙ ❙ Kan Magnus Forssblad med sin av-
handling »A concept for treatment of
sports related knee injuries« få ortoped-
kollegor, administratörer och politiker
att inse nyttan med artroskopi i knäet i
lokalbedövning?

Jag har sedan 15 år tillbaka utfört
6 000 artroskopier i lokalbedövning,
och har såväl i skrift som muntligen för-
fäktat metodens fördelar. Forssblad vi-
sar nu med sin avhandling att artroskopi
i knäleder i lokalbedövning är en opera-
tionsteknik som vi bör kunna använda. 

I sitt första arbete jämför Magnus
Forssblad retrospektivt knäartroskopi i
lokalbedövning respektive i full narkos.
Vad gäller graden av reartroskopi fann
han ingen skillnad mellan lokalbedöv-
ning eller full narkos. Däremot hade vana
operatörer färre reartroskopier än de
mindre vana. I det andra arbetet ställs frå-
gan om lokalbedövning kan rekommen-
deras som rutinförfarande. Forssblad
fann att elektiv knäartroskopi mycket väl
kan utföras i lokalbedövning. 90 procent
av patienterna i lokalbedövningsgruppen
var nöjda med proceduren. 

Det tredje arbetet behandlar knäartro-
skopi med olika anestesimetoder och
kostnadsaspekterna. Han fann föga för-
vånande att det var betydligt billigare att
operera i lokalbedövning än i full nar-
kos. Skillnaden var 1 011 kr till lokal-
anestesins fördel. Extrapolerat till natio-
nell nivå skulle besparingarna uppgå till
långt mer än 30 miljoner kr.

De olika delarbetena visar att de
postoperativa komplikationerna är få
och att slutresultatet vid lokalbedövning
är lika tillfredsställande som vid artro-
skopi i full narkos. Det föreligger såle-
des även ett klart ekonomiskt argument
för att artroskopera i lokalbedövning.

I avhandlingen redovisas en studie
från Landstingsförbundet (2003) visar
att 36 procent av patienterna som blir
artroskoperade med meniskkirurgi går
sjukskrivna innan de blir åtgärdade. Det
är en skrämmande hög siffra med tanke
på att man sätter ekonomiska tak för bl a
oss opererande privatläkare. Det är svårt
att förstå logiken; det vore kanske snart
dags att flytta över en del av pengarna
från Försäkringskassan till Landstings-
förbundet för att på så sätt minska den to-
tala kostnaden i samhället? 

Jan Hultin

privatortoped, leg läkare, Helsingborg
jan.hultin@ptj.se


