
 

Periodiske paralyser  

 

Periodiske paralyser (PP) er sjeldne arvelige nevromuskulære sykdommer som oftest 

kjennetegnes ved opptreden av akutte episoder med muskelsvakhet. Muskelstivhet kan 

også forekomme. 

De mest kjente periodiske paralyser (PP) er hypokalemisk periodisk paralyse og 

hyperkalemisk periodisk paralyse. 

Hypokalemisk periodisk paralyse skyldes lammelser assosiert med lav kaliumnivå. 

Hyperkalemisk periodisk paralyse skyldes lammelser assosiert med høyt kaliumnivå.  

Andersen-syndrom er en sjelden sykdom med kombinasjon av hypo -eller hyperkalemisk 

paralyse. Denne tilstanden kan gi hjerterytmeforstyrrelse og spesielle ansiktstrekk.  

Forekomst for hypokalemisk PP anslåes til 1: 100 000. Det vil si ca 50 personer i Norge. 

Forekomst for hyperkalemisk PP anslåes til 1:200 000; kanskje 25 personer i Norge. 

 

 Viktig! Narkose og bedøvelse kan være forbundet med større risiko for komplikasjoner 

(malign hypertermi) ved periodiske paralyser. Glukoseinfusjon kan utløse paralyseanfall. 

Lege som behandler pasient med ved akutt sykdom eller skade må ha informasjon om 

sykdommen.  

 

Symptomer på Periodiske paralyser  

Ved Hypokalemisk periodisk paralyse vil du oppleve akutte episoder med muskelsvakhet 

(lammelser). Anfallene kan vare fra noen timer til et helt døgn. Sykdommene debuterer 

oftest i tenårene, men kan også komme senere. 

Ved hyperkalemisk periodisk paralyse kan du få anfall som gir smerter, kramper eller vansker 

med å få musklene til å slappe av etter sammentrekning (myotoni). Anfallene kan være 

hyppigere og vare kortere (fra minutter til timer) enn ved Hypokalemisk periodisk paralyse. 

Sykdommen debuterer tidlig i barnealder. 

 Varig muskelsvakhet kan utvikles hos personer med Periodiske paralyser etter lang tids 

sykdom. 

 

 

  



  

 

Årsak til Periodiske paralyser 

Periodiske paralyser skyldes mutasjoner av gener som koder for ulike kanalproteiner som 

skal regulere transport av ioner inn og ut av cellene, oftest kalsium eller natriumioner. 

Sykdommene har autosomal dominant arvegang. Det betyr at dersom en av foreldrene har 

genet er det femti prosent sjanse for at barnet får sykdommen.  

 

Diagnostisering av Periodiske paralyser 

En karakteristisk sykehistorie vekker mistanke om Periodisk paralyse. Under et anfall vil du få 

muskelsvakhet og svake reflekser. Kaliumnivå kan være unormalt ved måling, men trenger 

ikke være utenfor normalområdet. Det kan ha normalisert seg før måling finner sted, eller 

dine muskler kan være følsomme for kaliumsvingninger innenfor normalområdet. 

Elektromyografi (EMG) kan vise karakteristiske trekk. Den endelige diagnosen kan ofte 

bekreftes med gentest. 

 

Behandling og oppfølging av Periodiske paralyser 

Hypokalemisk paralyse. 

Akutte anfall kan behandles med inntak av kalium, intravenøs kalium bør unngås. Anfall kan 

forebygges med diett som har lavt innhold av karbohydrater, men høyt innhold av kalium. 

Ved harde anstrengelser er det viktig at du trapper rolig ned før hvile. Anfallene kan utløses 

av harde anstrengelser og karbohydratrike måltid. 

Anfall kan forebygges med medikamenter som Acetazolamid (Diamox), Diklorfenamide 

(Keveyis), eller Kalium-tilskudd. 

Hyperkalemisk paralyse 

Anfall trenger ofte ikke behandling, men fysisk aktivitet og inntak av sukker kan hjelpe.  Du 

bør unngå ting som kan utløse anfall. Det kan være fasting, kuldeeksponering, fysisk 

utmattelse, frukt eller annen kaliumrik mat. 

 Anfall kan forebygges med Acetazolamid (Diamox), Diklorfenamide (Keveyis), Thiazider. 

Medikamentell oppfølging og kontroll for bivirkninger bør følges opp i samarbeid med 

legespesialist både for Hypokalemisk periodisk paralyse og Hyperkalemisk periodisk 

paralyse. 

 Personer med Andersen syndrom må ha regelmessig hjerte-oppfølging, da det kan være 

fare for hjertestans. 



 

FØRSTE BOKS:  

 FFM- Foreningen for muskelsyke, http://www.ffm.no 
ANDRE BOKS: 

 Genetisk utredning ved muskelsykdom https://helsenorge.no/undersokelse-og-
behandling/genetisk-utredning-muskelsykdom 

TREDJE BOKS: 

 www.sjelden.no  

 NEDERSTE BOKS: 

 Nevromuskulært kompetansesenter:  www.unn.no/nmk 

 Frambu:  www.frambu.no 

 EMAN: https://oslo-universitetssykehus.no/eman 

 Norsk register for arvelige og medfødte nevromuskulære sykdommer (Muskelregisteret) 
www.muskelregisteret.no 
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