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Intravenös administration av Zoledronsyra 5 mg 
 

Ordination och administration av Zoledronsyra 5 mg iv årligen (vanligen i 100 ml NaCl) vid 

benskörhet, kan ske på samtliga vårdnivåer och med fördel i primärvården.  

Infusion av Zoledronsyra ska inte ges vid njursvikt med eGFR <35 ml/min, vid hypokalcemi eller om 

patienten är intorkad. För att försäkra sig om detta i samband med infusionen föreslås följande: 

1. Kontrollera  

• att inte hypokalcemi föreligger (joniserat kalcium, inom normalområde, max 1-2 månader 

gammalt mätvärde)  

• att eGFR är minst 35 mL/min (max en månad gammalt mätvärde) 

• att patienten tar kalcium och/eller D-vitamin om det är ordinerat (bör ges till de allra flesta) 

• att det finns en aktuell ordination med planerad behandlingslängd 

2. Fråga om patienten under den senaste veckan har haft  

• kräkningar?  

• diarré?  

• feber?  

Om patienten svarar ja på någon av frågorna ovan, ska infusionen skjutas upp minst en vecka.  

3. Ge patienten ett glas vatten att dricka före infusionen och ytterligare ett glas att dricka i samband 

med infusionen.  

4. Upp emot 30–40 % får vid sin första infusion feber, muskelvärk och sjukdomskänsla i 1-2 dygn. 

Denna andel minskar för varje infusion och om man tar paracetamol enligt ordination, kommer endast 

cirka 20% få dessa biverkningar vid första dosen. Detta minskar ytterligare för varje infusion. 

Rekommendera därför paracetamol 1 g x 3-4 första dygnet och vid symtom kan behandlingen fortgå i 

flera dagar.  

5. Sätt PVK och koppla infusionen.  

6. Infusionen får inte ges snabbare än 15 minuter (20–30 minuter rekommenderas). 

7. Efter infusionen, låt patienten vila i väntrummet i 10 minuter. Akuta överkänslighetsreaktioner har 

dock aldrig rapporterats med Zoledronsyra. 

Behandlingslängd: Normalt ges en infusion en gång per år i tre år. Om patienten har kvarvarande hög 

frakturrisk (kvarvarande låg bentäthet, kotkompressioner, ny osteoporosfraktur under pågående 

behandling eller kortisonbehandling ≥5 mg prednisolon per dag) bör behandling upp till sex år 

övervägas. Efter uppehåll kan även behandlingsperioder vid behov behöva upprepas. 


