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Njurmedicin för primärvårdsläkare

Per Dahlberg
Överläkare, Njursektionen

Specialistmedicinkliniken, NÄL

Vad orsakar kronisk njursjukdom?

• Diabetes
• Hypertoni och arterioskleros (nefroskleros)
• Inflammationssjukdom (glomerulonefrit)
• Ärftlig njursjukdom (cystnjurar)
• Andra njursjukdomar

Orsaken till dialysbehov är diabetes i 25%, 
hypertensiv njursjukdom i 20% och 
glomerulonefrit i knappt 15% av fallen.
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Ofta kombination
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CKD stadium GFR (ml/min/1,73m2) GFR nivå

Stadium 1 ≥ 90 + tecken på njurskada Normal

Stadium 2 60-89 + tecken på njurskada Normal (äldre) - Lätt nedsatt (yngre)

Stadium 3a 45-59 Lätt till måttligt nedsatt

Stadium 3b 30-44 Måttligt till kraftigt nedsatt

Stadium 4 15-29 Kraftigt nedsatt

Stadium 5 < 15 Njursvikt i slutstadium

Stadieindelning av kronisk njursjukdom enligt KDIGO 2012

Indelning av kronisk njursjukdom
Kronisk njursjukdom = CKD = Chronic Kidney Disease

Ålders- eller 
diagnosgrupp

USA Sverige, 
Stockholm

20-39 år 0.4

40-59 år 2.8

>60 år 21.1

Diabetes 18.7 16.7

Hypertoni 16.1 17.1

Hjärtkärl-
sjukdom

31.4

Alla* 6.9 6.1

Källa: United States Renal Data System, National Health and Nutrition Examination Survey, 
NHANES, 2013-2016, Gasparini A et al. Prevalence and recognition of chronic kidney disease in 
Stockholm healthcare. Nephrol Dial Transplant. 2016.
* USA ≥20 år, Sverige ≥18 år

Prevalens (%) CKD stadium ≥ 3 
(eGFR < 60ml/min/1.73m2)

Kronisk njursjukdom är vanligt

CKD stadium Prevalens % (USA) 
personer > 20 år

Stadium 1 4.7

Stadium 2 3.3

Stadium 3 6.4

Stadium 4 0.4

Stadium 5 0.1

Stadium 1-5 14.8

Stadium 3-5 6.9

Källa: United States Renal Data System,  USRDS, National 
Health and Nutrition Examination Survey, NHANES, 2013-
2016.
Personer I stadium 1-2 hade även albuminuri (ACR ≥30 mg/g).

… särskilt i högre ålder, vid hypertoni, hjärtkärlsjukdom eller diabetes 
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Kronisk njursjukdom är allvarligt

• Ökad risk för hjärtkärlsjukdom och död
• Ökad risk för terminal uremi (dialysbehov)
• De allra flesta har kronisk njursjukdom i symtomlösa stadier 
• Även tidiga stadier av CKD ökar risken för hjärtkärlsjukdom          

(utöver risken för tilltagande njursvikt) 
• Kronisk njursjukdom orsakar ett tidigare biologiskt åldrande. 
• Allvarlig CKD innebär kraftigt ökad risk för hjärtkärlsjukdom redan i 

yngre år, jämfört med njurfriska 
• De flesta med kronisk njursjukdom klarar sig hela livet på sin egen 

njurfunktion (utan behov av dialys eller transplantation)

• Viktigt med tidig upptäckt!
• Ofta tyst sjukdom

• Albuminuri
• Blodtryck 
• Blodsocker (diabetes)
• Kreatinin
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• Kost 
• Allmänt  - Salt  - Protein

• Motion
• Rökning
• Övervikt
• Alkohol
• Blodtryck
• Lipider
• Blodsocker
• ASA vid kärlsjukdom

Arbeta med 
påverkbara 
faktorer

Preventiv nefrologi ≈ preventiv allmänmedicin
Bild: Pixabay. (Free to use)

Albuminuri

• Tidigt tecken på njurskada 
• Högre albuminuri = högre risk progress njursvikt
• + högre risk  för hjärtkärlsjukdom och död
• Mikroalbuminuri vid diabetes = 2-4 ggr ökad risk 

för hjärt-kärlsjukdom (jämfört risken utan mikroalbuminuri)

• Viktigt upptäcka även mindre ökning från normalt
• Optimera behandling av diabetes och hypertoni
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Albumin/kreatinin-kvot 

• Ger en uppskattning av dygnsutsöndringen
• Enkelt, kan upprepas efter behov 
• Värdet (mg/mmol) x 10 ≈ albuminuri mg/dygn

Exakta värdet mindre viktigt
Uppmärksamma att patienten läcker mer än normalt

Lite eller mycket?
Följa effekt av behandling

Nefrotiskt syndrom

• Kraftigt proteinläckage från njurarna
• Lågt serumalbumin
• Ödem
• Hyperlipidemi
• Ökad trombosrisk vid s-albumin <20-25 g/l
• Beror ofta på glomerulonefrit
• Ofta indikation för njurbiopsi

Nefrotisk proteinuri är flera gram per dygn. Ungefärlig gräns är total proteinutsöndring >3-3,5 gram per dygn, 
protein/kreatinin-kvot >300 eller albumin/kreatinin-kvot >220 g/mol (eftersom albumin bara utgör en del av 
total proteinuri). 
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Maria 40

• Haft lite äggvita i urinen ibland (< 1g/l)
• Behöver hon utredas?
• Patologiskt, kontrollfall

Maria 40

• En del ledvärk
• Oklara hudutslag
• Misstänkt diagnos?
• Kompletterande prover?
• ANA och antidsDNA positiv
• Sannolik diagnos?
• SLE
• Hematuri
• Ökande proteinuri, s-alb 39-25, ödem
• Kreatinin 82 – 114
• Remiss från reumatologen. Åtgärd?
• Njurbiopsi, visade SLE-nefrit
• Immunosuppression
• Nefrit vanligt vid SLE, kan vara 

debutsymtom

Bild: Pexels. (Free to use)
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Blodtryck

• Hypertoni både orsakar och 
orsakas av njursjukdom

• Mycket vanligt vid njursjukdom
• Blodtrycksbehandling minskar 

progress av njursjukdom
• Blodtrycksbehandling minskar 

risken för andra hypertoni-
komplikationer (som 
hjärtkärlsjukdom och död)

Bild: Pexels. Free to use

Blodtrycksmål

• Systoliskt tryck ska klart under 140

• För de flesta rimligt nå ≈ 130/80

• 120-130/70-80 om det tolereras, särskilt yngre / vid proteinuri

• Försiktighet hos äldre (65+) och sköra personer

• Individualisera

• Kan finnas negativa effekter av för kraftig BT-sänkning

• Räkna med att blodtryck uppmätta hemma ligger cirka 5 mmHg lägre.

Mest att vinna 
på att få fler 

under 140/90
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Peter 35

• Remiss från företagsläkare:

• Behövs utredning?
• Nej, men uppföljning via husläkare 

rekommenderades

Bäste kollega,
Mikroskopisk hematuri i upprepade prover (togs en sticka när 
han var på hälsokontroll). Ingen proteinuri. Blodtryck och 
kreatinin är bra.
Behövs utredning?

Peter 35 39 

• Remiss från husläkare:

• Vad gör vi nu?
• Njurbiopsi
• IgA-nefrit

Bäste kollega,
Har följt pat 1 gång per år initialt, sedan varannat år. Nu stigit i 
kreatinin  till 125, proteinuri utöver som tidigare hematuri. 
Blodtryck 150/90. Genomgick för 2 år sedan urografi och 
cystoskopi pga makroskopisk hematuri, ua.
Tacksam bedömning.
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Mikroskopisk hematuri
• Vanligt fynd som i sig inte förmår skilja ut personer med 

allvarlig sjukdom i urinvägarna 
• I Sverige rekommenderas därför inte rutinmässig urologisk 

utredning av mikroskopisk hematuri utan symtom 
• Makroskopisk hematuri ska däremot alltid utredas 
• Mikroskopisk hematuri kan bero på njurmedicinsk sjukdom 

som glomerulonefrit
• Även vid mikroskopisk hematuri utan andra fynd 

rekommenderas därför fortsatt uppföljning
• Samtidig proteinuri eller kreatininstegring ökar misstanken 

om njursjukdom och föranleder vidare utredning

Njurfunktionen är viktig 
– uppskatta den!

• Estimerat GFR baserat på kreatinin eller cystatinC
• Medel av eGFRkrea och eGFRCC bäst för flest
• Avvikande muskelmassa: eGFRCC bäst
• www.eGFR.se
• Absolut GFR för läkemedelsdosering
• Relativ GFR för att kunna jämföra individer
• Liten skillnad vid normal kroppskonfiguration
• Den klassiska formeln av Cockcroft-Gault (absolut eGFR på kreatinin) ger otillräckligt noggrannhet, bör inte 

användas för skattning av GFR
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Uppskatta njurfunktionen!

• Kreatininvärden bra för att följa förändring
• Kan inte ensamt säga vad njurfunktionen är
• Varje fördubbling av kreatinin motsvarar 

ungefär halvering av GFR 
• Även förändringar inom normalområdet kan 

vara betydelsefulla 

• Njurfunktionsmätning:
• Clearancemätning iohexol (CrEDTA vid överkänslighet)

Normal njurfunktion / njursvikt
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Normal funktion

Allvarlig, 
symtomgivande 
njursvikt / uremi

Svår, 
symtomgivande, 
livshotande
njursvikt / uremi

Glomerulär filtrationshastighet, GFR = clearance = 
antal milliliter blod som renas varje minut:

Nedsatt njurfunktion.
Stor reservkapacitet!

ml/min

Normal funktion
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Omhändertagande i 
primärvården, med stöd 

från njurmedicin

Omhändertagande på 
njurmedicin

Remiss till njurmedicin?
Utredningsbehov
Misstanke glomerulonefrit
Misstanke inflamm. systemsjukdom / vaskulit
Högre proteinuri / nefrotiskt syndrom
Högre progresshastighet av njursjukdom
Svårreglerat blodtryck vid njursjukdom
Behov av råd om behandling
Behov av behandlingsplan för uremivården
Behov av konservativ uremivård på njurmedicin
Aktuell för aktiv uremivård (dialys / 
transplantation) vid progress

Diagnostik
• Uteslut avflödeshinder, kolla residualurin och ultraljud njurar

• Prerenalt?  - hypotension, ACEi/ARB, diuretika, hjärtsvikt, dehydrering

• Många patienter har hypertoni, annan kärlsjukdom och hög ålder, med stor 
sannolikhet för kärlsjukdom i njurarna, nefroskleros

• Mångårig diabetes med proteinuri & retinopati = trolig diabetesnefropati
• Kombination är vanligt, många gånger kan njurpåverkan följas över flera år och 

sannolikhetsdiagnos ställas

• Frånvaro av diabetes / kärlsjukdom och ju yngre patienten är, desto större 
sannolikhet för kronisk glomerulonefrit, oftare fall för njurbiopsi.

• Oklara inflammationssymptom – inflammatorisk systemsjukdom/vaskulit? Snabb 
diagnostik och behandling viktig, ofta fall för njurbiopsi. Kolla urinsticka!

• Nefrotisk syndrom är ofta fall för njurbiopsi

• Misstanke om njurartärstenos? Njurdoppler
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Remissuppgifter
• Sjukhistoria
• Diabetes? Hur länge? Andra komplikationer? 
• Hypertoni? Historik. 
• Kärlsjukdom?
• Övrig sjukdom

• Aktuella läkemedel
• Lab
• Beskriv översiktligt utveckling av kreatinin / proteinuri
• Hematuri?
• eGFR
• Kreatinin, natrium, kalium, kalcium, fosfat, albumin, bikarbonat, CRP, Hb, LPK, TPK, HbA1c, 

alb-krea-index
• Eventuella kompletterande prover som tagits (tex elfores)
• Blodtryck

• Ultraljud  - behöver inte invänta svar

Mål för vården vid kronisk njursjukdom:
• Förhindra / bromsa progress av njursvikt
• Förebygga och behandla komplikationer
• Reglera blodtryck och blodsocker
• Ge immunhämmande vid aktiv inflammationssjukdom
• Förebygga eller lindra uremiska symtom (CKD 4-5)
• Förbereda för kommande dialys / transplantation vid 

svår njursvikt
• Ge dialys / transplantation (vid GFR <10) 
• Ge konservativ och palliativ behandling för de patienter 

där dialys eller transplantation inte blir aktuell
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Konservativ behandling

• För den som avstår dialysbehandling (ffa äldre med flera sjukdomar)
• Bromsa försämring (blodtryckskontroll mm)
• Symtomlindrande behandling (kost, läkemedel)
• Kan klara sig länge på väldigt lite njurfunktion
• Inte självklart att ge sig in i komplicerad dialysbehandling sent i livet 
• Dialys kanske inte ens förlänger livet / förbättrar livskvalitet jämfört 

konservativ behandling vid hög ålder / samsjuklighet / skörhet
• Dialysbehandling är tidskrävande, ger bundenhet och inte utan risk
• Vid dialys kan patienten få tillbringa fler av sina kvarvarande dagar på 

sjukhus (vid hemodialys komma till mottagning flera gånger per vecka)

Hyperkalemi

• Kaliumhöjande läkemedel? Indikation?  
Minska / sätt ut?

• Metabol acidos av njursvikt? - korrigera
• Loopdiuretika kan öka K-utsöndring
• Ibland behövs Resonium vid njursvikt
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Metabol acidos

• Ger proteinkatabolism, hyperkalemi, påverkar 
benmineralisering, kan bidra till uremiska
symptom, ev till progress av CKD

• Mät venöst bikarbonat
• T Natriumbikarbonat 1g 1x2-3, ökas till venöst 

bikarbonat normalt

Anemi vid kronisk 
njursjukdom

• Hb börjar sjunka vid GFR <60 men 
anemi vanligen först vid GFR <30

• Överväg även annan orsak
• Orsaker till renal anemi:
• Minskat järnupptag från tarmen
• Ökade järnförluster via tarmen (subklinisk 

blödning)
• Sämre utnyttjande av järndepåer (funktionell 

brist)
• Otillräcklig bildning av erytropoetin
• Toxisk effekt på benmärgen av uremi
• Förkortad erytrocytöverlevnad
• Behandling:
• Ge järn om ferritin <200 (mål 200-500)
• Erytropoetin om ändå Hb <100 (mål Hb 

100-115)

Bild: Pixabay. (Free to use)
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Läkemedel vid nedsatt njurfunktion

• Enkelt – läs i FASS
• Enkelt – anpassa dosen till njurfunktionen
• Svårt – vet vi njurfunktionen?
• Svårt – njurfunktionen kan försämras akut 
• Svårt – njurfunktionen kan försämras kroniskt
• Svårt – uppgift om dosering kan saknas i FASS
• Svårt – även upptag, proteinbindn, VD ändras
• Svårt – tveeggade svärd: ACEi / ARB mm

Läkemedel vid nedsatt njurfunktion

• Många läkemedel måste dosreduceras
• Njurfunktion och farmakokinetik avgörande
• Uppskatta GFR
• Dosering står ofta bra i FASS
• Erfarenhet / studier saknas ofta vid grav njursvikt
• Ofta börja lägre och öka långsammare
• Ofta lägre slutdos
• Risk för försämring: NSAID, diuretika, ACEi/ARB
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Läkemedel vid nedsatt njurfunktion

• För en del läkemedel (t.ex. digoxin) kan allvarlig 
överdosering lättare uppkomma på grund av liten 
terapeutisk bredd (liten skillnad mellan koncentration 
som ger effekt och som ger biverkningar). 

• Skillnader både mellan och inom läkemedelsgrupper. 
Metoprolol kan ges i normal dos (metaboliseras i 
levern) medan atenolol måste dosjusteras (utsöndras 
oförändrad). 

• Vissa läkemedel måste dosjusteras på grund av aktiva 
metaboliter som utsöndras via urinen (exempelvis 
opioider som morfin).

Diuretika

• Loopdiuretika (furosemid, torasemid, 
bumetanid) är effektiva. Dosen ökas vid 
njursvikt för effektiv läkemedelskoncentration 
i tubuli (tolereras tack vare stor terapeutiskt 
bredd). Furo har kort halveringstid, behöver 
ofta ges > en gång per dygn. 
Biotillgängligheten av furo PO varierar mkt, 
minskar av måltid. IV dos ungefär halv PO.
• Tiazider är inte effektiva som 
vattendrivande vid GFR <30 ml/min (men kan 
förstärka effekten av loop-diuretika och ha 
kvar blodtryckssänkande effekt). 
• Loopdiuretika och tiazider kan ge 
hypokalemi, hyponatremi och (särskilt 
tiazider) sänkt magnesium. Tiazider minskar 
calciumutsöndringen. 

Bild: Pixabay. (Free to use)
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Diuretika

• Metolazon (tiazidliknande) effektivt 
även vid låg GFR. Kombineras ibland 
med högdos furo vid hjärtsvikt / 
njursvikt och behandlingsresistent 
övervätskning (t.ex. låg dos metolazon
ett par gånger per vecka). 
Kombinationen ökar risken för 
dehydrering och elektrolytrubbningar. 
• Aldosteronantagonister
(spironolakton, eplerenon) 
liksom amilorid är svaga diuretika. 
De är kaliumsparande och kan ge 
hyperkalemi, särskilt vid njursvikt och i 
kombination med angiotensin-
blockerande läkemedel.

Bild: Pixabay. (Free to use)

Angiotensinblockerande 
läkemedel

• ACE-hämmare och angiotensinreceptorblockerare är 
viktiga i behandlingen av högt blodtryck, hjärt- och 
njursjukdomar och proteinuri

• Minskar proteinuri effektivare än andra 
blodtryckssänkande läkemedel 

• Angiotensinblockad sänker både systemblodtryck och 
glomerulärt tryck (dilaterar efferenta arteriolen mer 
än afferenta). Viss sänkning av GFR / ökning av 
kreatinin därför väntad. Vad som accepteras beror på 
njurfunktion och hur stark indikationen är (vanligen 
högst 20-30%). 

• Risken för kraftigare GFR-sänkning ökar vid nedsatt 
njurfunktion, hög ålder, njurartärstenos, lågt 
blodtryck, dehydrering (se över diuretikabehandlingen 
före insättande)

• Risk för hyperkalemi

Bild: Pixabay. (Free to use)
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Angiotensinblockerande läkemedel
• Börja med låg dos vid nedsatt njurfunktion
• Kreatinin, kalium och blodtryck följs upp efter insättning / dosökning av 

angiotensinblockad (första gången inom dagar till veckor, tidigare ju lägre 
njurfunktion / ju fler riskfaktorer för ogynnsam effekt)

• Nyttan mer osäker och får vägas mot risk när nyinsättning övervägs i CKD    
stadium 4 

• Detsamma gäller fortsatt behandling i stadium 4-5 
• Insättning avstås vanligen i predialytiskt stadium 5 (stadium 5 utan dialys)
• Uppehåll bör göras vid akut sjukdom med risk för dehydrering / hypotension
• Dosminskning / uppehåll även vid påtagligt och snabbt stigande kreatinin 

NSAID

• Vid kronisk njursvikt eller hypotension kan kärlvidgande 
prostaglandiner bidra till att upprätthålla trycket i glomeruli och 
GFR (genom att dilatera afferenta arteriolen)

• NSAID kan då orsaka akut njursvikt
• Risk för vätskeretention, hjärtsvikt, akut njursvikt 
• Ökad risk i kombination diuretika, ACEi/ARB
• Kontraindicerade vid GFR <30
• Undvik (särskilt kronisk behandling) vid GFR <60 ml/min.

Prednisolonkur ett 
alternativ vid tex gikt

NSAID-gel kan användas

Bild: Pixabay. (Free to use)
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Metformin

• Kan ackumuleras vid njursvikt 
• Det kan orsaka livshotande laktacidos, särskilt i samband med 

annan akut sjukdom
• Dosreduktion vid njursvikt 
• Används inte vid GFR <30 ml/min 
• Ska sättas ut tillfälligt vid undersökning med jodkontrast om 

eGFR är <45 ml/min (återinsättas efter kontroll kreatinin)

Uppskatta 
njUrfUnktionen!

Även stickspår Är 
viktiga!

Behandla sUra patienter!
Bikarbonat motverkar även hyperkalemi

Bilder: Pixabay; Pixabay; Lisa Fotios, Pexels.( Free to use)


