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Berit 85 år 

• Bor hjemme, hjemmesykepleie. Kjent 
hypertensjon, tidligere hjerteinfarkt, hjertesvikt 
EF 38% ved ekkokardiografi 2 år siden. 
Atrieflimmer (NOAK). Artrose. Mild kognitiv svikt.  

• Fall i hjemmet, til legevakt, avkreftet brudd. Mulig 
UVI symptomer, utslag stix. Spist lite, men 
drukket godt.  

• CRP 30. Kreat 89, eGFR 54. BT 110/60, afebril. 
• ØHD seng (døgnseng ved legevakt); 

smertelindring og mobilisering. Startet Bactrim 2 
tabl. X2 mot UVI og Vimovo mot hoftesmerter.      



Berit 85 år

• Diovan 80 mg x1

• Diural 40 mg x1

• Eliquis 5 mg x2 

• Metoprolol Sandoz 100 mg x2

• Amlodipin 5 mg x1

• Paracet 500 mg x4



Berit 85 år

• Blodprøver etter 2 dager: Kreatinin 180, 
kalium 5,5. CRP 20. BT 115/70.

• Årsak? Tiltak?  



Normal nyrealdring

• GFR tap av 8-10 ml/min per tiår etter 40

• Tap av glomeruli/sklerosering, tubulointerstitiell fibrose

• Endret hemodynamikk, mer effekt av vasokontriktorstimuli, 
dårligere effekt av vasodilatorstimuli. Dårligere
autoregulering.

• Mer sårbar for akutt nyresvikt, særlig prerenalt - ischemi kan 
oppstå ved lavt normalt blodtrykk 

• Mer bruk av medikamenter, inkludert potensielt nefrotoksiske

• Økende forekomst med alder av hypertensjon, DM, 
kardivaskulær sykdom  - som disponerer for kronisk nyresvikt



Kreatinin

• Dårlig parameter for eldre, skrøpelig med lav 
muskelmasse

• EGFR mye bedre mål

• Eks.: kvinne 85 år, vekt 48 kg/høyde 160 cm , 
kreatinin 110: eGFR 39, justert for 
kroppsoverflate GFR 34. (CKD-EPI)

• Eks: mann 40 år, vekt 90 kg/høyde 190cm, 
kreatinin 110: eGFR 72, justert 91  



Karbamid (urinstoff)

• Dominerende utskillingsformen av nitrogen fra 
nedbrytningen av aminosyrer

• Opphopning av karbamid ved nyresvikt 
korrelerer med opphopningen av giftige 
substanser

• Aktuell parameter ved alvorlig nyresvikt

• Relativ dialyseindikasjon ved karbamid > 30

• OBS katabole eldre, prednisolonbruk, GI 
blødning    



Proteinuri

• Protein/kreatinin ratio
• beregnes ut fra måling av U-

Protein/albumin og U-Kreatinin
utført i samme urinprøve.

• kreatininutskillelsen er konstant 
over tid

• korrelerer godt med 
proteinkvantiteringer utført i 
samleurin

• Estimert mål på total 
døgnproteinurin: x 10 ( 10 
mmol/døgn). UPKR 300 mg/mmol
= ca 3 g per døgn 

Urinsstix



Proteinuri

• protein i urinen ut over 
det som er normalt 
(normalt 30 - 50 
mg/døgn)

• Klassifisering av 
proteinuri 
– Mikroalbuminuri opptil 300 

mg/døgn
– Lett proteinuri: 300 mg - 2 

g/døgn
– Moderat proteinuri: 2 - 5 

g/døgn
– Stor proteinuri: over 5 

g/døgn



Berit 85 år 

• Redusert nyrefunksjon 
tilsvarende CKD 3 
(aldersbetinget?)

• Akutt (på kronisk) nyresvikt

Akutt nyresvikt
• Tradisjonelt: 50 % stigning i 

kreatinin eller økning kreatinin
minst 50 µmol/l  

KDIGO, en av følgende :
• Increase in SCr >26.5 µmol/l 

within 48 hours; or
• Increase in SCr toX1.5 times 

baseline, which is known or 
presumed to have occurred
within the prior 7 days; or

• Urine volume <0.5 ml/kg/h for 6 
hours.



Akutt nyresvikt



Akutt nyresvikt

• Prerenale forhold vanligste årsak til akutt 
nyresvikt hos eldre. MEDIKAMENTER !

• Kan utvikles til akutt tubulær nekrose dersom 
ikke årsak korrigeres i løpet av noen dager.

• Obs. også postrenal årsak; særlig hos eldre 
menn. Ultralyd!

• Renale årsaker som akutt glomerolunefritter
sjelden, men tenk alltid mulighet (U-stix, 
urinmikroskopi og evt. immunologiske prøver). 



Berit 85 år

NSAID hemmer PG og
medfører redusert 
dilatasjon av afferente 
arteriole. 

ARB/ACE-hemmer gir økt 
Konstruksjon av efferente arteriole



Berit 85 år

Bactrim (trimetoprim-sulfa)

• Trimetoprim hemmer den tubulære sekresjon av 
kreatinin med forbigående og reversibel 
kreatininstigning. 

• Sulfamethoxazole er uløselig i urin, særlig ved lav 
PH. Kan gi utfelling av krystaller og skade 
tubulicellene direkte.  Økende risiko  ved økende 
dose  av medikamentet. 

• Kan brukes ned mot eGFR 20, men husk 
dosereduksjon. Forsiktig ved kaliumproblemer.



Markers of kidney damage (one or more) •Albuminuria (albumin excretion rate [AER] 
≥30 mg/24 hours; albumin-to-creatinine ratio 
[ACR] ≥30 mg/g [≥3 mg/mmol])
•Urine sediment abnormalities
•Electrolyte and other abnormalities due to 
tubular disorders
•Abnormalities detected by histology
•Structural abnormalities detected by imaging
•History of kidney transplantation

Decreased glomerular filtration rate (GFR) GFR <60 ml/min/1.73 m2 (GFR categories G3a–
G5)

Table. Criteria for CKD (Either of the Following Present for >3 
Months)



Kronisk nyresvikt hos eldre

• Defininsjon: unormale skademarkører og/eller eGFR < 
60 i minst 3 mnd.

• Forekomst blant eldre > 65 år: svært høy! 

• Minst 10 % av eldre over 65 år har eGFR <60 uten 
tilgrunnliggende sykdom 

• CKD 3 med eGFR ned mot 45-30 uten skademarkører 
(lite proteinuri) har liten risiko for progresjon til ESRD 
og trenger ikke henvisning til nefrolog

• Eldre svært skrøpelige/sykehjemsbeboere med alvorlig 
nyresvikt - CKD 4-5 kan følges av 
fastlege/sykehjemslege evt. med råd fra nefrolog.    



Eldre og nyresvikt

KRONISK NYRESVIKT



Kronisk nyresvikt; Mål med behandling

• Hindre eller forsinke progresjon av nyreskade

• Gjenopprette homestasen best mulig og 
forhindre systemiske komplikasjoner 

• Symtomlindring (Stadium CKD (4)-5)

• Eventuelt nyreerstattende behandling



Hindre progresjon

• Behandle høyt blodtrykk og proteinuri

• Behandle metabolsk acidose

• Blodsukkerkontroll hos diabetikere

• Livsstilsfaktorer (overvekt, røyk, kost)



Acidose

• H+ bufres i beinvev, avgir fosfat og kalsium

• Økt muskelkatabolisme og redusert syntese av 
albumin ( økt kortisol, redusert IGF-1 i vev)

• Økt syreutskillelse i gjenværende nefroner, økt 
ammoniumproduksjon kan føre til 
komplementaktivering, RAAS aktivering, 
endothelin-1 – tubulointerstitiell inflammasjon     

• Anerkjent som isolert risikofaktor for CKD 
progresjon 



Acidose

• Redusert syreekskresjon ved GFR < 40

• Behandlingsmål: HCO3 > 22, base > -3. Bremse 
progresjon. Kan redusere hyperkalemi.

• Behandling – start ved venøs HCO3 <21 (BE-5)

• Natriumbikarbonat tbl. el. pulver. Eks. start 
med Natron tbl. 0,5-1,5 g x2 el. pulver 5 gx1.



Renal anemi

• Normokrom, normocytær anemi

• Redusert produksjon av erytropoietin utvikles 
gradvis når GFR < 30-40

• Litt før ved diabetes mellitus

• Andre årsaker til anemi må utelukkes og 
korrigeres

• Andre årsaker vanlig ved nyresvikt, ikke minst 
hos eldre



Renal anemi – ESA (erytropoietin
stimulerende agens) 

• Indikasjon for ESA når Hb < 10 og annen årsak 
enn renal er utelukket

• Vurder nytte mot risiko (slag, malignitet) 

• Øvre mål Hb 11,5 (12), aldri over 13

• Jernlagrene må fylles opp først; ferritin > 200-
500, hypokrome >10% 

• Peroralt jern i 1-3 mndr el. i.v 1-2 gram totalt

• Fortsette jernterapi under ESA behandling

• ESA:  H resept



Vitamin D og beinsykdom

• Aktivert vitamin D faller ved GFR < 60

• Kompensatorisk stigning av PTH (sekundær 
hyperparathyroidisme)

• Over tid kan hyperplasi av gl. Parathyroidea og 
medføre autonom hyperparathyroidisme
(tertiær)

• Høy PTH gir omstrukturering av 
beinvev/osteodystrofi

• Høy PTH kan også forverre uremisk kløe



Vitamin D og beinsykdom

• Mål Ca, fosfat og PTH i serum
• Ved stigende PTH (15-20); start substitusjon med aktiv vitamin D. 

Startdose eks. 0,25 ug alfakalsidol (Etalpha) eller kalsitriol
(Rocaltrol) 3-5 dager per uke. 

• Kontroll Ca etter 2-3 uker, juster dose etter PTH (6-8 ukers intervall)
• Tilstreb fosfatkontroll
• Ved ktr. PTH og lav Ca - tilføre Calsium 0,5-1 g x1-2
• Ved stigende PTH til tross for normal Ca vurdere cinacalcet

(Mimpara) calsimimetikum - øker sensitiviteten til den 
kalsiumfølsomme reseptoren (CaR) for ekstracellulært kalsium. 

• Eventuelt aktiv vit D analog (Zemplar)
• PTH > 100 tross adekvat behandling kan tyde på tertiær 

hyperparathyroidisme --- kirurgi



Hyperfosfatemi

• Fosfat begynner typisk å stige ved GFR < 30

• Mål: Fosfatverdier så langt ned mot 
normalnivå som mulig. Holde CaxP produktet 
nede for å hindre utfelling i kar, bløtvev og 
bein (CaxP<4,5 -5). 

• Behandling: Fosfatfattig kost. Fosfatbinder (til 
måltider!). Væske til de som tåler dette. 

• Ved ernæringsvansker og kort forventet 
gjenstående levetid: Mindre viktig !



Hyperkalemi

• Kaliumfattig kost (unngå kaffe, sjokolade, visse 
frukter, bønner)

• Revurder/dosejuster medikamenter med K-
sparende effekt (ACE, ARB, NSAID, 
aldosteronantagonister)

• Resonium Calsium 15 g x1-3

• Behandle eventuell acidose

• Innleggelse ved kalium over 6-6,5.



Overvæsking

• Diuretika

• Væskerestriksjon



Diuretika

• Sløyfediuretika virker på reseptorer på luminal side. Må nå urinen 
for å ha effekt 

• Sekreteres fra blodbanen via tubulusceller ved hjelp av 
transportproteiner

• Tubulære transport avtar betydelig ved redusert GFR (konkurrerer 
med organiske syrer som hoper seg opp ved uremi)

• Ved GFR 15 vil kun 10-20 % av diuretika bli levert til urin
• Man må derfor øke dosen ! 
• Tilsvarende behov for doseøkning av  thiazider, men thiazider

brukes lite  pga. bivirkninger
• Maksimaldose furosemid 2 g ( i praksis 500 mg x2), bumetamid 5-

10 mg
• Start uansett med  «vanlige « doser og øk med 50-100% til effekt 



Uremi

• Sjelden før eGFR < 15-20 

• Slapphet, nedsatt AT

• Gastrointetsinale plager 
med vekttap, kvalme og 
brekninger - metoklopramid
(Afipran), antipsykotika 
(Haldol, Stemetil)

• Kløe – lokale midler, 
1.generasjon antihistaminer, 
gabapentin (Neurontin), UV-
lys 



EDSR - Alternativer hos den eldre 
pasienten

• (Transplantasjon)

• Dialyse

– Hemodialyse

– Peritonealdialyse

• Konservativ nyresviktbehandling/palliativ 
behandling



Nye pasienter RRT 2015, Norsk Nyreregister



Nyreerstattende behandling til eldre?

• Ingen eksakt aldersgrense for dialyse
• Bør avklares i god tid
• Aktuelle dialyseindikasjoner: Relativt. EGFR < 15 og 

uremisymptomer/Karbamid>30, overvæsking, 
ukontrollerbar acidose eller hyperkalemi

• Vurdere komorbiditet (hjertesykdom, kognitiv svikt), 
generelt funksjonsnivå, ønske

• Dialyse gir ikke forlenget levetid eller bedret livskvalitet 
hos de skrøpeligste eldre 

• Sjelden aktuelt med nyretransplantasjon av pasienter 
over 75 år, men vurderes og utføres noen ganger ved 
lite komorbiditet



Når avstå fra dialyse?

• Når behandlingen kun forlenger dødsprosessen                 
(kachektisk sykdom i teminalstadium, avansert 
cancersykdom, multiorgansvikt)

• Når det er non-kurabel sykdom, der overlevelses-
gevinsten innebærer forlengelse av smertelidelse.

• Livskvalitet – (langtkommen demens, 
persisterende vegetativ tilstand)

• Praktisk ikke gjennomførbart – demens, alvorlig 
psykiatri 

• Autonomi



Sykehjemspasienter som starter dialyse  – betydelig fall i funksjon i tillegg til 
svært høy mortalitet

N Engl J Med 2009; 361:1539-1547



Hemodialyse



Peritonealdialyse



Takk for oppmerksomheten!


