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Stadieinndeling av kronisk 
nyresykdom

GFR >90ml/min                
økt mengde albumin i urin og/eller strukturelle 
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Hva skjer når nyrene svikter?

• ”Stille” sykdom

• Vanlige uremiske symptomer
• Tretthet

• Nedsatt matlyst, kvalme

• Kløe

• Søvnproblemer 

• Tungpustenhet

• Væskeansamling I kroppen 
(ødemer) 

• Store individuelle forskjeller
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Kasuistikk (i)

• 58 år gammel mann

• Tidligere blikkenslager

• Ugift, 2 sønner han ikke har kontakt med

• Far ukjent, ingen kontakt med mor, 2 søsken døde av rus

• UFB, Gatehospitalet, Feltpleien, LAR/MAR



Kasuistikk (ii)

• Mangeårig rusmisbruk

• Metadon, noe sidemisbruk

• Kroniske hudinfeksjoner/abscesser/leggsår

• DVT flere ganger, livslang Fragminbehandling

• Hepatitt B og C



Kasuistikk (iii)

• Innlagt grunnet ødemer i hele kroppen de siste månedene 

• Vektoppgang

• Redusert allmenn tilstand

• God diurese



Kasuistikk (iv)

• Hb 6,8

• Kreatinin 900, urinstoff 31,5, eGFR 7

• S-albumin 28

• Albumin/kreatinin ratio 175

• UL nyrer: 2 relativt store nyrer. Forhøyet ekko i parenchymet



Kasuistikk (v)

• Nyrebiopsi: AA amyloidose

• ”Vil heller dø enn starte dialyse”

• Skrives ut på eget ansvar

• Oppfølging på poliklinikken



Kasuistikk (vi)

• Innlagt igjen 6 måneder senere

• Betydelig redusert, hudkløe

• God diurese

• Hb 9,9. K 3,1. 

• Kreatinin 1132. Urinstoff 47,2. GFR 3

• Ønsker ikke dialyse

• Skrives ut på eget ansvar



Kasuistikk (vii)

• 16 måneder senere

• Overflyttes fra annet sykehus i Oslo

• Betydelig redusert/somnolent

• Smerter i bena/klarer ikke å gå

• God diurese

• Hb 8,4. K 3,9. P 3,57. 

• Kreatinin 1348. Urinstoff 32,3. GFR 3



Kasuistikk (viii)

• Ønsker dialyse

• …..men bare 2 ganger i uken

• …..korte dialyser

• …..må være tv på rommet

• Etablert i hemodialyse via tunnelert dialysekateter

• Skrives ut med avtaler om videre dialysebehandling som 
dagpasient



Kasuistikk (ix)

• Møter ikke til avtalte dialyser

• Bruker dialysekateteret for å sette stoff

• Innlagt med sepsis

• Staph aureus – fra HD kateter/infiserte sår?

• Endokarditt/aortarotabcess/septiske embolier til 
nyrer/milt/lever/lunger/hjerne



• Vurdert ikke egnet for operasjon

• Døde 4 uker etter oppstart dialyse



Amyloidose

• Avleiringssykdom

• Sykdomsgruppe med vidt spekter av 

organmanifestasjoner

• Finnes flere ulike typer amyloidose

som har ulik prognose og krever ulik 
behandling



Amyloid kan avleires i alle 
vev og organsystemer



AA amyloid er et 
akuttfaseprotein.
Produsert i store nok 
mengder over lang tid kan 
det danne amyloid fibriller

AA-amyloidose (sekundær)

Med tillatelse fra Tale Wien



• Hos injiserende rusmiddelbrukere er årsaken 
kroniske hud- og bløtdelsinfeksjoner etter 
«bomskudd» 

• Nyrene er det organet som hyppigst affiseres av 
AA-amyloidose

• Karakteriseres ved proteinuri, ødemer, lavt 
albumin i blodet og etter hvert nefrotisk syndrom .



Erik Heyerdahl Strøm M.D.

Dept. of Pathology

Oslo University Hospital Rikshospitalet



• Publisert for første gang 
i 1978 i New York

• Forekomsten synes å 
være økende i hele 
verden

• AA-amyloidose er nå 
den mest vanlige 
årsaken til nyresykdom 
hos injiserende 
rusmiddelbrukere i 
Norge/Oslo



«Oslofenomen»



Behandling

• Finnes ingen spesifikk behandling av AA-
amyloidose ennå

• Behandle underliggende sykdom/tilstand

– Stoppe produksjon av AA-amyloid



• Per i dag er ca (20%) av dialysepasientene i Oslo injiserende 
rusmiddelbrukere

• Første pasient startet i 2005, siden har vi hatt > 50 
rusmiddelbrukere i dialyse i kortere og lengre perioder

• Nesten alle i hemodialyse

• Peritoneal dialyse

• Nyrebiopsi utført hos 74% av pasientene

• Alle unntatt 1 hadde AA-amyloidose i biopsien



Dødsårsak

• Plutselig død 

• Sepsis

• Hyperkalemi

• Exsanguination



Utfordringer

• ”Crashlanders”

• Ikke vært mulig å anlegge 

dialysefistel, alle har dialysekateter

• Vanlig med bakteremi/sepsis og

kateterrelaterte infeksjoner

• Fortsetter bruk av rusmidler

• Dårlig komplianse til dialyse og bruk av anbefalte medisiner

• Kroniske infeksjoner

• Egner seg derfor ikke til nyretransplantasjon

• Livslang dialysebehandling

• Dårlig prognose

• Gjennomsnitts levetid etter oppstart dialyse er 19 måneder  



• Nyrene kan bli skadet av rusmidler på flere måter, både direkte 
og indirekte

• AA-amyloidose er den vanligste årsaken til nyresykdom hos 
rusmiddelbrukere i Norge

• Utvikles over flere år grunnet kroniske infeksjoner

• Finnes ingen spesifikk behandling

• Sjelden egnet for nyretransplantasjon

• Livslang dialysebehandling

• Flere utfordringer forbundet med dialysen

• Viktig med forebygging og tidlig diagnose
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Blodtrykk

BT ≥ 140/90

Urin-stix 
(morgenurin)

Skriftlig henvisning til Nyremedisinsk avdeling:
GFR < 15 – Ring vakthavende nyrelege, 

Nedsatt allmenntilstand
(uavhengig av BT og urin-stix)

Ingen tiltak

BT < 140/90
og ingen andre funn

Oppfølging hos
fastlege

Positiv for protein Negativ for protein
og ingen andre funn

Blodprøve:
e-GFR, kreatinin, urinstoff, kalium

e-GFR < 45ml/min e-GFR ≥ 
45ml/min

AKR AKR
Oppfølging i h.h.t. 

øvrige funn

AKR = Albumin/kreatinin-ratio
e-GFR = Glomerulær filtrasjonsrate, 
estimert

Send urin til AKR

AKR > 30 mg/mmol

Ingen tiltak

AKR ≤ 30 mg/mmol

Rekvirér blodprøve:
e-GFR, kreatinin, 
urinstoff, kalium

Send urin til AKR

Hvordan finne nyrepasienter i ruspopulasjonen



Urinstix



Målgruppe: Alle injiserende rusmiddelbrukere

• Henvisningsrutiner til nyremedisinsk avdeling :
– Hva skal en henvisning til Nyremedisinsk poliklinikk inneholde (dette er 

absolutt minimum, jo fyldigere henvisning jo bedre):

– Telefonnummer som henvisende lege kan nås på 

– Kort oppsummering av sosialt, bolig, tidligere sykdommer

– Albumin/kreatinin-ratio i urin

– Blodtrykk, vekt

– Kreatinin, urinstoff, e-GFR, (kalium),

– Alle medikamenter – også de som nylig er avsluttet

– Navn og telefonnummer til ruskonsulent/sentral kontaktperson

– Konferer gjerne med vakthavende nyrelege

Nyremedisinsk avdeling, Ullevål



Samvalg

• Helse-Norge portalen:

– https://tjenester.helsenorge.no/samvalg/verktoy/kronisk-
nyresvikt/mitt-valg
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”Noenganger helbrede, ofte hjelpe, alltid lindre”


