
 

Nedsatt njurfunktion hos 
diabetiker 

En jämförelse mellan olika metoder att mäta 

njurfunktion 

Annette Andreasson  

 
 
  
Examensarbete i farmaci 15 hp 
Receptarieprogrammet 180 hp 
Rapporten godkänd: 22 mars 2012 
Handledare: Anders Ekedahl, Läkemedelsverket och Sofia Mattsson, Umeå 
Universitet





 

Sammanfattning 

En vanlig orsak till inläggning på medicinavdelningen på sjukhuset är 
läkemedelsrelaterade problem. Den vanligaste målgruppen är äldre patienter som 
har ett större antal läkemedel vilket gör att risken för interaktioner ökar. Det är inte 
heller helt ovanligt att äldre patienter har nedsatt njurfunktion vilket gör att risken 
för biverkningar som kräver sjukhusvistelse ökar. Dessa problem medför stora 
kostnader för kommun och landsting, förutom besvär för de drabbade. Därför 
försöker man att förebygga problemen så tidigt om möjligt. Ett problem som 
uppkommer i försöken att förbygga läkemedelsrelaterade problem genom att 
utvärdera njurfunktionen är att de tester som är tillgängliga är dyra och inte alltid så 
tillförlitliga, vilket gör att man löpande gör studier i att försöka få fram så bra 
uträkningsmetoder som möjligt för att få så korrekta värden som möjligt för att 
kunna göra en uppskattning på patientens njurfunktion. Denna uppsats tar upp 
diabetes och njurfunktion. Syftet med arbetet är att undersöka via en tvärsnittsstudie 
hur stor förekomsten är av uppgifter såsom längd, vikt, kreatininvärdet samt om det 
finns värden på Cystain C i patientjournalerna. Njurfunktionen beräknades med 
hjälp av olika beräkningsmodeller. Vid beräkning med Cockcroft-Gault-metoden blev 
det större andel patienter med värden på GFR (glomerulära filtrationshastighet) 
under 59 ml/minjämfört med när beräkningarna gjordes med CKD-EPI och MDRD.  
Korrelationen mellan de olika metoderna var varierande mellan 0,57 till 0,95, den 
bästa korrelationen sågs mellan MDRD och CKD-EPI. De flesta patienter hade en 
njurfunktion på 30-89 ml/min oberoende av vilken beräkningsmodell som användes. 
Detta motsvarar en liten till måttlig njurfunktionsnedsättning.  Vid beräkningar med 
MDRD och CKD-EPI var kurvan mer normalfördelad jämfört med beräkningar med 
Cockcroft-Gault. Med CKD-EPI fick man inga värden över 134 ml/min vilket är 
rimligt med tanke på att normala värden är cirka 130 ml/min för en vuxen man. 
Vårdcentralen har lagt stor vikt vid att notera längd, vikt och s-kreatinin i 
patienternas journaler, vilket ger en bra överblick över fördelningen av populationens 
njurfunktion. eGFR beräknad med MDRD och CKD-EPI kan tolkas som mer exakta 
eftersom diagrammen är mer normalfördelade.   
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II 
 



III 
 

Innehållsförteckning 
 
1. Introduktion     1 
 1.1 Diabetes     2 
 1.2 Njurfunktionen     2 
 1.3 Bestämning av njurfunktionen    4 
 1.4 Njurfunktionsstegen    5 
 1.5 Syfte      5 
2. Metoder      6 
 2.1 Urval      6 
 2.2 Litteratursökning     6 
3. Resultat      7 
 3.1 Åldersfördelningen     7 
 3.2 Cockroft–Gault     8
 3.3 eGFR MDRD     9 
 3.4 eGFR CKD-EPI     10 
 3.5 eGFR MDRD och eGFR CKD-EPI    11 
     3.6 Korrelation     12 
4. Diskussion     13 
5. Slutsats      15 
6. Tackord       15 
7. Referenser      16 
 
 
 
 
 
 
 
  



IV 
 

 
 
 
 
    
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1 
 

1. Introduktion 

 
En vanlig orsak till att bland annat många äldre blir inlagda på sjukhus, är att de 
har fått biverkningar av sina mediciner, det vill säga läkemedelsrelaterade problem 
som kan visa sig såsom yrsel, fall, kräkningar, diarré, förstoppning, hallucinationer 
och förvirring (1). Orsaken till detta kan vara, att dosen är för hög eller att de har 
en oupptäckt nedsatt njurfunktion. I relativt nya studier från 2000-talet har det 
visat sig att mellan 11-13 % av de som blir inlagda på sjukhuset, har just 
läkemedelsrelaterade problem i form av farmakologiska biverkningar typ (A), det 
vill säga dosberoende biverkningar, och det är en fördubbling sedan 1970-talet. Det 
går inte alltid att undvika biverkningar, men man kan försöka att hålla de på så låg 
nivå som möjligt (1). Anledningen till att just äldre drabbas av biverkningarna är 
att de använder fler läkemedel vilket kan medföra interaktioner mellan läkemedlen 
och de har bland annat även sämre njurfunktion i större utsträckning (2), samt att 
det även sker fysiologiska förändringar såsom ökad andel kroppsfett och 
minskning av kroppsvatten (3). En annan grupp som också är i riskzonen för 
nedsatt njurfunktion och läkemedelsbiverkningar kan var diabetiker.  
 
I en studie från september 1997 till oktober 1998, som gjordes i Sverige, fann man 
bland 681 (354 kvinnor och 327 män) stycken slumpvis utvalda patienter vid akut 
inläggning att 94 patienter (13,8 %) bedömdes ha läkemedelsrelaterade problem 
som var orsaken till eller hade bidragit till inläggningen. Av dessa hade 82 
patienter tillsammans 99 symtom på allvarliga läkemedelsbiverkningar. Av de 99 
symtomen var 8 st. helt säkra, 17 st. troligtvis och 74 st. möjlig biverkan. Den 
vanligaste biverkningen var kardiovaskulär (36.3%) och 12 patienter uppvisade 
symtom på förgiftning (4). 
 
I en annan, nyligen avslutad, studie tittade man på njurfunktionen vid diabetes i 
förhållande till förekomsten av albumin i urinen (5). I denna 19-åriga studie fann 
man att 89 av 1449 patienter med diabetes typ 1 hade under årens lopp minskat sitt 
eGFR (estimerad glomerulär filtrationshastighet) till en jämn nivå på mindre än 60 
ml/min/1,73 m2. De upptäckte också att utvecklingen av makroalbumin i urinen 
var en stark markör till den jämna låga eGFR. 20 av patienterna (24 %) utvecklade 
detta låga värden medan de fortfarande hade normalt albuminvärde i urinen. 
Albuminets utsöndringsnivå och inverkan på GFR är svårare att fastställa vid 
diabetes typ 2, eftersom man inte vet när sjukdomen började och när den normala 
nedgången i GFR efter 40-årsålder, inträffade. Det gjordes en cross-over analys på 
personer 40 år och äldre, och av dessa 1197 vuxna med diabetes typ 2 som hade 
eGFR på mindre än 60ml/min/ 1,73 m2, fann man 19 % med makroalbumin i 
urinen, 45 % med mikroalbumin i urinen och 36 % med normalt albumin i urinen . 
Vidare upptäckte man att det inte förkommit någon notering om 
näthinneförändring (retinopathia) tillsammans med ökad utsöndringsnivå av 
albuminet i 30 % av fallen med diabetes typ 2 och kronisk nefropati. Orsaken till 
att det var anmärkningsvärt att det inte noterats några förändringar, var att 
näthinneförändringar är mycket vanligt i samband med diabetes och är något som 
oftast mycket noga kollas upp vid en diabetesdiagnos (5).  
   
I försök att förbättra beräkningen av glomerulär filtrationshastighet (GFR) och 
försöka minska laboratoriekostnaderna för provtagningarna försöker man utarbeta 
olika mätmetoder som är lättarbetade och inte så kostsamma för vården.  Ett bra 
mål skulle vara att minska sjukhusinläggningarna med 25 % vilket skulle innebära 
att man sparade in 19,2 miljoner kronor på ett år (6). 
 
 



2 
 

1.1. Diabetes 
 
Det finns framförallt två olika typer av diabetes mellitus. Typ 1 som är att all 
insulinproduktion har upphört och vid denna typ måste insulin tillföras via 
injektioner i huden. Personer som får denna är oftast yngre och insjuknar hastigt 
samt att det är vanligt att denna typ redan finns i familjen. Typ 2 där 
insulinproduktionen delvis har upphört på grund av minskad känslighet i 
vävnaderna. Denna form är oftast smygande och en utlösande faktor kan vara 
fetma. Typ 2 brukar i första hand behandlas med kostförändringar och ökad fysisk 
aktivitet. Skulle inte kost och motion var tillräckligt för att blodsockret skall sjunka 
så är första läkemedlet som provas metformin vid övervikt, sulfonureider om 
patienten är normalviktig, men skulle patienten ha låg vikt så blir behandlingen 
med olika verkningstid på insulin (7). Prevalensen för Typ 1 är bland barn, upp till 
14 år, 30 fall/100 000 årligen och bland hela befolkningen 14 fall/100 000. 
Prevalensen för Typ 2 är 2-4,5 % (7). Symtomen på diabetes är glukos i urinen, 
ökad törst och urinmängd, torr hud och torra slemhinnor, trötthet i hela kroppen 
och speciell doft i utandningen (8). 
 
En vanlig komplikation vid diabetes mellitus är nefropati, och det uppkommer på 
följande vis. Vid diabetes är glukoshalten i blodet förhöjd och det medför att när 
det kommer till de glomerulära kapillärerna lägger sig glukosen som en hinna och 
där omvandlas glukosen senare till sorbitol som är toxiskt och skadar 
basalmembranet till endotelcellerna som blir tjockare i kapillärerna. Detta är även 
bakgrunden till att ögon, nerver och hud även drabbas. En vanlig följdsjukdom vid 
diabetes är näthinneförändringar som kan ge glaukom (starr), katarakt (grumlig 
lins) samt påverkan på gula fläcken. Vid långvarig hyperglykemi kan personen 
drabbas av nedsatt immunförsvar för att antikropparna är proteiner och de 
försämras i sin funktion och bakterier kan lättar få fäste. Fungerar sedan inte 
filtrationen ordentligt kan inte blodet renas ordentligt och det medför att glukosen 
binder vatten som inte kan återupptas i kroppen och patienten blir uttorkad. Även 
kväve från nedbrytningen av proteiner samlas i bland annat blodet och det medför 
att serumkreatininhalten stigen och filtrationen sjunker. Ämnena som samlas är 
till exempel urea, urinsyra, peptider och aminer, vilket även dessa är toxiska för 
vävnaderna och man blir förgiftad. En följd av detta är njursvikt (8).  
 
 
1.2. Njurfunktionen 
 
 
Njuren har flera olika funktioner i vår kropp: såsom att separera restprodukter 
från blodet, reglera blodvolymen genom med hjälp av vattenvolymen i blodet, 
kontrollerar blodtrycket med hjälp av enzymet renin som utsöndras, utsöndrar 
hormonet erytropoietin som reglerar antalet röda blodkroppar i blodet, 
tillsammans med lungorna så regleras kalcium-fosfatbalansen i kroppen, njuren 
producerar vitamin D som hjälp till att reglera kalciumbalansen, njuren bryter ner 
fria radikaler och mediciner.   
 
Att filtrera blodet genom Bowmans kapsel i njuren är ett av de sätt som kroppen 
använder sig av för att göra sig av med slaggprodukter som bildas i kroppen. När 
kroppen bryter ner olika produkter såsom läkemedel bildas det en hel del 
slaggprodukter som kan var giftiga om de inte kan utsöndras från kroppen. Kan 
inte kroppen göra sig av med det genom exempelvis njurarna så blir vi förgiftade 
och kan då drabbas av allvarliga biverkningar som i vissa fall kan leda till dödsfall.  
 Blodet kommer in i njuren via njurartären och delas sedan upp i mindre artärer 
och in i de tusentals nefron som njuren är uppbyggd av. Först kommer det in i de 
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glomerulära kapillärerna, inuti Bowmans kapsel, där blodet filtreras genom de 
porösa väggarna genom det höga trycket. Medan filtratet passerar genom nefronets 
olika delar så sker det en mängd utbyten av urinämnen (H+), natrium (Na+), 
kalium (K+) och klorid (Cl-) från den omkringliggande vävnaden. Dessa utbyten 
sker både osmotiskt och med aktiv transport på olika delarna av passagen genom 
nefronet. 
 
 

  
Bild1. Genomskärning av nefronet och ett närliggande blodkär l(bild 1). 
 
 
  
När man har diabetes är glukoshalten förhöjd i tubuli och det medför att glukosen 
hindrar den osmotiska återabsorptionen av vatten och vattnet följer med urinen ut 
och det är orsaken till att urinmängden ökar och det finns risk för uttorkning (9). 
Det absoluta värdet, det vill säga det uppmätta värdet/ dygn hos en vuxen person i 
åldern 20-30 år, är ungefär 180 l/dygn vilket ger ett GFR på 125 ml/min. Detta 
värde är för det mesta något lägre hos kvinnor (10). Från cirka 20 årsålder börjar 
njurfunktionen att minska av sig själv, och från 40 årsålder med ungefär 1 
ml/min/år för att vid 75 årsålder var 50 % (4) av funktionen hos en fullvuxen ung 
man. Fungerar inte njurarna, GFR <5-7 ml/min,  måste patienten få dialys för att 
göra sig av med restprodukterna som kroppen producerar (till exempel, kalium, 
urinämnen och glukos) (11). 
 
    
Diabetes leder i sig själv till att njurfunktionen minskar vilket gör att 
diabetespatienter kan vara extra känsliga för dosberoende läkemedelsbiverkningar. 
Risken för en ackumulering av läkemedel i kroppen är hög och detta gäller framför 
allt läkemedel som i stor utsträckning utsöndras i oförändrad form via njurarna.   
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1.3. Bestämning av njurfunktion 
 
Det finns olika metoder att räkna ut njurfunktionen.  En av den första som började 
användas var Cockcroft-Gault, från 1970-talet, där man använde sig av 
serumkreatininvärdet som man fått fram genom att analysera blodprovet från en 
patient. Man har sedan försökt att få fram bättre formler för att kunna beräkna 
njurfunktionen med så exakta värden som möjligt med utgångspunkt från serum-
kreatininet. Att bara utgå från serumkreatininvärdet är inte någon bra markör, för 
serumkreatininet är baserat på muskelmassan och den anger ett konstant 
kreatininvärde även om personen har nedsatt njurfunktion och då kan doseringen 
av eventuella läkemedel bli fel. Därför är det bättre att använda någon av de 
nedanstående formlerna vid beräkningen (12). 
 
 
Serumkreatinin är halten av kreatinin i blodserumet och kreatininclearance anger 
hur stor del av blodet som renas från kreatinin (restprodukter) angett i ml/min. 
GFR anger hur stor mängd av blodet som filtreras genom glomerus mätt i ml/min. 
(9,13)   
  
Cockcroft-Gault: I denna beräknar man kreatininclearance genom att ta ett 
blodprov på patienten och utifrån värdet på serum-kreatininet, kön, ålder och vikt 
kan man få fram hur stor GFR är hos patienten genom att använda formeln: 
 

 
 
Denna formel med 1,23 före parentesen är den uträkningen man använder för 
kvinnor och skulle man använda samma formel för män så skulle man använda 
1,04 istället. Denna formel är den som Fass baserar sina uträkningar på vid 
dosering av läkemedlet (13). Denna formel underlättar en del i bestämningen av 
njurfunktionen eftersom man inte behöver samla upp urin under ett helt dygn för 
att få fram GFR, men den kan också var lite missvisande eftersom 
serumkreatininet varierar över dygnet (14). 
 
MDRD (Modification of Diet in Renal Disease): Denna metod kallas för estimerad 
GFR (eGFR). I denna utgår man också från kreatininvärdet men man har utvecklat 
den med att använda kroppsytan på 1,73 m2 samt att man i denna uträkning 
använde 6 st. variabler: ålder, kön, etnicitet, s-kreatinin-, s-urea- och s-
albuminvärdena vilket gjorde att man fick ett mer tillförlitligt värde på eGFR 
jämfört med GFR beräknat med Cockcroft-Gault (15).  
 
eGFR  𝑠 − 𝑢𝑟𝑒𝑎−0,17 x 
𝑎𝑙𝑏𝑢𝑚𝑖𝑛0,318 x 1,18 (om personen är färgad) x 0,762 (om det är en kvinna). 
 
För att underlätta den kliniska användningen började man senare att endast 
använda 4 variabler i stället (ålder, kön, etnicitet och serumkreatininet). Det har 
varit problem med kalibreringen laboratorier emellan så National Kidney Disease 
Educations Program har försökt ta fram ett standardiseringsprogram för att 
förbättra och få mer normala serumkreatininresultat vid estimeringen av GFR. 
Denna formel har sina begränsningar när GFR överstiger 90 ml/min eller är 
mindre än 60 ml/min (15). 
 
CKD-EPI (Chronic Kidney Disease Epidemiology Collaboration): Denna formel 
togs fram i ett försök att förbättra tillförlitligheten av MDRD vid GFR-värden < 
60ml/min/1.73 m2 och vid GFR > 90 ml/min/1.73 m2. Det finns flera 
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beräkningsmodeller för denna beräkning.  Nedan anges ett exempel på en av 
funktionerna för vita kvinnor med s-kreatinin under eller lika med 62 µmol/L. 
 

eGFR  
 
Denna uträkning gav en bättre estimering av GFR jämfört med MDRD vid lägre 
kreatininvärde. Sammantaget visade resultaten en bättre precision på grund av 
färre bias i uträkningen och detta skulle underlätta den kliniska bedömningen hos 
patienter med nedsatt njurfunktion vid steg 3, det vill säga vid eGFR < 
60ml/min/1,73 m2 hos patienter utan kronisk njursjukdom (16). 
 
 
Cystatin-C: Denna formel togs fram för att den hade den fördelen att man inte 
behövde ta hänsyn till kost eller kön, vikt och muskelmassan hos personen (17) 
 

GFR cystatin C (ml/min/1,73 m2 )  
 
Cystatin C är det lågmolekylära protein som bildas i alla celler med kärna. Detta 
protein brukar absorberas och sedan brytas mer helt och hållet i njuren, vilket gör 
att om njurfunktionen är nedsatt så kan ämnet påvisas (18). Denna markör är 
bättre ur analyssynpunkt när det misstänks att hög ålder och liten muskelmassa 
kan påverka resultatet vid mätning med kreatinin som utgångspunkt. Cystatin C 
analysen kan användas för beräkning av njurfunktionen vid diagnostillfället, 
medan man senare kan använda kreatinin för att kunna följa hur utvecklingen 
fortlöper i fråga om en eventuell försämring av njurfunktionen (19). Nackdelen 
med Cystatin C är att analysen är betydligt dyrare att utföra jämfört med 
serumkreatinin (20). 
 
Vid bestämning av GFR används två olika benämningar: absolut och relativ GFR. 
Absolut GFR anger den utsöndrade mängden av kreatinin i blodet angivet i ml/min 
och kallas okorrigerat eller absolut GFR (20). Relativ GFR är den relativa 
njurfunktionen normerad för kroppsytan 1,73 m2, och denna beräkningsytan är 
tänkt att var den normala kroppsytan hos en person som är 170 cm lång och väger 
63 kg (21). 
 
1.4. Njurfunktionens steg 
 
Bestämningen av njurfunktionen sker i 5 steg beroende på hur mycket som njuren 
filtrerar/min (22). 
Steg 1: filtreras 90 ml/min *1,73 m2 eller mer. Normal njurfunktion. 
Steg 2: filtreras mellan 60-89 ml/min*1,73 m2. Liten nedsättning. 
Steg 3: filtreras mellan 30-59 ml/min *1,73 m2. Måttlig nedsättning. 
Steg 4: filtreras mindre än 30 ml/min*1,73 m2. Svår nedsättning. 
 
1.5. Syfte 
 
På grund av att förekomsten av läkemedelsrelaterade problem bland annat hos 
äldre och personer med nedsatt njurfunktion, är så frekvent, gjordes en 
tvärsnittsstudie i mitten av maj 2011 för att studera i vilken utsträckning det finns 
uppgifter i patientjournalerna, hos en viss population på en vårdcentral i Skåne, för 
att kunna beräkna njurfunktionen hos dessa patienter. I denna tvärsnittsstudie 
ville man i första hand undersöka om det fanns uppgifter i patientjournalerna för 
att kunna beräkna njurfunktionen hos diabetiker och se hur de olika 
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beräkningsmetoderna (Cockcroft-Gault, MDRD och CKD-EPI) kunde användas för 
att beräkna njurfunktionen. Metoderna jämfördes sedan med varandra för att se 
vilken som skulle kunna ge den mest tillförlitliga uppskattningen av 
njurfunktionen.  
 
2. Metod 
 
2.1 Urval 
Detta var en tvärsnittsstudie där man tog kontakt med en vårdcentral på Husensjö, 
som är en stadsdel i Helsingborg, och vilket ligger i Nordvästra Skåne, och bad dem 
att från deras register ta fram en aktuell population bestående av 407 patienter 
med diabetes som var inskrivna hos dem den 10 maj 2011 och om uppgifter på 
serum-/plasmakreatininvärden fanns att tillgår förutom längd och vikt på 
patienterna. Från dessa uppgifter räknade man sedan ut njurfunktionen hos 
patienterna. Därefter gjordes en sammanställning av de olika 
beräkningsmetoderna, med hjälp av tabeller och diagram, för att kunna jämföra de 
olika utfallen av metoderna i en analys för att se vilken som skulle kunna ge de 
mest tillförlitliga siffrorna vad gäller nedsatt njurfunktion.  
 
Uppgifterna är hämtade från en databas som inte redovisas här och underlaget är 
hämtat från den aktuella vårdcentralen samt sammanställningen och tabellerna är 
gjorda av Anders Ekedahl på läkemedelsverket. Jag (Annette) har tolkat data, som 
Anders Ekedahl har sammanställt, och sedan skrivit texten och infogat tabeller och 
diagram i detta dokument. 
 
 
2.2 Litteratursökning 
 
För att få mer information så gjordes sökningar via databasen PubMed efter 
intressanta artiklar med följande sökord: GFR creatinine, drug-related problems 
den 11 maj 2011 , diabetic kidney den 20 maj 2011 och GFR 5-stages in diabetic den 
16 augusti 2011. Där utöver valdes lämpliga artiklar ut från referenslistan som 
Anders Ekedahl skickade och deras referenser samt innehavande studielitteratur 
för att kunna skriva bakgrunden. Bilden på nefronet har hämtats från Google.se / 
bilder den  4 februari 2012. 
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3. Resultat 
 
I den aktuella tvärsnittsstudie som genom fördes på en vårdcentral i Norra Skåne 
ingick det 407 patienter, i åldrarna 20 år till 90 +, som hade fått diagnosen 
diabetes mellitus. Databasen innehöll 4 olika koder, vilka alla var en diagnos på 
diabetes mellitus (både typ 1 och 2). Det gick inte från databasen att ta reda på 
uppdelningen av män och kvinnor eftersom journalerna var avidentifierade.  
Vårdcentralen hade relativt bra underlag ifråga om längd och vikt samt 
provresultat för beräkning med serumkreatinin, men endast på 23 st. av 407 
patienter fanns det uppgifter om Cystatin C, vilket gör att de uppgifterna inte 
kommer att användas i några beräkningar (tabell 1).  Datumen för provtagning 
varierade kraftig för det tidigaste provet var gjort 1999-09-16 och det mest aktuella 
var taget 2011-03-30. Det lägsta BMI värdet var 16 med en kroppsyta på 1,59 m2, 
och det högsta BMI var 49 med en kroppsyta på 2,36 m2  

 
Av de 407 patienterna fanns vikt noterad hos 394 st., längd hos 356 st. och 
serumkreatinin värde hos 399 st. (Tabell 1). 
 
 
Tabell 1. Sammanställning av uppmätta värden i % av populationen 

 Patienter % 
Totalt 407  
Vikt 394 96,8% 
Längd  356 87,5% 
S-kreatinin 399 98,0% 
Cystatin-C 23 5,7% 
 
 
Med hjälp dessa uppgifter kunde följande beräkningar göras: eGFR C-G , absolut 
eGFR MDRD  och absolut eGFR CKD-EPI, relativ eGFR MDRD  och relativ eGFR 
CKD-EPI  (Tabell 2).  
 
 
Tabell 2. Sammanställning av antalet patienter för de olika beräkningsmodellerna 

  Patienter 
eGFR C-G  387 
Abs eGFR MDRD 343 
Abs eGFR CKD-EPI 343 
   
Rel eGFR MDRD 399 
Rel eGFR CKD-EPI 399 
 
 
 
 
3.1 Åldersfördelningen hos patienterna 
 
Antalet patienter med diabetes mellitus i åldrarna 20-29 och 30-39 var lågt medan 
siffran började stiga från 40-årsålder.  En kraftigare ökning skedde i kategorin 60-
69 och det var nästan lika många i kategorin 70-79 år. Därefter sjönk antalet för att 
vid 90+var nere i samma antal som vid 40-49 år (Tabell 3 och Figur 1). 
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Tabell 3. Uppdelningen av beräknat GFR fördelat på åldersgrupperna. 
 
Antal av 
Patdata-
index 

NF GFR 
CG      

Åldersgrupp <30 30-59 60-89 90+ (tom) Totalt 
20-29    1 3 4 
30-39   1 6  7 
40-49  1 7 13  21 
50-59  1 21 17 6 45 
60-69 1 22 69 21 2 115 
70-79 5 66 33 5 3 112 
80-89 18 58 3  3 82 
90+ 7 11   3 21 
Totalt 31 159 134 63 20 407 

 
 

 
 
Figur 1. Beräknad njurfunktion enligt Cockcroft-Gaults ekvation (korrigerad) i relation 
till patienternas ålder. Ålder: vågrätt(liggande) och antalet: lodrätt (stående) 

 
3.2 Cockcroft-Gault 
 
I tabell 3 och figur 2 visas beräkningen av njurfunktionen med Cockcroft-Gault (C-
G) och resultaten visade att de flesta patienter har en njurfunktion mellan 30 
ml/min och 89 ml/min,vilket klassificeras som en liten till måttlig 
njurfunktionsnedsättning (22). 
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Figur 2. Diagram för bättre översikt av uppdelning mellan intervallen. eGFR beräknat 
med Cockcroft-Gault.  
 
 
3.3  eGFR MDRD 
 
Jämförs värdena från C-G med eGFR MDRD så visade den senare ett mindre antal 
patienter med en njurfunktion mindre än 30 ml/min och mellan 30-59 ml/min. 
Den största ökningen av antalet patienter skedde i gruppen 60-89 ml/min och liten 
minskning i 90+.  En klar minskning i den kategorin som inte kunnat mätas 
observerades för med MDRD behöver man inte ta hänsyn till längd och vikt som 
inte fanns att tillgå i lika många patientjournaler som det fanns uppgifter på s-
kreatinin (Tabell 4 och Figur 3). 
 
 
Tabell 4. Jämförelse mellan beräknat GFR med C-G och eGFR MDRD.  
 

Antal av Patdata-
index NF eGFR MDRD         
NF GFR CG <30 30-59 60-89 90+ (tom) Totalt 
<30 17 14    31 
30-59 3 94 57 5  159 
60-89  31 83 20  134 
90+   35 28  63 
(tom)  9 1 2 8 20 
Totalt 20 148 176 55 8 407 
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Figur 3. . Diagram för bättre översikt av uppdelning mellan intervallen. eGFR beräknat 
med MDRD.  
 
 
3.4 eGFR CKD-EPI 
 
I jämförelsen mellan GFR med C-G och eGFR CKD-EPI var det färre som hade en 
njurfunktion på  mindre än 30 ml/min enligt eGFR CKD-EPI. Här var det färre 
patienter i varje kategori medan det antal som det inte kunnat göras någon 
uträkning på ökade markant.  Fortfarande hade de flesta patienter en njurfunktion 
på mellan 60-89 ml/min (Tabell 5 och Figur 4). 
 
 
Tabell 5. Jämförelse mellan beräknat GFR med C-G och eCKD-EPI. 
 
Antal av Patdata-
index NF eGFR CKD-EPI         
NF GFR CG <30 30-59 60-89 90+ (tom) Totalt 
<30 21 10 

   
31 

30-59 3 92 62 2 
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Figur 4. . Diagram för bättre översikt av uppdelning mellan intervallen. eGFR beräknat 
med CKD-EPI.  
 
 
3.5 eGFR MDRD och eGFR CKD-EPI 
 
I jämförelsen mellan eGFR MDRD och eGFR CKD-EPI skiljer de sig också åt en del 
i fråga om utfallet. I MDRD-beräkningen är antalet patienter med en njurfunktion 
på 30-59 ml/min (Tabell 4) högre än i CKD-EPI (Tabell 5). Det är också fler 
patienter som har en njurfunktion på 90+ med CKD-EPI jämfört med MDRD. Det 
är betydligt större andel av patienterna där njurfunktionen inte kunde beräknas 
med CKD-EPI-formeln (Tabell 6). Orsaken kan vara att MDRD- metoden har 
beräknats med fler uppmätta värden än vid CKD-EPI-metoden. 
 
 
Tabell 6. Jämförelse mellan beräknat eGFR MDRD och eGFR CKD-EPI. 
 
Antal av Patdata-
index NF eGFR CKD-EPI         
NF eGFR MDRD <30 30-59 60-89 90+ (tom) Totalt 
<30 20 

    
20 

30-59 4 129 14 1 
 

148 
60-89 

 
1 149 26 

 
176 

90+ 
  

3 52 
 

55 
(tom) 

    
8 8 

Totalt 24 130 166 79 8 407 
 
 
Tabell 7 tar upp fördelningen i procent för de olika uträkningsmetoderna. Här görs 
jämförelsen i relativa värden av de olika beräkningsmetoderna. Tabellen visar att 
med C-G fås en större andel patienter som har en svår till måttlig 
njurfunktionsnedsättning, d.v.s. GFR under 59 ml/min, jämfört med beräkningar 
gjorda med MDRD och CKD-EPI.  De flesta patienterna har en njurfunktion på 30-
89 ml/min, oberoende av vilken beräkningsmodell som används.  
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Tabell 7. Sammanställning över procentuella fördelningen inom de olika 
beräkningsmetoderna. 
 

 GFR Rel GFR C-G   Rel eGFR MDRD   Rel eGFR CKD-EPI   
<30 31 8,0 % 20 5,0 % 24 6,0% 
30-59 159 41,1% 148 37,1% 130 32,6% 
60-89 134 34,6% 176 44,1% 166 41,6% 
90+ 63 16,3% 55 13,8% 79 19,8% 
Totalt 387 100,0% 399 100,0% 399 100,0% 
 
 
Figurerna ger en mer överskådlig bild över hur fördelningen av njurfunktionen hos 
patienterna är och de är också gjorda med uppdelning på fler 
njurfunktionskategorier (Figur 2-4). Figurerna visar att fördelningen är normal, 
det vill säga att det största antalet ligger i mitten och avsmalnar utåt kanterna. Vid 
beräkning med MDRD och CKD-EPI var kurvorna något mer normalfördelade 
jämfört med beräkningar med C-G.  
 
3.6 Korrelation 
 
Korrelation är ett statistiskt begrepp (mätetal) som används när man vill jämföra 
två eller flera uppmätta värden och dess inbördes relation till varandra. Ett 
korrelationstal kan vid uträkning visa både +1 och -1 för 100% överensstämning. 
Även värden på +0,9 och -0,9 anger god inbördes jämförelse, medan värden runt 0 
anger dålig överensstämmelse (23). 
   
Tittar man på korrelationen (jämförelsen) mellan serumkreatininet och de övriga 
uträkningarna, skiljer de sig mer eller mindre åt, mellan -0,57 och 0,95 (Tabell 8). 
Siffran 0,57 visar att siffrorna stämmer överens till 57 % och ju närmare +/-1,0 
eller 100 % desto större är likheten mellan uträkningarna. De uträkningar som är 
mest överensstämmande är de mellan eGFR MDRD och eGFR CKD-EPI. 
  
 
Tabell 8. Uppställning av hur väl de olika metoderna överensstämmer med varandra. 
 

 S-kreatinin eGFR C-G korr Rel eGFR MDRD 
eGFR C-G korr -0,570123   
Rel eGFR 
MDRD 

-0,827769 0,7292761  

Rel eGFR CKD-
EPI 

-0,849734 0,7789065 0,9577015 

Abs eGFR 
MDRD 

-0,765449   

Abs eGFR CKD-
EPI 

-0,77489   
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4. Diskussion 
 
Problemet med att komma till rätta med alla läkemedelsrelaterade problem som 
kräver sjukhusinläggningar är nog en av vår tids största problem eftersom det 
drabbar en stor del av befolkningen som är äldre med nedsatt njurfunktion eller 
personer med nedsatt njurfunktion av någon annan anledning (sjukligt, ärftligt 
eller skadat på något annat vis). Det har skrivits ett stort antal artiklar på detta 
område men ändå tycks det vara ett svårt problem att komma till rätta med 
eftersom det inte är så enkelt att bestämma GFR ute på vårdcentralerna och det 
lätt blir interaktioner mellan patientens övriga läkemedel och en del äldre är inte 
alltid så noga med doseringen utan hoppar över eller tar dubbelt av någon medicin. 
I bland är journalerna inte heller helt aktuella om patienten kanske inte kommer 
till samma läkare varje gång de besöker vårdcentralen, symtombilden kan så 
misstolkas som en ny sjukdom och inte som en biverkan, vilket kan leda till 
interaktioner mellan läkemedlen. En annan sak är att det finns inget universalmått 
som man kan jämföra sina siffror med eftersom varje individ är speciell så det 
finns ingen tabell eller uträkning som man kan säga är helt korrekt. Skulle man 
använda Cystatin C som riktmärke så måste den kalibreras (ställas in) så att det 
blir nationella riktlinjer som skall gälla samt att det skulle ge ökade kostnader med 
25 miljoner kronor bara på ett universitetssjukhus (20). En annan markör som 
man skulle kunna använda är inulin som inte bryts ner eller tas upp i kroppen, 
men nackdel är att det måste ges intravenöst under cirka 4 timmar för att få jämn 
plasmakoncentration samtidigt som urinen samlas upp. Denna metod är både 
tidskrävande och kanske inte så trevlig om urinuppsamlingen sker via kateter (21).  
Det är känt att nedsatt njurfunktion påverkar farmakokinetiken hos de läkemedel 
som till största delen utsöndra oförändrat via njurarna (18) och då borde läkarna 
vara extra försiktiga med att ge dessa läkemedel till de mest utsatta grupperna. Det 
görs kanske redan detta men kan även feldoseringarna och interaktionerna bero på 
tidsbrist hos läkarna?     
 
Det är ett stort och svårhanterat problem i samhället med att den äldre 
populationen blir större och större och sjukare och sjukre. Det medicineras också i 
större utsträckning för allt fler åkommor vilket gör atta interaktionerna mellan 
läkemedel blir vanligare. Ett stort problem är också att allt fler drabbas av diabetes 
tidigare i livet än förut, eller så är det att man kollar upp patienterna lite extra när 
de kommer och visar upp symtom som kan kopplas till diabetes eller 
kärlsjukdomar. Det är av stor vikt att man verkligen håller koll på njurfunktionen 
för att populationen skall må så bra som möjligt och att de yngre inte dör i förtid så 
att samhället kan fungera tillfredställande i form av skatter och vårdare för att 
kunna ta hand om det sjuka som inte kan ta hand om sig själva. En annan aspekt är 
att ju sjukare populationen är desto dyrare blir vårdkostnaderna för kommuner 
och landsting. Det behövs mer forskning för att komma fram till nya bättre 
metoder att bestämma njurfunktionen eftersom ingen är beräkning är helt felfri. 
 
Cockcroft-Gault ekvationen visar en stor spridning av njurfunktionen och har ett 
stort antal patienter med bra GFR-värde på 90+ men även flera patienter med 
värden under 59 ml/min, i jämförelse till de övriga beräkningsmetoderna. Så en 
fråga kan ju vara om de värdena stämmer eller om ekvationen underskattar 
njurfunktionen hos patienterna med följd av att patienternas njurfunktion 
felbedöms. En orsak till att det skiljer sig kan var att GFR enligt C-G anger värdet 
som erhålls vid beräkning med utgångspunkt från vad man vet om längd, vikt, 
ålder, kön samt vilket värde man fick fram vid s-kreatininprovet, medan de övriga 
är estimerade och anger värdet i ml/min/1,73 m2. Enligt litteraturen är C-G-
ekvationen inte så tillförlitlig vid diagnostisering av njurfunktionen utan mer som 
en formel för att följa utvecklingen av njurfunktionen (6). Att ha GFR-värde 
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uppemot 150+ stämmer inte riktigt med vad man vet hittills, vilket är att en frisk 
man har 120-130 ml/min i GFR och kvinnor lite lägre, samt att njurfunktionen 
skulle minska vid diabetes men det är inte någon ensam faktor för nedsatt 
njurfunktion.  MDRD-metoden visar en mer normal fördelningskurva med en topp 
i mitten med lägre patientantal på de högre värdena. CKD-EPI visar även den en 
detaljerad uppdelning av patientantalet vid de olika GFR-värdena men med denna 
ekvation visas inte några värden över 134 ml/min och med ett lågt patientantal vid 
detta värde Det finns 4-8 olika beräkningsmodeller beroende på om patienten är 
man eller kvinna samt om personen i fråga skulle vara färgad (16). Det finns två 
ekvationer för vita kvinnor beroende på om s-kreatinin är under eller över 62 
µmol/L, och detsamma för vita män med s-kreatinin över eller under 80 µmol/L 
Även för färgade kvinnor och män fanns två ekvationer per grupp med samma s-
kreatinin värden.  
 
Åldersfördelningen verkar helt överensstämmande med hur det skall vara, med 
lågt antal på de lägre åldrarna och den största andelen mellan 60 och 80 årsålder, 
för där efter brukar normalt populationen tunnas ut en del genom naturligt 
frånfälle. 
 
När uppgifterna från patientjournaler sammanställde så fanns det hos de flesta 
patienter noterat längd, vikt och serumkreatininvärdet och det var bra för då 
kunde GFR med C-G-metoden lätt räknas ut vid dosering av läkemedlen. Det som 
var lite mindre bra för denna studie var att det var så få uppmäta värden på 
Cystatin C. Det hade varit intressant att kunna se hur de värdena hade sett ut i 
tabell och diagram. Det hade varit bra om det hade funnit fler värde på Cystatin C, 
men det är ju dyrare att utföra dessa tester, så det är kanske inte något som det 
skall ställas krav på att utföra. C-G-metoden är nog lättare att använda av läkarna 
vid dosering eftersom den är mer inarbetad. Beräkningar med eGFR-metoderna 
som MDRD och CKD-EPI skulle även dessa vara lätta att lägga in i ett excelark 
eller ta fram från nätet och sedan bara föra in siffrorna och få fram bra värden på 
njurfunktionen vid klinisk beräkning.   
 
Den bästa metoden skulle vara att mäta Cystain C som man mäter genom att 
analysera ett blodprov, men nackdelen skulle var att den är dyr att genomföra och 
med det stora antalet av bland annat äldre nu för tiden så skulle det var en dryg 
kostnad för kommuner och landsting. Mätning av inulin hade också varit en bra 
metod för inulin tas inte upp eller metaboliseras av kroppen, men den är 
tidskrävande och inget man gör på en vårdcentral med den höga belastningen som 
finns där nuförtiden. Det som återstår är då i stället att beräkna njurfunktionen 
med hjälp av olika beräkningsmodeller. Resultaten i den här studien tyder på att de 
använda uträkningsmetoderna kan användas för att beräkna njurfunktionen. 
Metoden eGFR CKD-EPI ger en normalfördelningskurva med toppvärdena av 
antalet patienter runt värdena 60-89 ml/min. Men den har två toppar som kan var 
tillfälliga fel i beräkningen. CKD-EPI uppvisar inga värden över 134 ml/min, vilket 
är mest tillförlitligt, eftersom GFR-värdena bör vara runt 130 ml/min som max för 
en vuxen man. MDRD metoden visar också upp en normalfördelningskurva fast 
den har även med värden uppemot 150 ml/min som inte är så trovärdigt. C-G 
metoden uppvisar en mer utbredd fördelning på värdena och inte lika samlade som 
normalfördelningskurvan, samt att den har ett flertal höga värden som kan tolkas 
som onormala. En stor risk kan föreligga vid dosering av läkemedel som utsöndras 
oförändrade via njurarna. En stor orsak till att det uppstår läkemedels problem är 
att njurfunktionen inte är korrekt beräknad, därför är det viktigt med en bra 
uppskattning av njurfunktionen för att kunna minimera förekomsten av 
läkemedelsrelaterade problem. Skulle beräkningarna visa för låga GFR-värden så 
kan den också orsaka att dosen blir för låg och inte ger den effekt som avses.  
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Korrelationssiffrorna anger i vilken utsträckning de olika värdena har samband 
med varandra, och vid värden närmare +/-1,0 visar att de värdena eller metoderna 
har stort samband och uppvisar liknande värden. Enligt tabell 8 så ligger värdet 
mellan relativ eGFR CKD-EPI och relativ eGFR MDRD på 0,95 vilket visar att 
dessa metoder är lika i jämförelsen och uppvisar snarlika resultat i uträkningarna. 
Siffrorna anger kanske inte vilken metod som är bäst att beräkna njurfunktionen 
med, men de ger information om hur väl metoderna stämmer överens med 
varandra. Det är inte lätt att veta vilken metod som är bäst eftersom man inte gjort 
någon studie med hjälp av uppsamlad urin under ett dygn. 
 
 
5. SLUTSATS 
 
Denna tvärsnittsstudie visade att längd, vikt och s-kreatinin var noterat i de flesta 
patientjournaler vilket är nödvändigt för att kunna beräkna patienternas 
njurfunktion. Resultaten visade att njurfunktionskurvorna var mer eller mindre 
normalfördelade. eGFR beräknat med CKD-EPI-metoden visade på ett mer samlat 
patientantal vid 45-80 ml/min och värden som inte var över 134 ml/min. C-G och 
MDRD gav värden på 150 ml/min vilket inte är lika trovärdigt.   
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