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Förekomsten av kronisk njursjukdom 
ökar i hela världen, och aktuella studier 
visar att över 10 procent av befolkning
en i  Asien, Europa, Australien och USA 
har tecken på kronisk njursjukdom i 
form av proteinuri och/eller nedsatt 
glomerulär filtration (GFR). Hos perso
ner äldre än 65 år är andelen med njur
påverkan betydligt högre. 

Eftersom aktuella epidemiologiska stu
dier visar att kronisk njursvikt i sig ut
gör en minst lika viktig riskfaktor för 
hjärt–kärlsjukdom som diabetes och 
hypertoni, är kronisk njursjukdom ett 
betydande folkhälsoproblem i en allt 
mer åldrande befolkning. 

Stora hälsovinster skulle kunna gö
ras om ökade sjukvårds och forsk
ningsinsatser sattes in på detta hittills 
eftersatta område. Det är uppenbart att 
den ökande förekomsten av typ 2dia
betes och/eller hypertoni runt om i 
världen kommer att leda till snabbt 
 ökande sjukvårdskostnader på grund 
av njursvikt. 

Trots stora teknologiska framsteg 
inom dialysbehandlingen har överlev
naden för denna patientgrupp inte på
tagligt förbättrats, och 5årsöverlevna
den för en dialyspatient är jämförbar 
med den man ser hos patienter med 
ovarie och koloncancer. Hos njur
transplanterade patienter ses en betyd
ligt bättre överlevnad.

I detta nummer av Läkartidningen sät
ter vi fokus på denna okända folksjuk
dom med en serie artiklar som tar upp 
ämnen som allmänt diskuteras inom 
nefrologin. 

Eftersom tidig njursjukdom ofta är 
asymtomatisk, missas ofta en god möj

lighet till behandling 
som minskar progres
sions takten av sjukdo
men; det krävs att man 
aktivt letar efter den. I 
en inledande kommen
tar diskuterar Peter 
Bárány kring detta och 
hur vårdkedjan kan se ut 

vid behandling av njursjuka patienter. 
Därefter skriver Stefan Jakobson om 

omfattningen av kronisk njursvikt och 
dess konsekvenser. Anders Grubb och 
Anders Christensson diskuterar vilka 
verktyg som ska användas för att dia
gnostisera och följa kronisk njursvikt. 
Aktuella aspekter på prevention och 
behandling av diabetesnefropati och 
hypertoni presenteras i artiklar av 
Maarit Korkeila respektive Lars Weiss. 

En viktig aspekt vid läkemedelsbe
handling av en alltmer åldrad befolk
ning är att risken för överdosering och 
biverkningar av läkemedel ökar även 
vid måttligt nedsatt njurfunktion. I en 
artikel av Charlotte AskerHagelberg et 
al undersöks stödet för läkemedelsför
skrivning till patienter med nedsatt 
njurfunktion. Om njurfunktionen all
tid beaktades vid val och dosering av 
läkemedel, skulle det medföra stora 
hälsovinster. 

Naomi Clyne et al presenterar där
efter hur man i Södra sjukvårdsregio
nen tagit fram ett regionalt vårdpro
gram för preventiv nefrologi. . 

Hur njursjuka patienter ska hanteras 
i ett kardiologiskt perspektiv diskute
ras av Karolina Szummer och Tomas 
Jernberg. I en ak tuell svensk uppfölj
ning av 57 000 hjärtinfarktpatienter 
mellan 2003 och 2006 hade bara ca 20 
procent helt normal njurfunktion. 

Slutligen beskriver jag själv olika or
saker till kärlförkalkning, en vanlig och 
fruktad komplikation hos patienter 
med dialyskrävande njursvikt. n
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okänd folksjukdom 
som drabbar allt fler
Kronisk njursjukdom är ett växande folkhälsoproblem; 
en tiondel av befolkningen har tecken på nedsatt njur-
funktion. Kronisk njursvikt är också i sig en viktig risk-
faktor för hjärt–kärlsjukdom (lika viktig som diabetes 
och hypertoni) – ökande sjukvårdskostnader är att vänta.
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Läkartidningens teman ska förstärka det 
medicinska innehållet och ge en helhetsbild 
av aktuella medicinska områden.  
Nästa tema, i Läkartidningen nr 36, som ut-
kommer den 4 september, kommer att vara 
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