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Forord  
 
 
Nefrologi (nyremedicin) handler om at forebygge, diagnosticere og 
behandle sygdomme i nyrerne.  
 
Det er et område, der er midt i en rivende udvikling. Bedre 
behandlinger, større fleksibilitet og nye teknologiske muligheder kan 
være med til at sikre den enkelte patient en længere levetid, færre 
følgesygdomme og en større livskvalitet.  
 
Mange forskningsinitiativer har allerede vist positive resultater, og der 
er mulighed for flere i de kommende år. Forskning vil kunne redde liv 
og være til gavn for både patienter og det danske samfund som 
helhed, da kronisk dialyse er dyr.   
 
Netop derfor er det afgørende, at nefrologi som faglig disciplin sikres 
optimale vilkår, både i hverdagens drift, ved omstruktureringer, 
prioriteringer, og når der bevilges penge til forskning. Udvikling 
kræver forskning – og nefrologi bør derfor tænkes ind i de fremtidige 
forskningsstrategier.  
 
Dansk Nefrologisk Selskab har udgivet en visionsplan, der beskriver 
området: De vigtigste sygdomme, indsatsområder og 
udviklingsmuligheder. Nærværende sammendrag er en kort 
præsentation. For mere information henvises til den samlede rapport 
på www.nephrology.dk.   
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Vision:  
 
Ved oplysning, forskning og et 
intensivt samarbejde mellem 
nefrologi og andre specialer skal vi 
i langt højere grad forebygge, at 
nyresygdomme opstår. 
 
Samtidig skal vi sikre en bedre og 
mere målrettet behandling, der er 
tilpasset den enkelte patient.  
 
Hvis det bliver nødvendigt at 
erstatte nyrernes funktion, skal vi 
tilbyde dialyse og transplantation 
og/eller maksimal medicinsk 
behandling med færre 
komplikationer, mindre besvær og 
mindst mulige udgifter for 
samfundet.  
 
Forskning, udvikling og drift skal 
kobles tæt sammen.  
 
Alt sammen til glæde og gavn for 
både patienter og dem, der på 
grund af den ekstra indsats 
forbliver raske.  
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Kronisk nyresygdom  
 
Kronisk nyresygdom er en hyppig og for mange en alvorlig sygdom i Danmark. Når nyrernes evne 
til at rense kroppen falder, øges risikoen for helbredsproblemer og følgesygdomme, især 
hjertesygdom. Med årene kan nyrernes funktion blive mindre og mindre, og det kan blive 
nødvendigt med dialyse eller nyretransplantation. Selvom langt fra alle kommer i denne situation, 
medfører kronisk nyresygdom mange komplikationer og mange dør desværre alt for tidligt 
 
Opmærksomhed 
Det skønnes, at op mod 10-15 procent af den voksne befolkning har en nedsat nyrefunktion. Det 
er flere, end der f.eks. lider af diabetes, hjertekarsygdomme eller kronisk obstruktiv lungesygdom 
(KOL). Det er derfor vigtigt at alle læger og sundhedsfaglige personer er opmærksomme på 
sygdommen og undersøger patienter i risiko for kronisk nyresygdom.  
 
Tidlig diagnose  
Mange af dem, der lider af en nedsat nyrefunktion, ved det ikke. Kun et fåtal er i behandling. Der 
bør derfor udvikles nye og bedre metoder til at opspore et begyndende nyresvigt og identificere 
dem, der har den største risiko for, at sygdommen udvikler sig hurtigt. Det kan være ved hjælp af 
urinprøver, blodprøver, undersøgelse af blodtryk eller ultralydsscanning af nyrer og urinveje hos 
personer i særlig risiko.  
 
Bedre forebyggelse og behandling  
Der findes med få undtagelser ingen behandling, der kan helbrede kronisk nyresygdom. Der findes 
derimod behandlinger, der kan bremse nyresygdommens udvikling og forebygge følgesygdomme. 
Der er derfor behov for at udvikle nye og bedre behandlingstilbud. Det bør også undersøges, om 
ændringer i livsstilsfaktorer kan gøre en forskel for forebyggelse af nyresvigt.  
 

 
For højt blodtryk 
 
Undersøgelser tyder på, at op mod 200.000 voksne danskere lider af for højt blodtryk uden at vide 
det. En del af dem har formentligt også nedsat nyrefunktion. Som nævnt ovenfor bør 
opmærksomheden på kronisk nyresygdom øges, så alle patienter der lider af for højt blodtryk også 
tjekkes for eventuelle nyresygdomme.  
 
Patienter med kendt nyresygdom har oftest for højt blodtryk. Det kan være med til at forværre 
nyresygdommen og øge risikoen for komplikationer.  
 

Skræddersyet behandling 
Det er vigtigt med en effektiv og sikker behandling af et for højt blodtryk. Der bør udvikles nye 
behandlingsprincipper, så man i større grad kan tilbyde et individuelt, skræddersyet forløb, der 
også tager hensyn til den enkeltes eventuelle nyresygdom og risikoen for bivirkninger.  
 
Patientens blodtryk bør desuden ikke kun måles ved konsultationer hos lægen. Med en elektronisk, 
automatisk kontrol over hele døgnet vil patienten få en mere præcis måling. 
 

Fokus på salt 

Salt kan medvirke til et for højt blodtryk. Der er behov for mere oplysning, så flere vælger at sætte 



deres forbrug af salt ned. Samtidig bør strammere regler i fødevareindustrien reducere 

tilsætningen af salt i forarbejdede fødevarer. Andre livsstilsfaktorer vil også kunne påvirkes. 

 

Nye behandlinger 

Afbrydning af nyrernes nerveforsyning er måske effektiv til behandling af meget højt blodtryk, og 

der er brug for forskning, der kan vise, hvem der vil have gavn heraf og sikre at nyrefunktionen 

ikke tager skade. 

 

Fælles klinikker 

Et tæt samarbejde mellem de praktiserende læger og sygehusenes forskellige specialafdelinger 

kan sikre den enkelte patient et mere sammenhængende forløb. Der oprettes derfor særlige 

klinikker, hvor flere lægefaglige specialer kan samarbejde om patientbehandling og udvikling og 

indførelse af nye tilbud til patienter med et for højt blodtryk.  

 

Akut nyresvigt 
 
Akut nyresvigt betyder, at nyrernes funktion pludseligt aftager eller helt ophører. Det kræver 
hurtig behandling med det formål at begrænse skaden. Det er derfor afgørende, at vi bliver bedre 
til at opdage de patienter, der er i fare for at blive ramt.  
 
Der er samtidig risiko for, at man efter et akut nyresvigt også udvikler et kronisk nyresvigt. Der bør 
derfor etableres en bedre efterkontrol. 
 
Mulighederne for at behandle et akut nyresvigt er begrænsede og der er behov for forskning i nye 
behandlingsmetoder og den bedste dialyseform. 

 

 



Autoimmune nyresygdomme 

 
Visse patienter kan få en særlig form for betændelse i nyrer og blodkar, hvor immunsystemet 
angriber egen krop. Betændelsen kan ødelægge nyrerne og skal ofte behandles med 
immundæmpende medicin. Behandlingen er svær og forbundet med alvorlige bivirkninger. Det er i 
mange tilfælde uvist, hvad sygdommene skyldes, og der er behov for mere forskning i årsagerne 
og behandling. 
 
Samarbejde på tværs 
Betændelsen involverer ofte andre områder end nyrerne. F.eks. kan der være lungesymptomer, 
opstå øre-næse-halsgener eller gigtproblemer. Sygdommene bør derfor behandles i centre, hvor 
flere lægefaglige specialer kan samarbejde om en hurtig, effektiv og vedvarende indsats.  
 
Register og biobank 
Mange af sygdommene er alvorlige men også forholdsvis sjældne. Der bør derfor oprettes et 
landsdækkende register, der indsamler data om sygdommenes hyppighed, forløb og 
behandlingsresultater, ikke mindst ved brug af nye og omkostningstunge, biologiske behandlinger. 
Samtidig kan der oprettes en biobank, hvor væv, blod og urin kan gemmes med det formål at 
fremme forskning og udvikling. 
 

 
Transplantation 
 
En nyretransplantation er ofte den bedste og billigste behandling til patienter med slutstadiet af 
kronisk nyresvigt. Lige nu bliver der foretaget cirka 225 transplantationer hvert år i Danmark, og 
det forventes, at flere kan transplanteres med et godt resultat.  
 
Behov for flere donorer 
Der er et stigende behov for nyrer til transplantation. En massiv informationsindsats er derfor 
nødvendig, så muligheden for at donere en nyre både fra afdøde og levende donorer udnyttes 
optimalt.  
 
Komplikationer skal undgås  
Når man får en nyre fra et andet menneske, er der risiko for, at immunforsvaret vil forsøge at 
afstøde den fremmede nyre. Der er derfor behov for en behandling, der sætter immunforsvaret ud 
af kraft. Der skal forskes i ny og bedre medicin med færrest mulige bivirkninger og bedre justering 
af immundæmpningen, så risikoen for bivirkninger i form af bl.a. infektioner og kræft ikke bliver 
for stor.  
 
En anden vej til færre komplikationer er at sikre det bedst mulige vævstypematch mellem donor 
og patient. Dermed bliver risikoen for, at patientens immunforsvar afstøder den nye nyre så lille 
som muligt. Der samarbejdes på tværs af nationale og internationale grænser, så nyrer kan 
udveksles.  
 
En transplanteret nyre har begrænset levetid. Der er behov for at optimere udtagning, transport 
og behandling af nyrer til transplantation, således at chancen for et godt resultat og nyrens levetid 
øges.  
 
 



Ekstra fokus på de unge 
Børn og unge mister oftere en transplanteret nyre end andre. Det skyldes blandt andet, at de 

glemmer eller fravælger at tage den immundæmpende medicin. Der er derfor behov for en særlig 

støtte til de unge med en transplanteret nyre.  

 

Dialyse  
 
Dialyse er en delvis erstatning for nyrernes naturlige rensefunktion. Når nyrerne svigter, kan man i 
stedet rense kroppen for affaldsstoffer ved dialyse.  
 
Mere end 2.600 patienter med nyresvigt bliver behandlet med dialyse. Det er en tidskrævende 
behandling, som ofte er særdeles belastende for den enkelte patient. Det er desuden dyrt. I 
Danmark er udgifterne til dialyse mere end en milliard kroner hvert år.  
 
Der findes flere former for dialyse. Ikke alle behøver at foregå på hospitalet, nogle kan klares i 
hjemmet. Det er mindre tids- og ressourcekrævende, både for sygehuset og for patienten selv, der 
så ikke skal transporteres til hospitalet flere gange om ugen.  
 
Mere behandling 
Den mest anvendte form for dialyse kaldes hæmodialyse. Den foregår normalt tre gange om ugen. 
Nye undersøgelser viser, at det vil give et bedre resultat, hvis dialysen foretages oftere og/eller i 
længere tid ad gangen. Flere dialysepatienter bør derfor have mulighed for at komme i dialyse 
oftere og på en måde, der passer ind i den enkeltes hverdag. Det vil sikre en mere effektiv 
behandling og et mindre behov for medicin.  
 
Ny teknologi 
Bedre dialysemaskiner er på vej, og det forventes, at der i de kommende år vil være flere 
muligheder for både at rense kroppens blod og erstatte nyrernes funktion.  
 
Samtidig giver ny teknologi mulighed for en større fleksibilitet, f.eks. i form af telemedicin. 
Telemedicin er en måde at levere en sundhedsydelse over større eller mindre afstande ved hjælp 
af informations- og kommunikationsteknologi. Med telemedicinske løsninger, lavpraktisk udstyr i 
hjemmet og god støtte kan den enkelte i større grad klare og styre behandlingen selv.    
 
 

Medicinsk behandling og lindring af nyresvigt 
 
Ikke alle patienter i slutstadiet af nyresygdom vil få gavn af dialyse eller transplantation. Nogle er 
så alderssvækkede, syge og svage, at dialyse eller transplantation er for belastende eller for 
risikabelt. Her er det bedre at optimere og målrette den medicinske behandling, som i mange 
tilfælde kan give patienten mere tid hjemme, den samme livskvalitet, færre komplikationer og en 
levetid, der kan være lige så lang, som hvis patienten var i dialyse. Denne medicinske behandling 
bør udvikles og anvendes ligesom dialyse og transplantation.  
 
Lindring i samarbejde  
For patienter, der er alvorligt nyresyge, herunder dem der ikke kan tåle dialyse, kan der desuden 
være behov for en palliativ, dvs. lindrende, behandling, der kan sikre en værdig afslutning på livet. 
Det er vigtigt, at det sker i et tværgående og tæt samarbejde med de kommunale tilbud, så man 



bedst muligt udnytter de telemedicinske muligheder og samarbejder med de lokale 
specialsygeplejersker.  
 

 

Medfødte og arvelige sygdomme 
 
Visse sygdomme i nyrerne er medfødte eller arvelige. Det kan f.eks. betyde, at man senere i livet 
udvikler nyrecyster eller på anden vis får en nedsat nyrefunktion. 
 
Da de arvelige sygdomme knytter sig til patienternes gener, bør der forskes i betydningen af 
gendefekter, så man kan tilbyde patienterne mere sikker viden om den enkeltes forløb, prognose 
og behov for indsats. For at opnå mere viden, er der behov for at oprette et fælles register i 
samarbejde med andre fagområder, børneafdelinger og centre for sjældne sygdomme. 
 
Nye behandlinger ved arvelige nyresygdomme er under udvikling. Effekten af disse behandlinger 
skal undersøges. 


