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Terminologi som används ofta
Typ 2-diabetes och njurhälsa

När du försöker lära dig att hantera din typ 2-diabetes kommer du att få mycket 
information om tillståndet och om hur det påverkar din njurhälsa. Detta kan vara 
överväldigande och du kanske inte alltid förstår den terminologi som används.

Nedan finns en lista över de vanligaste termerna för typ 2-diabetes och 
njursjukdom som hjälper dig att bättre förstå den information du läser.

Albumin: Ett protein som bibehåller 
vätskan i blodomloppet och hjälper till 
att transportera hormoner, vitaminer, 
enzymer osv. i hela kroppen.

Albuminuri: Albumin som läcker ut 
i urinen, vilket är ett tecken på kronisk 
njursjukdom (CKD).

Kreatinin: En restprodukt som 
njurarna filtrerar från blodet och 
som utsöndras via urinen. 

Kronisk njursjukdom (CKD): Ett 
långvarigt tillstånd där njurarna 
inte fungerar som de ska och som, 
obehandlad, kan förvärras med tiden 
och i värsta fall leda till behov av 
dialys eller njurtransplantation.

CKD-progression: Förvärrad CKD, 
som går från tidigt till sent stadium.

Glomerulär filtration: Processen genom 
vilken njurarna filtrerar blodet. 

eGFR (uppskattad glomerulär 
filtrationshastighet): anger vilken volym 
som filtreras i njuren per minut och mäts 
med ett blodprov.

Typ 2-diabetes: En form av diabetes 
som orsakas av en otillräcklig effekt 
av insulin ofta i kombination med 
insulinbrist. Sammantaget leder detta 
till för höga blodsockernivåer.

UACR-test (albumin/kreatinin-kvot 
i urinen): Ett laboratorietest av urinen 
för att mäta hur mycket albumin och 
kreatinin som utsöndras från kroppen. 
Det är det mest exakta och tidigaste 
sättet att upptäcka eventuell njurskada.1

Missa det inte,
agera i tid.
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För ökad medvetenhet om njursjukdom vid typ 2-diabetes

Den här broschyren är till för att 
hjälpa dig som har typ 2-diabetes. 
Syftet är att hjälpa dig att få mer 
information om hur du sköter din 
hälsa i stort.

Vi förstår att du har mycket att ta hand 
om för att hantera din sjukdom, men 
vi hoppas kunna ge en tydlig och enkel 
översikt över typ 2-diabetes inverkan 
på andra delar av kroppen.

Informationen i den här broschyren 
ska också göra det möjligt för dig att ha 
en öppen och välinformerad diskussion 
med din läkare. 

Använd gärna den här broschyren som 
förberedelse inför dina läkarbesök, 
som vägledning i diskussionen med 
din läkare och att hänvisa till efter 
ditt läkarbesök. Det finns också plats 
längst bak i broschyren där du kan 
skriva anteckningar.
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För ökad medvetenhet om kopplingen mellan njurhälsa och typ 2-diabetes

Låt oss titta närmare på njurarna
Över 30 % av patienterna med 
typ 2-diabetes utvecklar en 
njursjukdom som kan bli kronisk.2
Kronisk njursjukdom (CKD) innebär 
att dina njurar är skadade och att 
njurfunktionen gradvis försämras. 

Det kallas kroniskt eftersom skadan 
uppstår gradvis med tiden och inte 
blir bättre. Njurarna gör ett viktigt 
arbete som håller resten av kroppen 
i balans, inklusive att de avlägsnar 
restprodukter och överflödig vätska 
från kroppen via urinen. 

Precis som effekterna på hjärtat 
och levern kan en hög sockerhalt 
i blodet orsaka problem för de 
små blodkärlen som fungerar 
som filtrerande enheter i njurarna. 

Med tiden kan höga blodsockernivåer 
orsaka en nedsatt funktion i de 
filtrerande enheterna i njuren. 
Utan tillräckligt med blod skadas 
njurarna och albumin (ett protein från 
din lever) passerar genom dessa filter och 
hamnar i urinen där det inte bör vara.
Detta kan vara ett tecken på en kronisk 
njursjukdom. 

Alla människor med typ 2-diabetes 
utvecklar inte hjärt-, lever- eller 
njurproblem, men typ 2-diabetes är 
en känd riskfaktor för att utveckla 
dessa hälsoproblem.2,3 En aktiv 
och tidigt påbörjad förebyggande 
behandling har dock visat sig kunna 
minska risken för komplikationer 
orsakade av diabetes. 

Organ som påverkas av typ 2-diabetes

Ögon

Hjärta
Lever

Blodkärl

Urinblåsa

Njurar

Vad njurarna gör 1 Fungerar som kroppens 
filter som tar bort 
restprodukter från blodet.

Kontrollerar hur mycket 
vatten och salter (natrium 

och kalium är de viktigaste) 
som finns i kroppen.

2

3 Utsöndrar ett antal 
essentiella hormoner.

Missa det inte,
agera i tid.
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För ökad medvetenhet om kopplingen mellan njurhälsa och typ 2-diabetes

Hur skyddar jag njurarna?
Hälsa och välbefinnande 
Att kontrollera ditt blodsocker och 
blodtryck kan hjälpa till att hålla 
njurarna friska eller förhindra att 
kronisk njursjukdom försämras, 
så det är viktigt att hantera typ 
2-diabetes och högt blodtryck 
på ett bra sätt.

Du kan också vara proaktiv och göra 
livsstilsförändringar som förbättrar 
ditt totala välbefinnande och din hälsa.
Här är några livsstilsförändringar 
som kan göra skillnad: 

Motionera minst 30 minuter 
per dag, de flesta dagar 
i veckan, för att hjälpa dig 
att minska stressen, hantera 
vikten och nå målen för 
blodtryck och blodsocker.

Samarbeta med en dietist 
för att ta fram en nyttig 
måltidsplan, så att du vet 
vilken mat du bör äta och 
vad du bör undvika.

Håll vikten - övervikt är 
kopplat till högt blodtryck, 
hjärtsjukdom och kronisk 
njursjukdom.

Undvik överanvändning av 
vissa antiinflammatoriska och 
smärtstillande läkemedel som 
ibuprofen och naproxen, 
som kan skada njurarna.

Hantera vätskeintaget enligt 
råd från din läkare, eftersom 
skadade njurar inte kan 
avlägsna extra vätska så bra 
som de borde.

Minska ditt alkoholintag.

Överväg att sluta röka.

Övervakning av njurfunktionen
Din läkare kan ge dig råd om tillgängliga 
tester för att bedöma och övervaka 
njurfunktionen. För att få en fullständig 
bild måste du ta ett blod- och urinprov 
som mäter njurfunktion och njurskador. 
De vanligaste testerna är:

• eGFR (uppskattad glomerulär 
filtrationshastighet) – ett blodprov 
som mäter hur väl njurarna filtrerar 
bort restprodukter från blodet.

• Ett UACR-test (albumin/kreatinin-
kvot i urinen) eller prov med 
teststicka är urinprov som kan 
påvisa onormala nivåer av albumin 
i urinen, vilket kan vara ett tecken 
på njurskada, eftersom det antyder 
att ”filtret” läcker. 

• UACR-laboratorietestet är det 
tidigaste sättet att se potentiella 
tecken på skada och njurläkare 

anser det vara det bästa sättet 
för att påvisa albumin i urinen.1

• Test med mätsticka används 
oftast av allmänläkare och 
anses inte vara lika noggrant 
som UACR-testet.

Att följa värdena i både urin och blod för 
att upptäcka tecken på njurskada och 
förlust av njurfunktionen är det mest 
effektiva sättet att hålla koll på hur friska 
dina njurar är. Enligt medicinska riktlinjer 
rekommenderas alla patienter med typ 
2-diabetes att genomgå en årlig 
kontroll av njurarna med hjälp av en 
kombination av testerna eGFR och 
UACR.

UACR eGFR

Missa det inte,
agera i tid.
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För ökad medvetenhet om kopplingen mellan njurhälsa och typ 2-diabetes

Om dina njurar påverkas av typ 2-diabetes
Personer med typ 2-diabetes inser 
ofta inte att de löper större risk för 
njursjukdom eftersom njurskador 
vanligtvis inte medför några symtom 
innan de sena stadierna. 

Bara diagnosen typ 2-diabetes är svår 
för många patienter att acceptera och 
ytterligare oro för njursjukdom kan öka 
ångesten. Men att känna till kopplingen 
mellan dina njurar och diabetes är 
ett viktigt första steg för att skydda din 
hälsa i stort. 

Om du diagnosticeras med en 
njursjukdom efter eGFR- och UACR-
testning behöver det inte leda till någon 
omedelbar oro. Utöver de ovanstående 
livsstilsförändringarna är det viktigt att 
skapa en öppen dialog med din läkare 
för att ge dig de bästa möjligheterna 
att hantera din hälsa på ett bra sätt.

Din relation till ditt diabetesvårdsteam 
kommer att vara långsiktig på grund av 
tillståndets art. Varje möte med dem 
är ett tillfälle att diskutera din bredare 
behandling av diabetes vid sidan av de 
omedelbara prioriteringarna – som kan 
omfatta hjärthälsa, njurhälsa men också 
ditt mentala välbefinnande. Ingenting 
som är viktigt för dig bör utelämnas.

I den här broschyren har vi tittat närmare 
på njurhälsa, för att hjälpa dig att ställa 
rätt frågor till din läkare, så att du känner 
att du har kontroll över din hälsa. 

Användbara frågor att ställa till din läkare
Nedan finns frågor som du kan överväga att ställa till din läkare för att starta ett 
samtal om din njurhälsa:

• Jag har hört att det finns olika tester 
för att kontrollera mina njurars hälsa 
och hur min kroniska njursjukdom 
utvecklas. Vilka tester är det och vad 
testar de?

• Hur ser ett ”normalt” testresultat ut 
och vilka är mina specifika resultat? 

Anteckningar
Din läkare kommer troligen att dela med sig av mycket information till dig och 
det kan vara svårt för dig att komma ihåg allt. Du kan använda det här utrymmet 
för att göra anteckningar, skriva ner svar på dina frågor, eventuella ytterligare 
frågor som du kan ha, eller åtgärder som du måste vidta.

Missa det inte,
agera i tid.
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För ökad medvetenhet om kopplingen mellan njurhälsa och typ 2-diabetes

Efter ditt läkarbesök
Du kan använda utrymmet nedan för att lägga till allt som du behöver tänka 
på efter ditt läkarbesök. Till exempel datum för nästa besök, saker att följa 
upp hemma eller dagliga tips på hur du kan hantera din kroniska njursjukdom 
som din läkare kan ha delat med sig av under besöket.

Nästa steg och uppföljningstid
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Denna broschyr är faktagranskad av Carl Johan Östgren MD, PhD Professor
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