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SAMMANFATTNING 
En allvarlig komplikation med röntgenkontrastmedel är att de är potentiellt nefrotoxiska och 
kan ge upphov till ett tillstånd vid namn kontrastmedelsinducerad nefropati. Tillståndet 
definieras av en serumkreatininstegring med mer än 25 procent eller 44 µmol/l vilket sker 
inom tre dagar efter administrering av kontrastmedel. Risken att drabbas av 
kontrastmedelsinducerad nefropati står i relation till graden av njurfunktionsnedsättning före 
undersökning, kontrastmedelsdosens storlek och andra riskfaktorer som diabetes mellitus, 
hjärtsvikt, hypotension och dehydrering med flera. Risken att drabbas ökar med antalet 
riskfaktorer. Syftet med vår studie har varit att undersöka hur kontrastmedelsinducerad 
nefropati kan reduceras. För att få svar på vår frågeställning har en litteraturstudie genomförts. 
Den primära åtgärden som bör vidtas för att reducera kontrastmedelsinducerad nefropati är 
adekvat bedömning av patientens glomerulära filtration, hydrering, före och efter 
undersökning, reducering av riskfaktorer där så är möjligt samt användning av låg- eller hellre 
isoosmlära kontrastmedel. Genom ökad kunskap och förståelse för vilka faktorer som 
påverkar tillståndet och om vilka åtgärder som är tillgängliga kan antalet som drabbas av 
kontrastmedelsinducerad nefropati idag reduceras. 
 
 
Nyckelord: kontrastmedel, joderade, nefropati, riskfaktorer, reaktioner, GFR, kreatinin och 
reducering.  
 



 
 
ABSTRACT IN ENGLISH 
A serious complication with radiocontrast agents is that they can cause a condition called 
contrast-agent-induced nephropathy. The condition is defined as an increase in serum 
creatinine with more than 25 procent or 44 µmol/l within three days after administration of 
contrast agents. The risk to be striken with contrast-agent-induced nephropathy stands in 
relation to the extent of pre-existing renal impairment before the examination, the volume of 
contrast agents and other risk factors like diabetes mellitus, cardiac insufficiency, hypotension 
and dehydration etcetera. The risk to be striken increases with the number of risk factors. The 
aim of our study has been to investigate how contrast-agent-induced nephropathy can be 
reduced. To receive the answer on our question a review of the literature has been done. The 
primary preventive strategies that should be taken to reduce contrast-agent-induced 
nephropathy are adequate judgement of the patients glomerular filtration rate, hydration 
before and after the examination, reducing of the risk factors when so is possible and also the 
use of low- or rather iso-osmolar contrast-agents. Through increased knowledge about witch 
factors that affect the condition and about witch preventive strategies that are available, the 
number that strikes with contrast-agent induced nephropathy today, can be reduced. 
 
Keywords: contrast media, iodinated, nephropathy, risk factors, reactions, GFR, creatinine 
and reduction. 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Förord 
Denna studie handlar om kontrastmedelsinducerad nefropati. Fokus ligger på vilka 
riskfaktorer som påverkar tillståndet och vilka åtgärder som kan vidtas i klinisk verksamhet 
för att reducera kontrastmedelsinducerad nefropati.  
Arbetet har genomförts på Luleå Tekniska Universitet, institutionen för tillämpad fysik, 
maskin och materialteknik under våren 2007. Studien har genomförts med samtidig 
verksamhetsförlagd utbildning inom datortomografi respektive angiografi.  
  
Vi vill tacka vår lärare och examinator Niklas Lehto, institutionen för tillämpad fysik, maskin-
och material teknik som har gjort ämnet radiologi och teknik roligt och intressant. Vi vill 
också tacka honom för hans kunskap och stöd under arbetet med vår studie. Ett stort tack 
riktar vi till radiologen Ulf Nyman på Trelleborgs lasarett som under arbetet med studien gett 
oss ovärderlig kunskap och hjälpt oss förstå ett komplicerat ämne. Vi vill även tacka Mats 
Lindberg, institutionen för tillämpad kemi och geovetenskap på Luleå Tekniska Universitet 
för hans undervisning i organisk kemi. Tack också till vår handledare och radiologen Johan 
Kruse. Ett stort tack till all personal på röntgenavdelningarna på Helsingborgs respektive 
Ängelholms lasarett framförallt till våra kliniklärare Lena Ritzman och Margareta Jensen 
Lundqvist som hjälpt och stöttat oss under hela vår utbildning. 
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1 Inledning 
Kontrastmedel baserade på jod (I) används idag i stor utsträckning för att påvisa patologiska 

förändringar i olika undersökningstekniker. Den allvarligaste nackdelen med kontrastmedel är 

att de är potentiellt skadliga för njurarna. Enligt litteraturen drabbas mellan 12-50 % av 

patienter med redan nedsatt njurfunktion speciellt diabetiker för en så kallad 

kontrastmedelinducerad nefropati (KMN).  

Kontrastmedelsinducerad nefropati är ett tillstånd som kan uppkomma efter en 

röntgenundersökning där patienten fått en intravenös eller intraarteriell injektion av 

jodkontrastmedel. Vanligtvis definieras tillståndet som minskad njurfunktion med 

kreatininstegring som uppträder inom 48-72 timmar efter en kontrastmedelsinjektion. 

Kontrastmedelsinducerad nefropati är idag ett viktigt problem i klinisk verksamhet. Med det 

ökande användandet av kontrastmedel i diagnostiska och interventionella undersökningar har 

KMN kommit att bli den tredje ledande orsaken till sjukhusförvärvad akut njurinsufficiens. 

Kontrastmedelsinducerad nefropati är förenad med förlängd sjukhusvistelse samt ökad 

sjuklighet och dödlighet. 

 

1.1 Syfte 

Syftet med vår studie har varit att undersöka hur kontrastmedelsinducerad nefropati kan 

reduceras. Studien beskriver njurarna, deras funktion och vad kontrastmedelsinducerad 

nefropati innebär och hur tillståndet uppkommer och utvecklas. Vidare i studien beskrivs 

vilka patientrelaterade faktorer som utgör en risk för utveckling av KMN. Förutom faktorer 

hos patienten påverkas även tillståndet av jodkontrastmedel. Därför ges en beskrivning av 

jodhaltiga kontrastmedel, dess historia, fördelning i blodbanan, egenskaper och 

användningsområde. Målet med studien är att ge vårdpersonal (röntgensjuksköterskor, 

sjuksköterskor, läkare och studerande) en övergripande studie som dels ger kunskap om vilka 

faktorer som påverkar uppkomsten av kontrastmedelsinducerad nefropati, och dels om vilka 

åtgärder som kan vidtas för att reducera tillståndet. 
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1.2 Metod 

En litteraturstudie har genomförts med hjälp av Samsök som är bibliotekens nya verktyg för 

att söka i många olika databaser på en och samma gång. Sökfrågan skickas till valda databaser 

(Academic search, Cinahl, PsycInfo och PubMed) som motsvarar ämnesområdet, och en 

sammanslagen resultatlista visas. Följande sökord användes; contrast media, iodinated, 

nephropathy, risk factors, reactions and prevention. Sökorden har används enskilt eller i 

kombination med varandra. Med hjälp av sökorden och de funna artiklarna lyckades vi 

identifiera ytterligare artiklar efter genomgång av referenslistor.  

Genom vetenskaplig litteratur i bokform och Internet har vi också fått kunskap om dels 

kontrastmedelsinducerad nefropati och dels medicinsk vetenskap.  
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2 Njurarnas funktion och struktur 
Njurarna deltar i upprätthållandet av kroppens vätske- och elektrolytbalans och svarar för 

reningen av blodet samt för produktionen av hormoner, ammoniak och D-vitamin. Vid 

blodets filtrering bildas urin, bestående av vatten, joner och olika nedbrytningsprodukter, t.ex. 

urinämne som bildas av proteinnedbrytningen i levern. Av hjärtats minutvolym filtreras cirka 

20 % i njurarna. Genom produktion av hormonet renin deltar njurarna i regleringen av 

blodtrycket. En människa har två njurar och dessa är belägna mellan tolfte och tredje 

ländkotan, retroperitonealt det vill säga bakom bukhinnan, på var sin sida om ryggraden, se 

figur 1a. Varje njure är tolv centimeter lång och väger cirka 150 gram. I genomskärning av 

njuren syns tydligt två olika skikt. Varje njure består av en inre blodfattig märg (medulla) som 

får tio procent av njurens totala blodflöde och en yttre blodrik bark (cortex) som får 90 

procent av blodflödet. Cortex innehåller mängder av kärlnystan som kallas glomeruli. Märgen 

är indelad i 10-15 koniskt formade njurpyramider. Mellan njurpyramiderna finns barkvävnad i 

form av njurpelarna. Njurbäckenet som är delvis inneslutet i njuren, har blomkalkliknande 

utbuktningar, njurkalkarna, i vilka njurpyramidernas spetsar är innefattande, se figur 1b. Från 

njurbäckenet förs den färdiga urinen via uretärerna ner till urinblåsan [3-4]. 

 

2.1 Blodflödet 

Normalt får de båda njurarna 1,2 liter blod per minut. Detta motsvarar 20-25 % av 

hjärtminutvolymen. Blodet går via njurartärerna till hilusområdet. Hilus är där artärer, vener, 

lymfkörtlar och njurbäckenet möts. I hilusområdet bildas segmentella grenar. Kärlen 

förgrenar sig vidare så att hela njuren försörjs med blod.  

Eftersom njurarna arbetar hela tiden behöver de ständigt syre och näringsämnen. Så mycket 

som en fjärdedel av den blodvolym som hjärtat pumpar ut varje minut går till njurarna. Det 

innebär att cirka 1500 liter blod passerar genom njurarna varje dygn [3]. 

 

2.2 Nefronet 

Nefron kallas de funktionella enheterna i njuren, se figur 1c. En frisk människa har omkring 

en miljon nefron i varje njure. Nefronet består av ett kärlnystan, glomeruli. Kärlnystanet är 

inneslutet i en dubbelväggig säck och i en njurkanal som är ett rörsystem omgivet av små 
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blodkärl. Rörsystemet töms så småningom i njurbäckenet. Njurkropparna ligger i barken, 

medan njurkanalerna finns i både barken och märgen. 

Av nefronen ligger ca 30 procent ytligt medan 10 procent ligger i anslutning till märgen och 

resten i övriga barken. I det enskilda nefronet finns Bowmans kapsel. I den fylls primärurinen 

från glomeruli. Vidare följs proximala tubuli som sedan fortsätter i Henles slynga och sedan 

kommer distala tubuli som tar kontakt med glomeruli och skapar en juxtaglomerulär apparat 

som är en viktig kontrollstation för att kunna reglera urinproduktionen. I samlingsrören förs så 

urinen från fem till tio nefron samman. I de finala samlingsrören sker ytterligare 

sammankoppling som skapas av cirka 3000 nefron [3]. 

 

 

Figur 1.a) njurarnas placering i buken, 1. mjälten, 2. njurarna. b) njuren i genomskärning. c) nefronets uppbyggnad [1-2]. 

 

2.3 Glomerulär filtration (GFR) 

Glomerulär filtrationshastighet (eng. Glomerular Filtration Rate = GFR) är den volym av 

vätska som filtreras från glomeruli kapillärerna i Bowmans kapsel per tidsenhet och uttrycks i 

ml/min. Den glomerulära filtrationen är utan tvekan en av njurarnas mest betydelsefulla 

processer. Glomerulusfiltrationen uppgår normalt till 90-120 ml/min [5]. Upprätthållande av 

normal glomerulär filtrationshastighet är allmänt erkänt som njurarnas viktigaste 

funktionsparameter. GFR intar vid diagnostik av njursjukdomar en central plats, se tabell 1 

[6]. 
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Tabell 1: Klassifikation av kronisk njursjukdom [5] 

Lätt sänkning av GFR 60-89 ml/min 

Måttlig sänkning av GFR 30-59 ml/min 

Kraftig sänkning av GFR 15-29 ml/min 

Njurinsufficiens < 15 ml/min 

 

 Den glomerulära filtrationen måste ha reducerats till ca hälften av det normala innan det 

tydligt börjar märkas i ett stigande serumkreatininvärde. Anledning för att direkt bestämma 

GFR är bl.a. värdering av njurfunktionen vid känd eller misstänkt nefrourologisk sjukdom och 

underlag för beräkning av dos av potentiellt toxiska läkemedel som utsöndras via njurarna, 

t.ex. jodkontrastmedel [3]. GFR är ett mått på njurarnas totala funktion, det är därför viktigt 

att göra goda GFR bestämningar. Att bara förlita sig på serum kreatinin är en osäker metod 

detta beror på att mängden cirkulerande kreatinin är en funktion av skelettmuskelmassa. Sjuka 

patienter har ofta reducerad skelettmuskelmassa och därmed lågt serumkreatinin, vilket 

resulterar i att den totala njurfunktionen ofta överskattas i den kliniska vardagen. Detta kan 

leda till bristande diagnostik av njursjukdomar samt överdoserig av läkemedel [6]. 

 

2.4 Kreatinin och kreatininclearance 

Kreatinin är en nedbrytningsprodukt av kvävehaltiga föroreningar (proteiner, aminosyror och 

nukleotider) som bildas vid metabolismen i musklerna. Kreatinin avtar därför med minskande 

muskelmassa. Kreatinin utsöndras ur blodet huvudsakligen genom glomerulär filtrering i 

njurarna. En ökning av kreatinin halten i blodet är ett tecken på njursvikt. Njurutsöndring av 

läkemedel uppskattas genom mätning eller skattning av kreatininclearance. Clearance är 

engelska och betyder rensning. Kreatininclearance används för att uppskatta njurens funktion 

och är därför det närmsta uppskattade värdet på den glomerulära filtrationen. För att få en hög 
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mätnoggrannhet av normalt GFR, ska det därför alltid göras en clerarancemätning. Vid 

sjukdom i njuren minskar clearance [3,7]. 

 

3 Kontrastmedelsinducerad nefropati 
Vattenlösliga parenterala lågosmolära kontrastmedel är allmänt använda och tolereras väl. 

Kontrastmedel utsöndras huvudsakligen via njurarna genom glomerulär filtration och kan 

därför påverka njurfunktionen i olika grad och bl.a. ge upphov till ett tillstånd, som benämns 

kontrastmedelsinducerad nefropati [8]. Kontrastmedelsinducerad nefropati är ett dagligt 

problem vid planering och genomförande av röntgenundersökningar som kräver 

intravaskulära kontrastmedel (t.ex. angiografi, datortomografi, urografi). Orsaken till detta 

kan vara att fler äldre och diabetessjuka patienter med nedsatt njurfunktion genomgår 

datortomografi och kateterbaserade angiografiska undersökningar i diagnostiskt och 

terapeutiskt syfte. Vid båda typer av undersökningar används relativt stora mängder 

kontrastmedel [9]. 

 KMN definieras som ett tillstånd vid vilket en njurfunktionsnedsättning (stegring av 

serumkreatinin med mer än 25 % eller 44 μmol/l) sker inom tre dagar efter den intravaskulära 

tillförseln av kontrastmedel och då annan känd orsak saknas. Denna definition används i flera 

studier [9-12]. Kontrastmedelsinducerad nefropati är vanligtvis självbegränsande och 

reversibel. Den största uppmätta nedsättningen ses cirka två till sju dagar efter det att 

kontrastmedel tillförts. Med en återgång till basalvärde inom en till tre veckor [8]. De flesta 

fall av KMN är övergående men upp till fem procent av patienter med nedsatt njurfunktion 

kan drabbas av en permanent skada, ibland så allvarligt att hela njurfunktionen slås ut och 

patienten blir dialysberoende. Risken för skada är direkt relaterad till kontrastmedelsdos och 

antalet riskfaktorer. Risken för KMN ökar exponentiellt med sjunkande njurfunktion, ökande 

dos och antalet riskfaktorer [13]. 

 Risken för KMN förvärras av att njurfunktionen bedöms rutinmässigt med serumkreatinin, då 

det ofta krävs en 50 procentig reduktion av njurfunktionen innan serumkreatinin stiger. Det 

gäller inte minst gamla patienter, och hälften av alla patienter över 70 år kan ha nedsatt 

njurfunktion trots ett normalt serumkreatinin. Då man i klinisk verksamhet endast förlitar sig 

på serumkreatinin finns det en rad faktorer som kan ge falskt för låga serumkreatininvärden i 

förhållande till njurfunktionen som då kan överskattas, se faktaruta 1, och falskt för höga 

serumkreatininvärde som kan underskattas, se faktaruta 2 [13]. 
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Faktaruta 1: Exempel på faktorer som kan ge falskt för låga serum kreatininvärde i förhållande till njurfunktionen. [13]. 

 

 

 

 

 

 

• Reducerad muskelmassa: normalt åldrande, malnutrition, 
muskelsjukdomar (muskeldystrofi och ALS), amputation, långvarig 
behandling med corticosteorider. 

• Vegetarianer 
• Leverinsufficiens-cirrhos, reducerad produktion av kreatinin 
• Akut nedsatt njurfunktion (hypotension), det tar tid för serumkreatinin 

att anpassa sig till ny nivå. 
• Läkemedel/substanser, som interagerar negativt med mätmetoderna. 
 

Faktaruta 2: exempel på faktorer som kan ge falskt för höga kreatininvärde i förhållande till njurfunktionen [13] 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Muskelbyggare, anabola steroider, intag av kreatinintillskott, hög 
köttkonsumtion. 

• Köttrik måltid 
• Läkemedel/substanser: interagerar positivt med mätmetoderna t.ex. 

jaffemetoden.  
• Graviditet, leder till en högre filtration med höga GFR och lägre 

serumkreatinin därför måste ett kreatininvärde övre normalgränsen hos 
dessa unga individer tas som intäkt för njursjukdom. 

• Formler för skattning av GFR, baserade på vikt kan hos personer med 
övervikt BMI över 30, ödematösa personer och gravida då vikten i dessa 
fall överskattar muskelmassan. 

Sedan patienter började undersökas med datortomografi har det i världen funnits en rotad 

rutin att ge standardiserade kontrastmedelsdoser oavsett patientens storlek, ”one dose fits all 

sizes”. Risken är därför stor att små personer som ofta har mindre njurfunktion får för höga 

kontrastmedelsdoser i relation till vad som krävs för diagnostiskt utbyte, med onödig risk för 

KMN. För kraftiga individer råder det motsatta. Den verkliga njurfunktionen underskattas och 

underdosering riskeras samtidigt som vederbörande kräver högre dos för samma 

kontrastmedelsförstärkning. [14]. Kontrastmedelsinducerad nefropati svarar för cirka 12 

procent av all sjukhusbehandlad akut njursvikt. Många gånger kan samtidig nefrotoxisk 

medicinering t.ex. med antibiotika och icke steroida antiinflammatoriska medel vara en 

bidragande faktor [8].  Incidensen med dagens lågosmolära kontrastmedel hos patienter med 

normal njurfunktion (normalt serumkreatinin) är mindre än två procent och upp till 12 –50 

procent hos patienter med riskfaktorer [12]. 
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3.1 Uppkomst och utveckling av KMN 

Orsaken bakom tillståndet KMN och varför röntgenkontrastmedel kan orsaka en njurskada är 

ännu inte helt klarlagt. Orsaken tros bero på flera faktorer. Den viktigaste faktorn tros bero på 

kontrastmedlets osmotiska effekter; dels osmotisk belastning på njurtubuli, dels 

hemoreologiska effekter på blodet av högosmolära kontrastmedel som injicerats direkt i 

njurartären. Även isoosmolära kontrastmedel innebär en osmotisk belastning på njurarna och 

kan också vara potentiellt nefrotoxiska [9].  

 

3.1.1 Hypoxi i njurmärgen  

I normalt tillstånd arbetar njurmärgen på gränsen till hypoxi d.v.s. på gränsen till syrebrist. 

Hypoxi i njurmärgen kan orsakas av en ökning av den syrgaskrävande tubullära 

återabsorptionen av natrium i den uppåtstigande delen av Henles slynga. Denna region av 

njuren har från början en väldigt låg syresättning. Den ökade arbetsbelastningen stör den 

normala syrebalansen i den yttre delen av märgen, vilket resulterar i hypoxi och utvecklande 

av njursvikt. Detta till följd av att kontrastmedlets molekyler filtreras i njuren och drar med 

sig vatten (diures) och natrium (natriures) i kombination med bristande syrgas tillförsel. Det 

senare kan orsakas av reducerad genomblödning eller bristande kompensatorisk vasodilation 

(kärlutvidgning) som uppkommer vid uttorkning, chock och hjärtsvikt. Syrgasbrist i märgen 

kan också uppkomma på grund av defekter i de kärlutvidgande mekanismerna t.ex. 

prostaglandinsyntesen pga. diabetes, ateroskleros, hög ålder och icke steorida 

antiinflammatoriska läkemedel såsom salicylsyra [9].  

 

3.1.2 Minskad njurgenomblödning 

Minskad njurgenomblödning och ökad belastning i tubuli leder till ischemi (dålig 

blodförsörjning) i den medullära delen av njuren. Det minskade blodflöde till njurarna kan ha 

flera orsaker. Kontrastmedelsinducerad osmotiskt diures och natriures kan aktivera den 

tubuloglomerulära återkopplingen i macula densa vilket resulterar i frisättning av 

kärlsammandragande substanser, t.ex. adenosin och angiotensin II. En annan orsak är 

hemoreologiska effekter till följd av att ett högosmolärt kontrastmedel injicerats direkt i 

njurartären. Hemoreologiska effekter innebär att vatten dras ut ur de röda blodkropparna, se 
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figur 3. Blodkropparna skrumpnar och blir stela spikklubbor (tromber) vilka kan stänga av 

cirkulationen i kapillärerna [9]. 

 

 
Figur 3: Ett högosmolärt kontrastmedel injiceras i blodkärlet. Vattnet dras ut ur de röda blodkropparna och skrumpnar. Blodkropparna blir 

stela spikklubbor (tromber) som kan stänga av cirkulationen i kapillärerna. [15]. 

 

 

4 Patientrelaterade riskfaktorer 
Intressant nog har det visat sig att röntgenkontrastmedel kan orsaka en mild stegring av 

kreatininnivån hos de flesta patienterna. I en större studie deltog 1077 patienter. Patienterna 

genomgick en hjärtangiografi och ett icke-joniskt jodkontrastmedel användes. Resultatet av 

studien visade att kreatininnivån steg en aning hos 788 (73 %) av patienterna. Dock är denna 

stegring av kreatininnivån hos de flesta patienterna övergående och klinisk betydelselös [16]. 

 Det har länge varit känt att vissa grupper av patienter har större risk för att drabbas av 

kontrastmedelsinducerad nefropati. Den enskilt viktigaste patient specifika riskfaktorn för att 

utveckla kontrastmedelsinducerad nefropati är nedsatt njurfunktion (förhöjt serumkreatinin 

eller GFR mindre än 60 ml/min) framförallt i kombination med diabetes mellitus. De patienter 

som redan har nedsatt njurfunktion och diabetes har redan en försämrad reservkapacitet. 

Deras regulativa mekanismer fungerar sämre och därför kan en ökad belastning (som 

kontrastmedlet ger) hos dessa patienter leda till nekros av njurcellerna och ge en permanent 

njurskada. Diabetes med normal njurfunktion utgör däremot ingen ökad risk för njurskada 

[10-12, 16-17]. Andra kända riskfaktorer är kronisk njurinsufficiens, dehydrering, hjärtsvikt, 
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hypotension, hög ålder (äldre än 70 år), höga kontrastmedelsdoser, högosmolära 

kontrastmedel och samtidig medicinering med andra nefrotoxiska substanser som t.ex. 

NSAID (Non- Steroid Anti Inflammtory Drug). Samt vissa antibiotika och diuretika, se 

faktaruta 3. Det är inte helt klarlagt i vilken utsträckning som undersökningar med 

jodkontrastmedel skadar restnjurfunktionen och urinutsöndringen hos patienter i dialys. En 

allmän regel är att man skall vara ytterst försiktig med kontrastmedelsundersökningar på 

patienter som har restfunktion (mer än 400 ml/dygn) så att inte den slås ut. Denna restfunktion 

är av stor betydelse för patientens välbefinnande och hindrar uttorkning av slemhinnor i 

urinvägarna. Ger man dessa patienter kontrastmedel kan man slå ut njurfunktionen och 

patienten får torra slemhinnor, och sveda och värk i blåsa och uretra. Är njurfunktionen redan 

helt utslagen (mindre än 400 ml urin/dygn) behöver inte kontrastmedelsdoserna begränsas 

eftersom man kan då inte skada mer, given kontrast kommer då att utsöndras via galla och 

tarm. Genomgår en patient i dialys en kontrastmedelsundersökning ska kontrastmedelsdosen i 

möjligaste mån minimeras för att inte riskera att kvarvarande funktion eventuellt slås ut helt 

[3, 9, 11].  Hjärtsvikt är en självständig riskfaktor för KMN och bidrar till att risken blir 

mycket större hos patienter med diabetes eller annan njursjukdom på grund av att hjärtats 

pumpförmåga är försämrad och därmed är också njurgenomblödningen reducerad vilket leder 

till syrebrist [18]. Riskfaktorer som inte är relaterade till patienten inkluderar typ och mängd 

av kontrastmedel som administreras.  
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Faktaruta 3. Summering av riskfaktorer för kontrastmedelsinducerad nefropati [19] 

• Nedsatt njurfunktion (s-Kr  eller GFR mindre än 60 ml/min) speciellt i 
kombination med diabetes, är den enskilt viktigaste riskfaktorn. 
Speciellt försiktighet bör vidtas för diabetiker med proteinuri, eftersom 
det indikerar nefropati och arteriosklerotisk njursjukdom eller annan 
sjukdom i njurar/urinvägar. Det bör observeras att diabetes vid normal 
njurfunktion i sig inte utgör någon riskfaktor. 

• Tillstånd/farmaka med risk för njurpåverkan akut nedsatt njurfunktion 
 Diabetesnefropati, arteriosklerotisk njursjukdom eller annan 

sjukdom i njurar/urinvägar, proteinuri 
 Reducerad blodvolym/renal perfusion 

o Dehydrering/blödning/hypotension 
o Hjärtsvikt (NYHA III-IV) 
o Levercirrhos (och risk för falskt låga serumkreatinin) 

 Hög ålder (70 år eller äldre) 
 Dåligt allmäntillstånd/inneliggande 
 Tidigare kirurgi i njurar/urinvägar 
 Grav anemi/hypoxi, sepsis 
 Nefrotoxiska substanser: 

o Daglig konsumtion av NSAID 
o Antibiotika; aminoglykosider, amfotericin 
o Cytostatika; cisplatin, mitomycin 
o Immunosuppressivamedel; ciklosporin 
o Nyligen genomgått kontrastmedelsundersökning 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1 Njursvikt  

Akut njursvikt brukar delas in i tre huvudgrupper: prerenal, renal och postrenal. Inom 

akutmedicin och intensivvård är prerenal orsak och akut tubulär nekros den vanligaste 

orsaken till akut njursvikt. Prerenal akut njursvikt beror på nedsatt genomblödning i njurarna. 

Detta beror ofta på vätske- och blodförluster lågt blodtryck eller hjärtsvikt. Vilket äldre, 

dehydrerade patienter som haft kräkningar, diarré och dåligt vätskeintag under en längre tid 

drabbas av. Njurbarken får den största andelen av det renala blodflödet i motsats till 

njurmärgen som har ett lågt blodflöde. Det är därför möjligt för njurmärgen att behålla en 

osmotisk gradient och därmed öka koncentrationen av urinen. Av det energikrävande arbetet 

med att koncentrera urinen är hypoxi i njurmärgen ofrånkomligt. Denna process utgör ständigt 

ett hot mot cellfunktionen i denna del av njurmärgen. En fullgod koncentrationsförmåga 

uppehålls genom att syrebehovet balanseras av tillräcklig syretillgång i njurmärgen. För att 

reglera syretillgången i njurmärgen finns en mängd olika mediatorer som normalt ska skydda 
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så att ischemisk skada inte uppstår. Det som avgör genomblödningen är vasodilaterade ämnen 

(prostaglandnin E2 , kväveoxid, dopamin m.fl.) och vasokonstrigerande ämnen (angiotensin II 

och endotelin m.fl.). Behandlingen av prerenal njursvikt är därför att snabbt återställa 

genomblödningen av njurarna [3]. 

 

4.2 Hjärtsvikt 

Hjärtsvikt är ett tillstånd då hjärtat inte förmår att pumpa tillräckligt mycket blod för att ge 

adekvat blodförsörjning av kroppens organ t.ex. njurarna.  Hjärtsvikt är ett svårt kliniskt 

syndrom. Konsekvenserna av hjärtsvikt är beroende av samspelet mellan hjärtfunktionen, 

njurfunktionen och aktiverade nerv - och hormonsystem, särskilt renin- angiotensin- 

aldosteronsystemet. Vid hjärtsvikt är vanligen hjärtminutvolymen sänkt. Vid behandling av 

hjärtsvikt används ACE- hämmare som är ett blodtryckssänkande medel som även påverkar 

njurarna. ACE- hämmare är samma typ av hemodynamiska och neurohormonella signaler 

som når njurarna vid hjärtsvikt som t.ex. vid små vätskebrister. Vid hjärtsvikt svarar njurarna 

korrekt på dessa signaler genom att minska utsöndringen av salt och vatten, vilket i sin tur 

leder till ödem, hyponatremi och reducerad genomblödning av njurarna. Därför kan 

njurfunktionen vid svår hjärtsvikt bli kraftigt reducerad även om njurarna primärt har varit 

friska [3]. 

 

Hjärtsvikt indelas i fyra funktionsklasser [20]. 

• NYHA I – inga symtom. 

• NYHA II – lätt hjärtsvikt med andfåddhet och trötthet efter fysisk aktivitet vid mer än 

måttlig ansträngning (springa, gå i trappor). 

• NYHA III – medelssvår hjärtsvikt med symtom redan vid lätt till måttlig ansträngning 

(påklädning, promenad). 

• NYHA IV – svår hjärtsvikt med symtom på hjärtsvikt redan i vila. 
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4.3 Diabetesnefropati 

Den vanligaste komplikationen till diabetes mellitus är njursjukdom. Cirka en tredjedel av 

patienter med såväl diabetes typ-1 som typ-2 drabbas av diabetesnefropati, ett tillstånd som 

karakteriseras av albuminuri, högt blodtryck och minskning av den glomerulära filtrationen. 

Diabetesnefropati är en sen komplikation och uppträder vanligen 15- 20 år efter diabetes 

debuten. Diabetes nefropati har under de senaste 10-15 åren svarat för en tilltagande andel 

patienter med terminal njursvikt och är i USA och flera länder i Västeuropa den vanligaste 

orsaken till uremibehandling [3]. 

Än så länge är det inte helt säkert varför 25-35 % av patienter med diabetes utvecklar 

nefropati efter 15-20 års diabetes medan resterande 65-70 % av diabetespopulationen inte 

utvecklar denna komplikation [3]. Har man klarat sig i 30 år utan mikroalbumin är prognosen 

väldigt god. Njursvikt kan föreligga vid debut av diabetes typ-2. Antingen som 

diabetesnefropati, eller en följd av generell ateroskleros. Utvecklingen av diabetesnefropati 

sker i olika steg, se tabell 2. De patienter med typ 1-diabetes liksom de med typ 2-diabetes 

som löper risk att utveckla diabetesnefropati kan på ett tidigt stadium med relativ hög säkerhet 

identifieras genom läckage av albumin i urinen (mikroalbuminuri), vilket är första tecknet på 

en glomerulär skada. Detta brukar också kallas incipient nefropati. Mikroalbuminuri är också 

ett tecken på endotelskada och ökar kraftigt risken för hjärt- och kärlsjukdomar [21]. 

 

Tabell 2. Förlopp och stadieindelning av diabetisk njursjukdom [21]. 

Stadie Kliniska tecken 

1. Hyperfiltration Inga kliniska tecken på njurskada 

2. Glomerulär 

hypertension 

Inga 

(aktivering av renin-angiotensinsystemet) 

3. Mikroalbuminuri 

(= Incipient nefropati) 

U-alb/krea-kvot > 3 (eller tU-albumin > 20 

μg/min) Normalt S-Krea. 

4. Manifest nefropati U-alb/krea-kvot > 30 (eller tU-albumin > 200 

μg/min) Normalt S-Krea. 

5. Njurinsufficiens Stigande S-Krea 

Sjunkande GFR > 1ml/min i månaden 
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Manifest nefropati anses föreligga om äggviteutsöndringen överstiger U-alb/krea kvot mer än 

30 eller tU-albumin mer än 200 μg/min. Vad som också händer med njuren nu är att den 

börjar tappa sin filtrationskapacitet. Detta kan dock inte spåras genom kontroll av 

serumkreatinin som börjar stiga först när njuren tappat ungefär hälften av sin kapacitet (GFR 

mindre än 40-60 ml/min) [21]. Progresshastigheten påverkas i hög grad av systemblodtrycket 

och även måttligt förhöjt blodtryck kan leda till snabbare utveckling av njurinsufficiens. När 

diabetisk njursjukdom har uppkommit ger den högt blodtryck som måste behandlas med 

blodtrycksänkande medicin. Sänkning av blodtrycket hos patienter med diabetes leder till 

långsammare minskning av GFR [3]. 

 I nästan 30 år har diabetes mellitus ansetts vara en riskfaktor för uppkomsten av KMN. Vid 

diabetes får man dålig funktion av endotelcellerna i njuren vilket gör att de inte kanske kan 

frisätta vasoaktiva substanser (t.ex. prostaglandiner) som krävs för njurens genomblödning. I 

en studie noterades det att 16 % av patienterna med diabetes och normal njurfunktion 

drabbades av KMN jämfört med 1,5 % hos patienter utan diabetes. Incidensen av 

kontrastmedelsinducerad nefropati har analyserats bland patientgrupper med följande resultat: 

bland patienter med diabetes och normal njurfunktion var incidensen 0,6 %, och hos patienter 

med njurinsufficiens som individuell riskfaktor utvecklade 6 % av patienterna KMN och 

patienter med diabetes och njurinsufficiens uppgick incidensen till 19,7 % [22, 23]. 

 

4.4 Arteriosklerosiska förändringar 

Arterioskleros är den dominerande kärlsjukdomen. Arteriosklerosiskt plack försnävar lumen 

vid njurkärlsavgången från aorta som vanligen också är svårt arteriosklerosiskt förändrad. 

Placken kan sträcka sig en till två cm in i njurartären. Även första delningsstället av 

njurartären är predikationsställe för arteriosklerosisk plack. Sådana förändringar börjar bli 

vanliga från 40-års ålder men två tredjedelar av männen är ändå över 60 år gamla. Hos 

kvinnor är insjuknandet cirka tio år senare Rökning och diabetes mellitus är vanligt hos dessa 

patienter [3]. 

Arteriosklerosisk sjukdom kan vara en riskfaktor för njurpåverkan av kontrastmedel. 

Arterioskleros och diabetesnefropati tros påverka genomblödningen av njurarna i kombination 

med en störd funktion av endotelcellerna. En redan nedsatt njurcirkulation kan sedan 

accelereras av kontrastmedelsinducerad vasokonstriktion. Därmed kan njurmärgen inte svara 

med riktig kärlutvidgning på den medullära hypoxin som kan uppstå sekundärt till 
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kontrastmedelsutlöst osmotisk diures och natriures och följden blir en akut tubulär nekros. 

Detta kan vara en förklaring till varför kontrastmedelsnefropati lättare uppträder vid vissa 

njursjukdomar som t.ex. diabetesnefropati och nefroskleros [11]. 

 

4.5 Äldre människor 

Njurfunktionen försämras med en stigande ålder. Både njurens storlek och volym minskar 

med åldern. Antalet glomeruli och juxtaglomerulära nefron minskar. Resultatet av detta är en 

minskad filtrationsyta vilket leder till minskad glomerulusfiltration. Den glomerulära 

filtrationen minskar med åldern (ca 1 ml/min/år) och mellan 20 och 80 år kan den halveras. 

Äldre kan ha ett minskat vätskeintag på grund av minskad törstkänsla, vilket resulterar i en 

försämrad vätskebalans som också kan förvärras med en tendens av ökade urinmängder. 

Äldre patienter har ofta flera andra sjukdomar som också de tillsammans med läkemedel 

påverkar njurfunktionen negativt. Äldre patienter och njursjuka bör kontrolleras noga om de 

behandlas med läkemedel som tillhör NSAID – gruppen (icke-steroida antiinflammatoriska 

läkemedel) NSAID bör inte ges till patienter med måttligt till gravt nedsatt njurfunktion 

eftersom det kan leda till bestående dialysbehov. Äldre personer får också en mer uttalad 

kärlsammandragning i njuren, vilket uppkommer i samband med påfrestningar såsom fysik 

ansträngning eller på grund av minskad blodcirkulation som utvecklas i samband med 

hjärtsvikt. Det är också viktigt att vara medveten om att äldre patienter löper ökad risk för 

prerenal njurpåverkad, dels på grund av deras ökade risk för intorkning, dels på grund av 

deras höga prevalens av arteriosklerotiska förändringar i njurkärlen. Vid ett normalt åldrande, 

minskad muskelmassa och en malnutrition följer en sänkt kreatininbildning [3]. 

 Värdena på serumkreatinin kan därför hålla sig inom det normala ganska länge hos en äldre 

person, trots att GFR kan vara kraftigt sänkt [24].  

 

4.6 Dehydrering 

Dehydrering kan bland annat uppstå vid diabetes. Risken för dehydrering är också stor bland 

svårt sjuka patienter och äldre patienter. Vid dehydrering minskar cirkulationen till njurarna 

varför hypoxi kan uppstå, vilket i kombination med nefrotoxiska substanser kan leda till 

tubulär nekros med akut njursvikt. Vid dehydrering är det viktigt att tänka på att njurmärgen 

är i behov av vasodilaterande ämnen dvs. kärlutvidgande substanser, för att upprätthålla 
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genomblödningen. Det är därför av största vikt att undvika behandling av NSAID- preparat 

när en patient är intorkad [3]. 

 

4.7 NSAID behandling 

 Njurgenomblödningen och GFR minskar vid användning av NSAID behandling. NSAID 

preparat hämmar prostaglandinsyntesen i njurarna. Prostaglandinerna är som tidigare nämnts 

viktiga för att balansera en vasokonstriktion t.ex. vid stora vätskeförluster. Följden kan bli 

akut njursvikt [3].  

 

4.8 Kontrastmedelsdos och administration 

Stora doser och multipla injektioner av kontrastmedel inom 72 timmar anses öka patientens 

risk att utveckla KMN. Tidigare kontrastmedelsinjektioner anses även det vara en riskfaktor 

hos patienter med förhöjda kreatininnivåer, därför bör man undvika upprepade 

undersökningar och större operationer minst två till tre dagar efter en 

kontrastmedelsundersökning. Efter kirurgiska ingrepp kan ibland en akut njurpåverkan 

uppstå. Det är då viktigt att vara medveten om att anestesi generellt minskar den effektiva 

blodvolymen och i kombination med blodtrycksfall kan leda till en dramatisk minskad 

njurgenomblödning. Det sätt som man väljer att injicera har också betydelse. Då 

kontrastmedel injiceras direkt i njurartären är det mer nefrotoxiskt än om det injiceras 

intravenöst. Detta tros bero på att den akuta koncentrationen av kontrastmedlet i njuren är 

betydligt högre efter en intraarteriell injektion [17, 25]. 

 

5 Jodhaltiga kontrastmedel 
Kontrastmedel består av jod. Ämnet jod finns också naturligt i kroppen. Jod är fast bunden till 

en molekyl baserad på bensen, en ring med sex kolatomer. Jod finns bundet till tre av 

kolatomerna, medan till de övriga tre finns bundet kedjor av ämnen som skall göra molekylen 

så vattenlöslig som möjligt och därmed så vävnadsvänlig som möjligt. Jodkontrastmedel 

används vid flera olika radiologiska undersökningar som t.ex. urografi, angiografi, digital 

subtraktionsangiografi och datortomografi. Ett jodkontrastmedel injiceras i blodbanan och 

ökar röntgenattenueringen i blodkärlen mot omkringliggande mjukvävnad. Jodkontrastmedlet 
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gör det inte bara möjligt att se kärl i kroppen utan även tumörer och metastaser. När 

röntgenstrålar träffar jodatomerna, uppträder området som vitt på röntgenbilden vilket 

resulterar att detaljen i organet som kontrastmedlet har genomträngt framhävs [26, 27].  

Jodhaltiga kontrastmedel är starkt koncentrerade vattenlösliga trijoderade bensenderivat med 

en molär koncentration av kontrastmedelsmolekyler varierande från 0,2 till 1,1 mol/l. 

Koncentrationen anges dock traditionellt efter den attenuerande atomen i mg jod (I) per ml. 

Kontrastmedel delas oftast in efter deras varierande osmolalitet som hög-, låg- eller 

isoosmolära. Kontrastmedlen har olika kemiska egenskaper vad gäller osmolalitet, viskositet, 

vattenlöslighet och jodinnehåll. Idag finns inte längre högosmolära kontrastmedel på den 

svenska marknaden. Dagens joniska dimerer Hexabrix® och icke- joniska monomerer 

Omnipaque®, Isovue®, Ultravist®, Optiray®, Iomeron® är alla lågosmolära. Alla har de 

lägre osmolalitet än tidigare generationers joniska monomerer, som därför kallas 

högosmolära. Lågosmolära medel är dock fortfarande hypertona i förhållande till plasma i alla 

koncentrationer över 150 mg I/ml. Osmolaliteten vid olika koncentrationer är: 

• 150 mg I/ml – ca 300 mOsmol/kg vatten (isoosmolär med vävnadsvätska/blod) 

• 200 mg I/ml – ca 400 mOsmol/kg vatten 

• 300 mg I/ml – ca 600 mOsmol/kg vatten 

• 370 mg I/ml – ca 800 mOsmol/kg vatten 

Den senaste generationens kontrastmedel, icke joniska dimerer, Visipaque®, är isoosmolärt i 

alla tillgängliga koncentrationer mellan 150 och 320 mg I/ml [9]. 

 

5.1 Jodkontrastmedlets historia 

Det första jodkontrastmedlet som användes i klinisk verksamhet var natriumjodid, som 

introducerades på 1920-talet. Dock begränsades användningen av detta medel på grund av 

hög toxicitet och ringa radiologisk kontrast. Genombrottet för jodkontrastmedel kom i slutet 

på 1920-talet då man lyckades binda jod till molekyler som gav lägre toxicitet. På 1950-talet 

skedde nästa utvecklingsfas med introduktionen av natrium- och megluminsalter bestående av 

trijoderade bensensyror, med betydligt lägre toxicitet i jämförelse med tidigare medel. Dock 

hade de en osmolalitet som var fem till åtta gånger högre än den i blodplasman. Den höga 

osmolaliteten var orsak till många biverkningar av dessa kontrastmedel. Det andra stora 

genombrottet kom på 1970-talet med introduktionen av lågosmolära kontrastmedel. Den låga 
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osmolaliteten uppnåddes genom att man konverterade de joniska kontrastmedlen till icke-

joniska, icke laddade molekyler genom att ersätta karboxylsyra gruppen (COOH) med en 

amid, (CONH2). Den neutrala föreningen dissocierar inte vid upplösning och ger därmed tre 

jod atomer per osmotisk aktiv partikel, förhållandet 3:1 jämfört med förhållandet 3:2 (tre jod 

atomer: två partiklar) för de joniska medlen. Målet är att ha tillräcklig mängd jod för att få 

kontrastverkan i så få partiklar som möjligt. Ju färre upplösta partiklar man tillsätter blodet 

desto mindre ökar osmolaliteten. Ytterliggare ett steg i utvecklingen togs genom 

introduktionen av dimera strukturer, innehållande två kopplade bensenringar, vardera med tre 

jod atomer vilket gav ett partikelförhållande 6:1 eftersom det är sex jod atomer och endast en 

aktiv partikel i varje molekyl. Detta kontrastmedel har samma osmolalitet som blodets och 

kallas därför isoosmolärt kontrastmedel [28]. 

 

5.2 Kontrastmedlets fördelning i blodbanan 

Efter en intravaskulär injektion fördelar sig kontrastmedlet snabbt i det extracellulära rummet 

intravaskulärt (plasma) och extravaskulärt (interstitiet). Fettvävnad bidrar minimalt till det 

extracellulära rummets storlek dvs. minimalt med kontrastmedel tas upp i fettvävnaden. 

Kontrastmedlet penetrerar inte en intakt blodhjärnbarriär såvida inga patologiska tillstånd 

finns i hjärnan. Hos en person med normal njurfunktion utsöndras mer än 99 procent av 

injicerad mängd via glomerulär filtration och mindre än en procent via gallvägar, tarm, 

svettkörtlar m.m. Halveringstiden hos en normal njurfunktion är en till två timmar och nära 

100 procent av injicerat kontrastmedel utsöndras inom ett dygn. Vid uremi elimineras 

kontrastmedlet långsamt extrarenalt, huvudsakligen via mag- tarmkanalen utan nedbrytning i 

kroppen [9]. 

 

6 Jodkontrastmedlets egenskaper 

 

 6.1 Viskositet 

Viskositet är ett mått på en lösnings flödeshastighet (”sirapeffekt”). Låg viskositet underlättar 

användandet av tunna, mindre invasiva katetrar. Låg viskositet gör det möjligt att vid 

angiografi och interventionella procedurer fås samma jodflöde med tunna, mindre invasiva, 

katetrar än med grövre katetrar med andra kontrastmedel. Härigenom kan procedurrelaterade 
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biverkningar reduceras utan att den diagnostiska effektiviteten försämras. Den låga 

viskositeten tillåter även användandet av högre koncentrationer som vid samma tryck, 

temperatur och kateterdiameter, möjliggör ett större utflöde av jod och följaktligen förbättrad 

kontrastförstärkning [29]. 

 

 6.2 Osmolalitet 

Cellmembran kan vara så kallade semipermiabla dvs. halvgenomsläppliga. Osmos är en 

process som innebär förmågan att fritt tillåta vattenmolekyler och andra små molekyler att 

passera genom, medan större partiklar inte kan passera. Dessa partiklar svarar för en sugkraft 

som utgör det osmotiska trycket, se figur 4. Osmotiska trycket bestäms av antalet partiklar per 

enhet vätskemängd. Detta tryck anger vätskans osmolalitet som uttrycks i mOsm/kg vatten. 

Osmolaliteten anger totala antalet mol av de lösta molekylerna eller jonerna per kg vatten, och 

en mol är det antal gram som relativa atom- eller molekyl massan anger [4]. Den ovan 

beskrivna processen är viktig beroende på toleransen för kontrastmedel. Kontrastmedel med 

högosmolalitet (1500-1800 mOsm/kg) är första generationens kontrastmedel. De så kallade 

lågosmolära medlen har fortfarande en ökad osmolalitet i förhållande till plasma (600-850 

mOsm/kg), medan det senaste icke joniska kontrastmedlet som är isoosmolärt med plasma har 

en osmolalitet på ≈ 290 mOsm/kg [30].  

 Ju högre osmotiskt tryck desto lägre tolerans. För att få en hög tolerans är det eftersträvbart 

att kontrastmedlets osmolalitet är så nära kroppsvätskornas som möjligt. Kroppsvätskornas 

osmolalitet varierar i litteraturen men den ligger mellan 290- 300 mOsmol/kg och en lösning 

med denna osmolalitet kallas isoton. Nästan alla idag tillgängliga kontrastmedel joniska, icke 

joniska monomerer och joniska dimerer har högre osmolalitet än plasma. Osmolalitet är direkt 

ansvarig för viktiga kliniska effekter. Känslan av värme och obehag och till och med smärta 

som många patienter upplever i samband med en röntgenundersökning är direkt relaterad till 

kontrastmedlets osmolalitet. Andra effekter som kan relateras till osmolaliteten inkluderar 

skada på blodhjärnbarriären och njurskada. Både kontrastmedlets viskositet och osmolalitet är 

relaterad till kontrastmedlets koncentration, som man vanligtvis kallar för styrka. Styrkan av 

kontrastmedlet anges vanligtvis i milligram jod per ml. Med ökande styrka ökar även 

röntgentätheten och samtidigt även osmolaliteten och viskositeten, medan toleransen sjunker. 

Dessa aspekter gör det nödvändigt att ha flera olika styrkor på vartdera kontrastmedlet [31]. 
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Figur 4. Osmolalitet, om en högosmolär lösning introduceras till en lösning med lägre osmolalitet över ett semipermiabelt membran kommer 

vattenmolekylerna att flöda från den koncentrationen med lägre osmolalitet i syfte att jämna ut osmolaliteten i de båda lösningarna [15]. 

 

7 Kontrastmedlets användningsområde 
På en röntgenbild kan mjukdelar knappt urskiljas mot omkringliggande vävnader. Problemet 

med avbildning av mjukdelar har lett till utveckling av röntgenkontrastmedel. Strukturer med 

samma densitet (täthet) är svåra att åskådliggöra på en röntgenbild. Lungor och ben kan lätt 

iakttas på röntgenbilden. Röntgenstrålar går lätt igenom lungor eftersom de består av luft, 

medan röntgenstrålar absorberas av hårda vävnader som ben och tänder. Mjukdelar som t.ex. 

lever, mjälte, hjärta, blod och sjukliga förändringar uppträder som gråa strukturer i bilden 

eftersom dessa dämpar lika mycket röntgenstrålning. Genom att injicera kontrastmedel till en 

kropp som ska röntgenundersökas framträder organet och eventuella sjukliga förändringar 

tydligare. Kontrastmedlet utgörs av ett ämne som är mindre genomträngligt för röntgenstrålar 

än den övriga kroppen. Kontrastmedlet skapar en artificiell kontrast mellan de organ som ska 

diagnostiseras och omkringliggande vävnad [27]. 

Man skiljer på negativa och positiva kontrastmedel. Införs gas (koldioxid, luft eller syrgas) fås 

en negativ kontrast genom omgivande vävnaders större densitet. Positiv kontrast erhålls vid 

införandet av ämnen med högt atomnummer, oftast jod eller barium, dessa ämnen har högre 

massabsorptionskofficient och högre densitet [33]. Genom att jod och barium äger höga 

atomnummer absorberar de mer röntgenstrålar än vävnaden själv. Vad vi ser på bilden är 

emellertid inte vävnaden själv eftersom kontrastmedel vanligtvis inte penetrerar individuella 

celler. Vad vi ser är kontrastmedlet som successivt blir lika spridd genom hela den 

cirkulerande blodvolymen, utfyllnad sker även av de allra minsta blodkärlen inklusive 
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kapillärerna samt diffusion av kontrastmedlet till det extravaskulära extracellulära rummet 

(interstitiet) [32]. 

 

7.1 Angiografi 

Angiografi är en avbildningsteknik där man undersöker kroppens kärl för att påvisa 

förträngningar, aneurysm och kärlrika tumörer. För att visualisera kärlen som är lågkontrast 

strukturer sprutas kontrastmedel, vanligtvis positivt kontrastmedel in intraarteriellt eller 

intravenöst, vanligtvis med en kateter inlagd i det aktuella kärlet. Med hjälp av digital 

subtraktions teknik kan man subtrahera röntgenbilder utan kontrastmedel från röntgenbilder 

tagna efter att kontrastmedel administrerats. Resultatet av subtraktionen blir röntgenbilder 

med kontrastfyllda blodkärl som är fria från bakomliggande strukturer så kallad digital 

subtraktionsangiografi (DSA) [33]. 

 

7.2 Urografi 

Röntgenundersökning av urinvägarna benämns urografi. Tekniken utnyttjar också 

jodkontrastmedel som injiceras intravenöst och utsöndras via njurarna [34]. Kontrastmedlet 

koncentreras kraftigt av njurarna vilket ger en god röntgentäthet. Urografi tillåter 

undersökning av urinvägarnas anatomi, förekomsten av njurstenar, tumörer, inflammatoriska 

tillstånd och utvidgning av urinvägarna, som uppkommer av avflödeshinder orsakat av t.ex. 

en njursten. Vidare får man en uppfattning om njurfunktionen vid urografi genom att 

observera tiden för kontrastmedlets utsöndring [33]. Efter endast två till tre minuter är 

koncentrationen av kontrastmedel så mycket högre än i omgivande vävnader att njurarna kan 

klart urskiljas som två knytnävsstora, bönformade skuggor på röntgenbilden. Efter fem till tio 

minuter kan njurbäckenet urskiljas. Det är njuren med avflödeshinder som laddar upp och blir 

vit eftersom kontrastmedlet ansamlas men kan ej utsöndras [32]. 
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Figur 5. Urografiundersökning med kontrastuppladdning av njurarna och urinblåsa [35]. 
 
 

7.3 Datortomografi 

Datortomografin har sedan 1973 utvecklats till att bli en av de viktigaste 

avbildningsteknikerna. Med hjälp av datortomografi avbildas tvärsnittsbilder av patienten. 

Själva avbildningen går ut på att man upptar attenueringsprofiler i ett antal projektioner och 

därefter med hjälp av en dator rekonstrueras bilden av det undersökta objektet. Vid 

undersökning av inre organ har datortomografin fått stor tillämpning. Tidigt upptäcktes 

fördelarna att avbilda sjukdomsprocesser i hjärnan, där vit och grå substans kan särskiljas. 

Datortomografins fördelar är dess höga kontrastupplösningsförmåga, den naturliga 

radiologiska kontrasten mellan organ. Tekniken kan dock inte skapa kontrast där den inte 

finns naturligt. Datortomografi är väldigt känslig för kontrastmedel och en intravenös 

injektion tillåter detektering av avvikelser orsakade av olika sjukdomstillstånd. Ungefär 43 % 

av alla datortomografiundersökningar involverar kontrastmedel [31, 33]. 

Datortomografi är den enskilda undersökningen som idag sammantaget bidrar med den största 

renala kontrastmedelsbelastningen. Detta resonemang bygger på dosernas storlek och att 

antalet undersökningar överstiger dem vid urografi och angiografi. Därför kan datortomografi 

idag vara den undersökning som orsakar flest fall av kontrastmedelsinducerad nefropati [9]. 
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8 Resultat
Till skillnad från andra former av sjukhusförvärvad akut njursvikt är kontrastmedelsinducerad 

nefropati tillgänglig för preventiva åtgärder. Baserad på vår ökade förståelse av vad som 

orsakar kontrastmedelsinducerad nefropati kan ett flertal olika profylaktiska åtgärder vidtas 

[16]. Både radiolog och remitterande läkare har ett gemensamt ansvar för att adekvata 

preventiva åtgärder genomförs för att förhindra uppkomsten av nefropati. Viktigt för 

remitterande läkare och radiolog är att noga bedöma kontrastmedelsundersökningens 

nödvändighet speciellt bland högriskpatienter. Det gäller inte minst akut sjuka patienter, som 

skall genomgå datortomografi med stora doser kontrastmedel. 

 Intravenös hydrering och utsättande av nefrotoxiska läkemedel är en väletablerad åtgärd för 

att förhindra kontrastmedelsinducerad nefropati [9, 17]. Andra rekommendationer är att 

använda låga doser dopamin, kalciumantagonister och teofyllin (adenosinantagonist). Alla 

dessa profylaktiska åtgärder har i enskilda undersökningar visat sig vara av värde. Men ännu 

finns inga generella rekommendationer. En enkel profylax som sannolikt har ett visst värde är 

att ge acetylcystein 0,6 g peroralt vid två tillfällen dagen innan och dagen efter 

kontrastmedelsundersökning. Än så länge är hydrering den åtgärd som är av högst värde för 

att undvika uppkomsten av kontrastmedelsinducerad nefropati. Hemodialys behandling som 

profylaktisk åtgärd kort efter utförd kontrastmedelsundersökning är inte meningsfull. Den 

akuta njurskadan har redan inträffat och koncentrationen av kontrastmedlet i blodet sjunker 

fort till låga nivåer. För att minska risken för njurskador har lågosmolära (icke joniska) 

kontrastmedel utvecklats. I jämförelse med högosmolära kontrastmedel har lågosmolära 

kontrastmedel visat sig vara mindre nefrotoxiska och isoosmolära kontrastmedel har i sin tur 

visat sig vara mindre nefrotoxiskt än de lågosmolära medel. Tyvärr är emellertid de 

isoosmolära kontrastmedel betydligt dyrare och bör därför i första hand reserveras till 

riskpatienter Injektioner av små volymer av kontrastmedel och undvika korta intervaller 

mellan undersökningarna som kräver intravaskulära kontrastmedel [3]. 

 

8.1 Identifiering av riskpatienter 

Det är viktigt att identifiera patienter som har risk att utveckla KMN för att kunna vidta 

lämpliga åtgärder. Arbetsgruppen  Svensk förening för medicinsk radiologi har skapat ett 

frågeformulär, se bilaga 1, för patienten att besvara inför olika röntgenundersökningar som 

inkluderar kontrastmedel som de i lugn och ro kan fylla i och sedan skicka in till avdelningen 
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före undersökningen eller ta med sig i samband med undersökning. Det finns också en 

checklista, se bilaga 2, som kan fyllas i av remitterande instans för dels akuta och dels för 

inneliggande patienter. Checklistan skickas sedan med patienten vid undersökningen. På 

checklistan poängteras också vikten av att följa upp patienterna med kreatininprovtagning. 

Frågeformuläret och checklistan hjälper berörd personal att ta ställning till riskfaktorer och 

vidta nödvändiga åtgärder för att skapa ett bra utgångsläge för patienten. I första hand bör det 

hos riskpatienter övervägas alternativa undersökningsmetoder som datortomografi utan 

kontrastmedel, ultraljud eller magnetresonanstomografi [36-38]. 

 

8.2 Bedömning av njurfunktion 

Serumkreatinin kan ha ett begränsat värde som mått på njurfunktion, framförallt vid värden 

nära det normala, om ingen hänsyn tas till ålder, muskelmassa och kön. Tidigare i rapporten 

konstaterar vi att njurfunktionen sjunker naturligt med åldern, vilket innebär att äldre 

individer kan vara känsligare för kontrastmedels påverkan. Eftersom äldre individer 

framförallt kvinnor ofta har en liten muskelmassa kan serumkreatinin vara normalt trots 

nedsatt njurfunktion. Det bör också uppmärksammas att hos personer med diabetes 

återspeglar serumkreatinin sämre en nedsättning av glomerulär filtration än hos friska. Ett 

bättre mått på njurfunktionen är att mäta eller skatta GFR eller kreatininclerance. När man ska 

bestämma kreatininclearance på det traditionella sättet ska man mäta serumkreatinin och 

bestämma mängden kreatinin som utsöndras genom att samla urin under en bestämd 

tidsperiod. I praktiken är det svårt att säkerställa att man verkligen samlar all urin och därför 

blir urinmängden den största felkällan. För att slippa den osäkra urinsamlingen har man 

utvecklat formler för att skatta kreatininclearance eller GFR utifrån serumkreatinin och någon 

av variablerna ålder, vikt, kroppsvikt och kroppslängd [9]. Bland de vanligaste formlerna som 

används i Sverige kan nämnas Cockcroft-Gaults formel (1). National Kidney Foundation 

hävdar att njurfunktionen aldrig bör bedömas enbart med hjälp av serumkreatinin utan istället 

med hjälp av en lämplig formel. De rekommenderar bl.a. Cockcroft-Gaults formel [5, 39-40].  
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 8.3 Omnivis 

 Avsikten med användandet av OmniVis är att i klinisk verksamhet ge undersökaren möjlighet 

till en mer strukturerad bedömning av njurfunktionen och risken för njurpåverkan av 

jodhaltiga kontrastmedel och därmed ges en individuellt anpassad kontrastmedelsdos. Med 

programmet OmniVis kan man skatta GFR och alltså få en bättre bedömning av 

njurfunktionen jämfört med om man bara förlitar sig på kreatinin. Samtidigt räknar 

programmet automatiskt ut den volym och koncentration av kontrastmedlet som resulterar i 

en kontrastmedelsdos uttryckt i gram jod vilket numeriskt motsvarar beräknat GFR. Denna 

dos skall helst inte överstigas för att i möjligaste mån undvika KMN. OmniVis programmet 

innehåller också en modul (OmniDos) för omvandling av standard doser vid enskilda 

kontrastmedels undersökningar till diagnostiska doser relaterad till den enskilda patientens 

kroppsvikt i likhet med etablerad rutin för MR. Möjlighet finns också att förprogrammera 

injektionsprotokoll (OmniJekt) för kontrastmedel vid olika DT undersökningar baserat på 

kroppsvikt och injektionstider vilket ger kontrastmedelsuppladdningar oberoende av 

kroppsvikt [41]. 

 

8.3.1 Skattning av kreatininclearance med Cockcroft-Gaults formel 

Två personer kan ha samma njurfunktion (GFR) men ha vitt skilda kreatininvärde beroende 

på muskelmassan, se figur 5. 

For the same GFR, the pFor the same GFR, the p--creatinine creatinine 
value is determined by muscle mass! value is determined by muscle mass! 

50        50        μμmol/Lmol/L 120 120 

GFRGFR
120 ml/min120 ml/min

 

Figur 5. För samma GFR (120 ml/min) har individen med liten muskelmassa ett serumkreatinin på 50 μmol/l och individen med stor 

muskelmassa 120 μmol/l [13]. 
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Vid stor muskelmassa kan serumkreatininvärdet vara betydligt högre än hos en individ med 

låg muskelmassa trots samma njurfunktion, t.ex. en muskelbyggare jämfört med en kaketisk 

person. Muskelmassan är relaterad till flera olika faktorer. Vikt, ålder (muskelmassan halveras 

från 20 till 80 års ålder), kön (män har oftast mer muskelmassa än kvinnor), och ras, (svarta 

människor har mer muskelmassa än vita människor). En beräkning av GFR bör därför alltid 

göras med hjälp av formler baserade på serumkreatinin, vikt, ålder och kön. Formeln skiljer 

sig med en faktor 1,2 mellan kvinnor och män,          

)(
)140(2,1,

kreatininS
viktåldermänGaultCockroft

−
⋅−⋅=−                                                     (1) 

 

)(
)140(,

kreatininS
viktålderkvinnorGaultCockcroft

−
⋅−=−                                                    (2) 

                                                                                                                                          

Det som är viktigt att tänka på är att formeln (1, 2) överskattar njurfunktion hos överviktiga 

människor (BMI över 30) eller utbredda ödem, eftersom denna vikt inte motsvarar 

muskelmassa, se figur 6. Detta kan kompenseras genom att lägga in en s.k. ”fettfri” 

viktparameter i en ny formel (3, 4). Formel bygger på idealvikt (IBW = ideal body weight) 

och finns även den i programmet OmniVis.  Idealvikten för kvinnor kan bestämmas enligt 

Idealvikt = 45,5 + 0,90 · (längd − 152,4),                                        (3) 

där längden anges i centimeter och vikten i kilogram. Motsvarande formel för män är 

Idealvikt = 50,0 + 0,90 · (längd − 152,4).                                         (4) 

Innebörden av dessa formler är att idealvikten för en kvinna som är 152,4 cm lång är 45,5 kg. 

För varje centimeter över 152,4 cm läggs sedan 0,90 kg till idealvikten [13, 42]. 
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GFRGFR--overestimation overestimation -- *(140*(140--age)*age)*weightweight//pCrpCr

 

Figur 6. GFR kommer att överskattas hos den högra individen på bilden då vikten till stor del beror av fettvävnad som ej bidrar till 

kreatininproduktionen [13]. 

 

Programmet OmniVis väljer alltid lägsta vikt av individens verkliga vikt eftersom det ger en 

bättre skattning av den glomerulära filtrationen när de nya rekommendationerna för normalt 

serumkreatininvärden används enligt Nordiska referensintervall (NORIP = Nordiska 

referensintervallsprojektet). Det övre serumkreatininvärdet för män är105 μmol/l, och för 

kvinnor är gränsen 90 μmol/l [13, 40]. 

Viktigt är också att titta på patienten för att se om den verkliga vikten när den överstiger 

idealvikten avspeglar muskelmassa eller fettvävnad. Om den verkliga vikten framförallt 

representerar muskelmassa skall naturligtvis denna viktfaktor användas i formeln genom att 

kryssa nej i rutan vid längd, se figur 7. När den verkliga vikten är lägre än idealvikten torde 

idealvikten överskatta muskelmassan, se figur 8 [13].  
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Figur 7. Exempel på skattning av GFR med aktuell (verklig) vikt och idealvikt hos en överviktig person. Vänster bild: Skattning av GFR 

baserad ”Cockcroft-Gault med aktuell vikt” (85 kg) resulterar i ett GFR på 55 ml/min, sannolikt överskattning då vikten kontra längden och 

aktuell ålder tyder på adipositas. Höger bild: Baserat på längdfaktorn 160 cm beräknas nu idealvikten till 52 kg, vilken understiger aktuell 

vikt och därför används ”Cockcroft-Gault med IBW” (”ideal body weight”). GFR skattas nu till 38 ml/min [13]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 8. Skattning av GFR då verklig vikt är lägre än idealvikt. Samma som Fig. 7 men skattningen baseras nu på aktuell vikt då den 

understiger idealvikten (IBW) och torde därför bättre motsvara individens muskelmassa [13]. 
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 8.3.2 Relativt och absolut GFR 

Viktigt att tänka på vid dosering av kontrastmedel är att GFR – värde ska uttryckas som 

absolut värde dvs. ml/min vilket Cockcroft-Gaults  formeln gör. Den relativa glomerulära 

filtrationen är således normerad till en viss kroppsyta och därigenom blir referensvärdena 

("normalvärdena") för män och kvinnor väsentligen desamma och oberoende av den aktuella 

personens kroppsstorlek (kroppsarea, 1,73 m2).  Cockcroft-Gaults formel resulterar i ett 

absolut värde på GFR, dvs. patientens riktiga GFR utan relation till kroppsyta, vilket är det 

intressanta värdet vid dosering av kontrastmedel och andra läkemedel. Används relativt GFR 

som måttstock kommer en liten individ att få ett falskt för högt värde och en stor individ ett 

falskt för lågt värde ur doseringssynpunkt [41]. 

              

Tabell 3. Skillnad mellan relativ och absolut GFR [41]. 

Längd  

(cm) 

Vikt  

(kg) 

Kroppsyta  

(m2) 

GFR relativt 

(ml/min/1,73m2) 

GFR absolut 

(ml/min) 

140 cm 40 kg 1,24 m2 50 ml/min/1,73 

m2

36 ml/min 

150 cm 50 kg 1,43 m2 50 ml/min/1,73 

m2

41 ml/min 

160 cm 70 kg 1,73 m2 50 ml/min/1,73 

m2

50 ml/min 

180 cm 80 kg 2,00 m2 50 ml/min/1,73 

m2

58 ml/min 

200 cm 90 kg 2,27 m2 50 ml/min/1,73 

m2

65 ml/min 
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När GFR närmar sig 30 ml/min (kraftig njurfunktionsnedsättning) bör det i första hand utföras 

datortomografiundersökning utan kontrastmedel och därefter bör ställning tas till behovet av 

kontrastmedel eller använda annan teknik som t.ex. ultraljud eller magnetisk resonans 

tomografi [41]. 

                     

Tabell 4. Exempel på skattat absolut GFR enligt formeln med ett serumkreatinin [41]. 

Ålder och kön Kroppsvikt 

(kg) 

S-kreatinin 

(μmol/L) 

Formel för 

absolut GFR 

GFR (ml/min) 

80 år, kvinna 50 kg 100 μmol/L (140-80) · 

50/100 

30 ml/min 

70 år, kvinna 70 kg 100 μmol/L (140-70) ·  

70/100 

49 ml/min 

50 år, man 80 kg 100 μmol/L 1,2 · (140-50) ·  

80/100 

86 ml/min 

40 år kvinna 60 kg 200 μmol/L (140-40) ·  

60/200 

30 ml/min 

 

Enligt tabell ovan har den 40 åriga kvinnan samma skattade GFR som den 80 åriga kvinnan 

trots att serumkreatinin skiljer sig med en faktor två [41]. 

 

8.3.3 Dosering relativt njurfunktion 

Systemexposition av ett läkemedel är direkt relaterad till risken för toxiska skador. För 

substanser som utsöndras via glomerulär filtration t.ex. kontrastmedel är systemexposition 

direkt relaterad till dosen av substansen och omvänt relaterad till GFR, dvs. ju högre dos och 

lägre GFR desto större är risken för skador, systemexposition = dos/GFR.                                                   

Kontrastmedelsdosen kan uttryckas i gram jod (I).  I klinisk verksamhet är vanligen 

accepterad maximal kontrastmedelsdos hos patienter med en normal njurfunktion 90-120 

gram jod (300-400 ml av 300 mg I/ml). Normal njurfunktion uttryckt i GFR är 90-120 

ml/min. Formeln för systemexposition på 1:1 kan då användas som ett riktmärke vid olika 

GFR nivåer för att kartlägga risken för KMN. Detta har undersökts i en nyligen publicerad 

studie [14]. 
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 Studien visade att dosen i gram jod bör understiga det numeriska värdet av GFR i ml/min 

med så stor marginal som möjligt för att undvika allvarliga njurskador på patienter med GFR 

mindre än 50 ml/min. Kvoten mellan dosen i gram jod och GFR (gram joddos/GFR ratio) bör 

alltså vara mindre än 1. Risken för KMN ökar med sjunkande njurfunktion. Det gör att en 

individ med GFR på mer än 50 ml/min sannolikt tål gram joddoser som överstiger värdet av 

GFR (ratio mer än 1). Vid datortomografi undersökningar på patienter med ett skattat GFR på 

30 – 45 ml/min kan undersökaren bli tvungen att avsevärt reducera de vanligt använda 

kontrastmedelsdoserna på 30 – 45 gram jod (100 – 150 ml med en kontrastmedelstyrka på 300 

mg jod/ml). Detta kan uppnås genom att på magra individer dosera kontrastmedel/kg 

kroppsvikt [43]. 

Som jämförelse kan nämnas att det finns en amerikansk formel för säker 

kontrastmedelsdosering i relations till serumkreatinin som skulle ge betydligt högre dosering. 

Denna formel kallas Ciggaroas formel och lyder 5ml kontrastmedel per kg 

kroppsvikt/serumkreatinin (mg/dl). Denna formeln användes vid hjärtangiografier med 

högosmolära kontrastmedel, koncentration 370 mg I/ml, och har utvärderats på patienter med 

nedsatt njurfunktion. En 70-årig kvinna vägandes 75 kilo och med ett serumkreatinin 177 

μmol/l (2,0 mg/dl) motsvarade ett skattat kreatininclearence på 30 ml/min. Enligt Ciggaroas 

formel skulle kvinnan kunna erhålla en dos på 70 gram högosmolärt medel. Anpassas 

joddosen istället numeriskt till skattat kreatininclearence enligt formeln för systemexposition 

skulle dosen i det aktuella fallet bli högst 30 gram [9, 44]. Rekommendationerna är att 

kontrastmedelsdosens i antal gram jod numeriskt relateras till skattat kreatininclearance i 

ml/min, vilket ger betydligt mindre doser än Ciggaroas formel [9]. Om en 

kontrastmedelsundersökning måste utföras på en patient med reducerad njurfunktion finns det 

anledning att relatera dosen till graden av njurfunktionsnedsättning, eftersom risken för 

kontrastmedelsinducerad nefropati anses öka med ökade doser [16]. 

 

8.3.4 OmniDos 

OmniDos är en funktion som doserar kontrastmedel i förhållande till kg kroppsvikt. Först 

skattar undersökaren GFR med OmniVis. OmniDos beräknar sedan den ”diagnostiska” dos, 

som kan förväntas vara tillräcklig med utgångspunkt från den aktuella patientens kroppsvikt. 

Detta kan vara av värde vid datortomografi och urografi där man ofta använder standarddoser. 

Programmet går ut på att undersökaren fyller i den kontrastmedelsvolym och den 
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koncentration som brukar användas vid aktuell undersökning. OmniDos räknar ut dosering i 

gram jod/kg utifrån en förvald kroppsvikt, för vilken standarddosen kan anses vara tillräcklig. 

Undersökaren erhåller en diagnostisk dos för den aktuella patientens kroppsvikt och de 

kontrastmedelsvolymer som motsvarar denna jod dos [41]. 

 

8.3.5 OmniJekt 

Med hjälp av funktionen OmniJekt kan undersökaren lägga upp protokoll för 

individualiserade kontrastmedelsdoser vid datortomografi vid olika indikationer. OmniJekt 

bygger på dosering per kg kroppsvikt och konstant injektionstid för varje indikation. 

Kontrastmedelsvolym och injektionshastighet räknas ut så att varje patient erhåller en 

konstant mängd jod per kg och sekund. Detta resulterar i att kontrastuppladdning blir 

oberoende av kroppsstorlek, framför allt vid kärlundersökningar [41]. 

 

8.4 Kontrastmedelsdosering relativt kilovolt 

Vid dagens datortomografiundersökningar används vanligtvis 120 kV (rörspänning). Denna 

rörspänning är inte optimal för jodatomernas attenuering av fotoner. Till skillnad från 

datortomografi eftersträvas vid urografi och angiografi en lägre kilovolt mellan 60-80 kV. 

Det som händer när 70 kV används är att de flesta fotonerna har en energi på cirka 35 keV. 

Jodatomens attenuering är maximal vid klinisk röntgendiagnostik runt 33,2 keV. Om man vid 

en datortomografi sänker kilovolten från 120 till 80 kV ökar kontrastverkan av jod med en 

faktor 1,6. Man kan således använda 80 kV för att minska kontrastmedelsdosen med en faktor 

1,6 men få samma kontrasteffekt som vid 120 kV. Samtidigt måste man dock öka 

rörladdningen (mAs) med en faktor fyra för oförändrat brus i bilden. Risken för KMN 

minskar men stråldosen ökar. Men detta måste dock ses som en nödvändig åtgärd då målet är 

att reducera risken för KMN hos en patient med nedsatt njurfunktion [14].  

 

8.5 Hydrering 

En av de viktigaste profylaktiska åtgärderna för att förebygga kontrastmedelsinducerad 

nefropati är värdering av vätskestatus och adekvat uppvätskning för 

kontrastmedelsundersökning, speciellt med natriumklorid (NaCl) 0,9 %. I dag 
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rekommenderas hydrering i minst fyra timmar före och mer än tolv timmar efter 

undersökning. Hydrering sker med hänsyn till hjärt- och njurstatus [11, 18]. Syftet med 

hydrering är att få en bättre njurgenomblödning. Det antidiuretiska hormonet (ADH) stängs av 

vilket annars gör att kärlen i njuren dras samman. En studie på ett totalt antal av 78 patienter 

med kronisk njursvikt genomgick en hjärtangiografi. Patienterna undersöktes med så kallad 

forcerad diures och om mannitol, diuretika och furosemid hade en skyddande effekt.  

Patienterna delades in i tre grupper. En grupp fick endast koksalt, de andra två grupperna fick 

koksalt med tillsatt mannitol eller furosemid. Behandlingen utfördes tolv timmar före 

undersökning och tolv timmar efter undersökning. Studien resulterade i att elva procent av 

patienterna som endast fått koksalt utvecklade KMN. Av patienterna som erhöll koksalt med 

mannitol utvecklade 28 % av patienterna KMN och 40 % av patienterna i gruppen som fick 

koksalt med furosemid utvecklade KMN. Författarna rekommenderade att koksalt var 

välgörande för att förhindra uppkomsten av kontrastmedelsinducerad nefropati [45]. Som 

regel behöver inte furosemid användas och om det används ska en viss försiktighet vidtas då 

det kan leda till att patienten blir dehydrerad och förvärrar därmed patientens utgångsläge. 

Användning av mannitol ökar diuresen (urinmängden) vilket leder till ökad risk för 

dehydrering. Forcerad diures ökar alltså risken för KMN och är således kontraindicerat som 

profylax [3]. 

 

8.6 Gadoliniumbaserade kontrastmedel 

Det har förslagits att gadolinium baserat kontrastmedel skulle kunna ersätta joderade 

kontrastmedel vid röntgenundersökningar av patienter med njurfunktionsnedsättning. Vid 

vanliga MR-doser, 0,3 mmol/kg kroppsvikt anses gadolinium baserat kontrastmedel vara 

säkert och inte nefrotoxisk. Dock skiljer sig kontrastmedelsdosen som krävs för 

tillfredställande diagnostik mellan MR och röntgen. Vid MR-undersökningar används 

gadolinium i låga doser. Men skulle gadolinium användas i datortomografiundersökningar 

skulle det krävas en betydligt högre dos för att få samma röntgentäthet som med 

jodkontrastmedel och därmed tillfredställande diagnostik. Det antagande som funnits under de 

senaste tio åren att gadoliniumbaserade kontrastmedel inte är nefrotoxiska är alltså inkorrekt. 

Gadoliniumbaserade kontrastmedel har en låg viskositet och en osmolalitet från 600 upptill 

2000 mOsm/kg [46]. Toxiciteten av gadoliniumbaserade kontrastmedel har påvisats i 

djurexperiment vara betydligt högre än de jodkontrastmedel som introducerades på 
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marknaden för 70 år sedan. För att uppnå samma röntgentäthet krävs större doser av 

gadoliniumkontrastmedel vilket ger doser som är mer skadliga för njurarna än 

jodkontrastmedel [47]. 

 

8.7 Acetylcystein 

Profylaktisk behandling med acetylcystein (600 mg x 2) kan ha en skyddande effekt hos 

patienter med reducerad njurfunktion och skulle därför ytterliggare kunna reducera risken för 

kontrastmedelsinducerad nefropati [3]. Acetylcysteinets profylaktiska effekt skulle kunna 

bero på dess antioxidativa egenskaper. Därigenom skulle fria syreradikaler, bildade sekundärt 

till den medullära syrebristen, reduceras och celldöd förhindras. Acetylcystein kan också ha 

vasodilatoriska effekter via kväveoxid. Att acetylcystein skulle kunna användas som profylax 

är väldigt intressant med tanke på att acetylcystein är billigt, lätt att administrera och har 

begränsade biverkningar. Ännu finns inga generella rekommendationer på att använda 

acetylcystein till patienter med nedsatt njurfunktion [9, 48]. 

 

8.8 Kontrastmedelsdosering relativt kroppsvikt 

Vid datortomografi och även på urografi på njurfriska, vuxna individer har man ofta använt 

sig av en standard dosering utan att ta hänsyn till kroppsstorlek, frågeställning eller 

undersökningsområde. Typiska standarddoser av 300 mg I/ml vid olika undersökningar med 

spiraldatortomografi är 100, 125 eller 150 ml. Kontrastmedelsdoseringen vid angiografiska 

undersökningar styrs däremot i stor utsträckning utifrån behovet av att kartlägga 

kärlanatomi/patologi med hänsyn tagen till njurfunktion. De individuella variationerna vad 

gäller dosering mellan datortomografi, urografi och angiografi blir härvidlag stora. Hos barn 

som undersöks med urografi och datortomografi individualiseras doserna och baseras på 

barnets kroppsvikt. Men detta sker alltså inte alltid på vuxna individer [9]. 

I samband med införandet av gadoliniumkontrastmedel vid magnetisk resonanstomografi blev 

det omedelbart rutin att på vuxna individer dosera gadoliniumkontrasten efter kroppsvikt. Det 

finns all anledning att införa dosering efter kroppsvikt även när jodhaltiga kontrastmedel 

används vid datortomografi för att undvika onödig överdosering och därmed reducera risken 

för nefropati. Det händer att patienter med lätt förhöjda serumkreatininvärden nekas en 

datortomografi undersökning därför att det krävs en för stor kontrastmedelsdos. När i själva 
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verket en betydligt mindre dos anpassad efter kroppsvikt skulle räcka för att ge riktig 

diagnostik utan påtaglig risk för nefropati [9]. 

Vid standarddoser på 100-150 ml av 300 mg I/ml det vill säga 30-45 g jod vid 

datortomografiundersökningar skulle det anses tillräckligt hos en person på 90 kg att använda 

en dos på ca 0,3-0,5 g jod/kg kroppsvikt. Skulle en dos på 0,3-0,5 g jod/kg kroppsvikt 

appliceras på en person på 50 kg skulle dosen teoretiskt sett kunna sänkas med 50 % dvs. 15-

25 gram jod och ändå skulle det diagnostiska utbytet bevaras [9]. 

 

8.9 Val av kontrastmedel 

Den osmotoxiska effekten av kontrastmedel är central i utvecklandet av KMN och beskrivs i 

termer av förhållandet mellan antal jodatomer per partikel i lösningen. Ju högre förhållandet 

(ratio) är desto bättre attenuering av röntgenstrålar erhålls relativt risken för osmotoxiska 

komplikationer. Röntgenkontrastmedel med ett förhållande (ratio) på 3:2 är 

högosmoläramedel (HOCM = high-osmolar contrast media). Kontrastmedel med ett ratio på 

3:1 är lågosmolära (LOCM = low-osmolar contrast media). Det senaste kontrastmedlen med 

ett förhållande på 6:1 har utvecklats och benämns isoosmolära kontrastmedel (IOCM = iso-

osmolar contrast media). I en studie utförd på 1196 patienter var sannolikheten 3.3 gånger 

högre hos de patienter som fick hög-osmoläramedel (Urografin®) att drabbas av KMN än de 

som fick låg-osmoläramedel (Omnipaque®) [17]. 

En nyligen utförd studie (NEPHRIC) i fem Europeiska länder omfattade totalt 129 patienter 

med nedsatt njurfunktion och diabetes mellitus, undersökta med koronarangiografi och 

perifierangiografi. Ett lågosmolärt kontrastmedel Omnipaque® (350 mg I/ml osmolalitet 780 

mOsm/kg H2O) jämfördes med det isoosmolära Visipaque® (320 mg I/ml osmolalitet 290 

mOsm/kg H20). Studien kom fram till att det isoosmolära kontrastmedlet Visipaque® minskar 

risken för utveckling av kontrastmedelsinducerad nefropati hos patienter med nedsatt 

njurfunktion och diabetes. Antalet patienter som steg i serumkreatinin var 17 (26 %) i 

Omnipaque® gruppen medan endast två (3 %) steg i Visipaque® gruppen. Risken för att 

utveckla KMN var elva gånger mindre bland patienter som fick Visipaque® än bland 

patienterna som erhöll Omnipaque® [12]. 

 Lågosmolära kontrastmedel (500-800 mOsm/kg H2O) ger en mindre frekvens av njurskador 

än de högosmolära (mer än 1000 mOsm/kg H2O) kontrastmedel [47]. Innan NEPHRIC –

studien har det i endast en studie visat en positiv effekt av isoosmlära kontrastmedel. Detta 
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kan sannolikt förklaras av den låga incidensen av njurskador hos normalpopulationen. Skulle 

däremot högriskpatienter dvs. patienter med nedsatt njurfunktion och diabetes undersökas 

skulle fördelarna med ett isoosmolärt kontrastmedel tydligare komma fram [49-50]. 

 

 8.10 Uppföljning 

 Uppföljning av patienter med risk för att utveckla kontrastmedelsinducerad nefropati bör 

göras med serumkreatinin provtagning minst två till tre dagar efter 

kontrastmedelsundersökningen. På patienter som inte är inneliggande dvs. polikliniska bör 

serumkreatinin tas någon gång två till fyra dagar efter undersökning [18]. 
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9 Diskussion 
Syftet med vår studie har varit att undersöka hur kontrastmedelsinducerad nefropati kan 

reduceras. Under vår litteraturgenomgång har vi stött på flera olika åtgärder bl.a. olika 

farmakologiska medel. För att vårt material inte ska bli för stort har vi valt att begränsa oss till 

åtgärder som vi vet används för att reducera KMN i klinisk verksamhet idag. Men vi har 

också skrivit om gadoliniumbaserade kontrastmedel då det tidigare ansetts kunna ersätta 

jodkontrastmedel. I vår studie refererar vi till flertalet Internetsidor. Internet anses inte alltid 

vara en säker källa, men efter noggrann genomgång har vi bedömt dem som säkra och 

tillförlitliga. 

Kontrastmedelsinducerad nefropati har angetts som den tredje ledande orsaken till 

sjukhusförvärvad akut njurinsufficiens. Incidensen av kontrastmedelsinducerad nefropati är 

hos friska människor låg. Men det är väl accepterat att patienter med redan nedsatt 

njurfunktion speciellt i kombination med diabetesnefropati har den största risken för att 

utveckla KMN. Kontrastmedelsinducerad nefropati är ett komplex tillstånd och de 

bakomliggande patofysiologiska mekanismerna tros till övervägande del bero på 

kontrastmedlets osmotiska effekter. Tillståndet är förenat med förlängd sjukhusvistelse samt 

ökad morbiditet och mortalitet. Detta understryker vikten av att kartlägga patienter som ska 

genomgå en röntgenundersökning som kräver en intravaskulär injektion av jodkontrastmedel. 

 

Både radiolog och remitterande läkare har ett medikolegalt ansvar för att adekvata preventiva 

åtgärder genomförs för att förhindra uppkomsten av nefropati. Vi tror röntgensjuksköterskan 

kan ha en större roll i kedjan för att förhindra uppkomsten av kontrastmedelsinducerad 

nefropati. Vi anser att checklistor och frågeformulär bör användas som rutin i den dagliga 

verksamheten. Frågeformulären och checklistorna skulle kunna överlämnas till 

röntgensjuksköterskan i direkt anslutning till röntgenundersökningen. Detta som ett kvitto på 

att patientens eventuella riskfaktorer har kartlagts och att patienten är optimalt förberedd 

genom t.ex. adekvat hydrering. Andra kontrastmedelsutlösta reaktioner förutom KMN tas 

även upp av frågeformuläret och checklistan. Frågeformuläret och checklistan gör 

röntgensjuksköterskan säkrare vid undersökningar som kräver injektion av jodkontrastmedel.  

 

Att förlita sig på enbart en patients serumkreatinin är vanskeligt i klinisk praktik. På en patient 

med en eller flera riskfaktorer för att utveckla KMN bör den glomerulära filtrationen räknas ut 
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så att patienten får en kontrastmedelsdos relativt njurfunktion och därmed reduceras risken för 

överdosering och risken för KMN. När röntgensjuksköterskan observerar ett förhöjt 

serumkreatinin eller andra riskfaktorer kan hon om hon har god kunskap om OmniVis 

programmet använda sig av det istället för att alltid rådgöra med radiologen när det gäller just 

kontrastmedelsdosering. Genom att röntgensjuksköterskan dels har fått information om 

patientens tillstånd genom checklistan och frågeformuläret och dels genom hennes kunskap 

om OmniVis kan hon bli mer självständig som röntgensjuksköterska. På checklistan framgår 

även patientens vikt, längd och aktuellt serumkreatinin. Det är dessa parametrar som hon 

behöver för att kunna använda OmniVis och räkna ut den glomerulära filtrationen. OmniVis 

är ett enkelt verktyg att använda och inget som tar någon extra tid. Vinsten med att använda 

OmniVis är dels att man reducerar antalet som drabbas av KMN, och dels ger det en 

ekonomisk vinst eftersom man i många situationer ger mindre kontrastmedel efter uträknande 

av GFR.  Förslag på framtida studier skulle kunna vara att kartlägga när OmniVis används 

och vilka variationer det finns gällande kontrastmedelsdosering på olika kliniker i Sverige.  

Summering gällande patienter med någorlunda bra njurfunktion är att dosera kontrastmedel 

relativt kroppsvikt, på så sätt får alla patienter samma kontrastuppladdning oavsett kroppsvikt. 

Har patienten däremot dålig njurfunktion måste man naturligtvis minska 

kontrastmedelsdosens för att minska risken för njurskador. Dosen blir ju dock automatiskt 

minskad på små individer vid dosering relativt kroppsvikt. Ett annat sätt är att använda 80 kV, 

annars får man helt enkelt dra ner den vanliga dosen per kg kroppsvikt och hoppas att det 

ändå räcker eller helt avstå från kontrastmedel. Vid användandet av 80 kV får man väga 

risken med en för hög stråldos mot risken att patienten drabbas av kontrastmedelsinducerad 

nefropati. 

Optimalt hade varit att använda ett isoosmolärt kontrastmedel (Visipaque®) till alla patienter 

men det är en kostnadsfråga och används idag därför endast till så kallade högriskpatienter.  

Under vår kliniska verksamhet har vi hört oss för med personalen om acetylcystein används 

som profylax. Svaret har varit delat då effekten av acetylcystein fortfarande utvärderas. 

Vi tycker att uppföljning genom provtagning av serumkreatinin på framförallt riskpatienter är 

jätteviktig och att informationen når fram till röntgenavdelningen om hur många som drabbas 

av KMN. Det är alltid en kostnadsfråga att ta prov på patienter, men i slutändan anser vi att 

det är dyrare för samhället att patienter spenderar resten av sitt liv i dialys. Frågan är vem som 

ska ansvara för provtagningarna. Ska röntgenavdelningen lämna ansvaret till remitterande 

instans? Eller ska röntgenavdelningen själva ombesörja provtagningen? 
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För att inte kontrastmedelsinducerad nefropati ska fortsätta vara den tredje ledande orsaken 

till sjukhusförvärvad akut njurinsufficiens anser vi att det krävs mer kunskap om dels 

tillståndet och dels om vilka rutiner som finns tillgängliga för ar reducera tillståndet. Det är 

viktigt att alla yrkesgrupper som kommer i kontakt med patienter som riskerar att drabbas av 

KMN vidtar lämpliga åtgärder och att informationen följer patienten genom hela vårdkedjan, 

från remitterande instans till undersökningsrummet.  

Det material vi har tagit fram i vår studie motsvarar vårt syfte och därmed är vi övertygande 

om att studien ger en övergripande och samlad bild av vilka faktorer som påverkar 

uppkomsten av KMN och framförallt hur kontrastmedelsinducerad nefropati kan reduceras. 
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10 Ordlista 
 
ACE- hämmare = blodtryckssänkande medel som även stimulerar hjärtat, utsöndras 
huvudsakligen oförändrade via njurarna 
 
Acetylcystein = luftrörsvidgande läkemedel som bland annat kan användas om man har besvär 
av segt slem. 
 

ADH = anti diuretiskt hormon, hämmar urinutsöndringen 

 
Adenosin = är en neurotransmittor (signalsubstans) i centrala nervsystemet 
 
Albumin = ett protein, en äggvita 
 
Albuminuri = protein i blodet 
 
Aldosteron = ett binjurebarkshormon 
 
ALS = amyotrofisk lateralskleros, obotlig neurologisk sjukdom 
 
Aminoglykosider = medel mot infektioner, medlet är nefrotoxiskt och för hög dosering leder 
till avtagande njurfunktion. 
 
Aminosyror = klyvningsprodukter av protein, proteinets byggstenar 
 
Angiotensin II = har multipla effekter på hjärt- och kärlsystemet och är en potent 
blodtryckshöjande substans 
 
Ateroskleros = modern term för åderförkalkning, tillståndet har tidigare ansetts som en 
normal del av åldrandet; nu vet man att det är ett sjukligt tillstånd som drabbar artärerna med 
stigande ålder. 
 
Bowmans kapsel = del av njurens bark; den bägarformade början av njurkanalerna 
 
Clearance = reningsprocess spec. om laboratorieprovet som mäter njurarnas förmåga att rena 
blod från vissa angivna ämnen 
 
Cortex = bark; njurens yttre del, uppbyggnad av nefroner 
 
Corticosteroider = benämning på en grupp läkemedel 
 
Cytostatika = cellförstörande eller celltillväxthämmande medel vid behandling av cancer 
 
Dehydrering = uttorkning 
 
Dialys = metod som avskiljer vissa ämnen el. avfallsprodukter från det cirkulerande blodet 
genom t.ex. hemodialys (via blodet) i konstgjord njure 
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Dopamin = stimulerar diures och natriures, ökar njurblodflöde och GFR. 
Endotelin = är en signalsubstans som ger en stark sammandragning av blodkärl 
 
Extra cellulär = utanför cellen 
 
Furosemid = urindrivande medel (diuretikum) 
 
Glomeruli = litet kärlnystan 
 
Glomerulär filtration (GFR) = utsöndring av primärurin genom njurarna via njurens 
glomeruli 
 
Henles slynga = långsträckt urinkanalsslynga genom njurens bark och märg 
 
Hilum (hilus) = det fördjupade ställe på ett organ där kärl, nerver, in- och utförsgångar 
ansluter 
 
Hypotension = nedsatt spänning i muskler och pulsådror vilket ger lågt blodtryck 
 
Hypoxi = bristande syrgas halt i kroppsvävnaderna 
 
Immunsuppressiva medel = inom denna grupp finns läkemedel med förändrad 
farmakokinetik vid njursvikt med nefrotoxiska effekter. 
 
Incidens = statistisk term för antalet insjuknande fall 
 
Incipient = begynnande, börjande 
 
Isoton = om en lösning med samma osmotiska tryck som blodets 
 
Juxtaglomerulära apparaten = vävnader i njuren, svarar för produktionen av 
blodtryckshöjande renin 
 
Kontrastmedel = delvis ogenomträngligt ämne som brukas för att få vissa organ eller 
organdelar att framträda på röntgenfilmen 
  
Kreatinin = nedbrytningsprodukt av kreatin; utsöndras via njurarna och kan därför användas 
som njurfunktionsmått 
 
Kväveoxid = ett ämne som påverkar kärlsystemet genom att bl.a. vidga blodkärl 
 
Levercirros = skrumplever, ärrig förtvining av levervävnaden, vars funktion förstörs 
 
Lumen = ihåligt rum i körtlar, kärl, kanaler 
 
Macula densa = ingår i den juxtaglomerulära apparaten 
 
Malnutrion = undernäring 
 
Manifest = uppenbar, tydlig, påvisbar, tydligt uppträdande 

 41



Medulla = märg; njurens inre vävnad med njuryramiderna 

Morbiditet = sjuklighet 
 
Mortalitet = dödlighet 
 
Muskeldystrofi = en grupp sjukdomar med fortskridande muskelförtvining 
 
Nefron = beteckning på de cirka en miljon mikroskopiskt små urinberedande enheter i varje 
njure. Varje nefron utgörs av en glomeruli 
 
Nefropati = njurlidande sjukdom som t.ex. kan ses i samband med diabetes mellitus 
 
Njurinsufficiens = nedsatt intill ingen njurfunktion i njurarna 
 
Njursvikt = om njuren inte kan fullfölja sin funktion 
 
NSAID = inflammationshämmande medel som icke är steroider, t.ex. acetylsalicylsyra 
 
Osmolalitet = ett mått på osmotiskt tryck inne i en vätska uttryckt i antalet mol (aktiva 
beståndsdelar) per kilogram lösning 
 
Osmotiskt tryck = är den sugkraft som de icke genomsläppbara molekylerna utövar  
 
Parenteral = tillförsel av ämnen direkt in i venerna, (intravenöst) 
  
Prostaglandiner = en grupp fysiologiskt betydelsefulla aktiva föreningar som finns i många 
vävnader, betydelsefulla vasodilaterare i njurarna 
 
Protein = samlingsnamn för en grupp livsviktiga ämnen (tidigare kallade äggviteämnen) 
uppbyggda av aminosyror 
 
Proteinuri = protein (äggvita) i urinen 
 
Renin angiotensin-aldosteronsystemet = ett av kroppens system för att reglera blodtryck och 
vätskebalans. Stimuleras vid kronisk hjärtsvikt via det sänkta njurblodflödet 
 
Renin = enzym i njuren, deltar i regleringen av blodtrycket 
 
Reversibel = omvändbar, kan gå i motsatt riktning 
 
Semipermiabelt membran = en halvgenomsläpplig hinna som bara släpper igenom molekyler 
av en viss maximal storlek 
 
Serum = vattning proteinhaltig vätska, mest om blodserum, bärare av viktiga biologiska 
egenskaper 
 
Teofyllin = används mot astma eftersom substansen har en vidgande effekt på luftvägarna. 
Teofyllin stimulerar även hjärtmuskelaturen samt urinproduktionen 
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Toxisk = giftigt 
 
Tubuli = litet rör, kanal 
 
Uremi = urinförgiftning av blodet varvid kvävehålls kvar i kroppen på grund av bristande 
njurfunktion 
 
Vasodilation = kärlutvidgning 
 
 Viskositet = klibbighet, tröghet (om vätskors förmåga att flyta fram) 
 
Vätske- och elektrolytbalans = förhållandet mellan elektrolyterna (salterna) i blodet 
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Bilagor 
Bilaga 1 [37]. 
  
Checklista datortomografi/urografi/flebografi/angiografi 
AKUTA/INNELIGGANDE PATIENTER (medsändes till röntgenavdelningen) 
Avser att minimera risken för biverkningar, ffa. njurskador, då jodkontrastmedel används, 
dvs. samtliga undersökningar med undantag för datortomografi av hjärna på frågeställning 
blödning/infarkt/annat. 
 
Patnamn:…………………………………, Föd-datum:…………………, Vikt:……..kg, 

Längd:…….cm 

           Ja          Nej       

P-kreatinin skall vara taget/analyserat inom 12 tim före undersökning 

Datum:……………..Klockslag: ……………..Värde: ……………..μmol/l. 

Välhydrerad/hydrering genomförd (t.ex. 100 ml/tim eller 1-1,5 ml/kg/tim p.o. eller 
0,9% NaCl i.v. 4- 12 tim före us med hänsyn till hjärt- och njurstatus.  
Undantag: patient som dricker Gastrografin före bukundersökningar) 

Njurtoxiska läkemedel – pågående behandling (utsätts om möjligt 2-3d före us.) 
daglig konsumtion av NSAID, antibiotika (t.ex. aminoglykosider, amfotericin), 
cytostatika (t.ex. cisplatin, mitomycin), immunosuppressiva (t.ex. ciklosporin) 

Diabetes mellitus med albuminuri (diabetesnefopati) 

Metforminbehandling (utsätts undersökningsdagen och återinsätts tidigast 2 dygn  
senare efter kontroll av p-kreatinin) 

Hjärtinkompensation (NYHA III/IV) 

Dialysbehandling (om Ja ange dygnsurinvolym …………mL) 

Struma (om ja och om kontrastmedel givits: uppföljning av T3/T4 & TSH 6 och 12v) 

Hypertyreos - behandlad men med restfunktion (om kontrastmedel givits: uppföljning av  
T3/T4 & TSH 6 och 12v) (obehandlad hypertyreos – jodkontrastmedel kontraindicerade!) 

Myastenia Gravis 
 

EFTER UNDERSÖKNING MED JODKONTRASTMEDEL 
Hydrering (enligt ovan) skall fortsätta 12-24 tim efter undersökningen! 
P-kreatinin skall kontrolleras 1:a & 3:e dagen efter us. (ej akuta-poliklin. med 
normalnjurfunktion!) 
 
ALLA BIVERKNINGAR SOM NOTERAS PÅ AVD. SKALL MEDDELAS 
RÖNTGEN! 
 
Uppgiftslämnare:……………………………………………………………………
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Bilaga 2 [36]. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Frågor att besvara inför röntgenundersökning med kontrastmedel 
• Vid den röntgenundersökning Ni skall genomgå används kontrastmedel som sprutas in i blodbanan. 

Risken för biverkningar är mycket låg, men för säkerhets skull ber vi Er besvara nedanstående frågor 
genom att ringa in Ja, Nej eller Vet ej. 

• Skicka helst in det ifyllda formuläret till röntgenavdelningen i god tid före undersökningen ELLER tag 
med det till röntgenavdelningen och lämna det till röntgensjuksköterskan i undersökningsrummet. 

• Om Ni undrar något med anledning av frågorna kan Ni kontakta Er läkare eller röntgenavdelningen 
(tel:………….). 
 

1. (Om Ni är kvinna): Finns det någon möjlighet att ni kan vara gravid?                   Ja   Nej 
 

2. Har ni tidigare fått kontrastmedel insprutat i en blodåder eller röntgat njurarna?   Ja   Nej   Vet ej 
Om svaret är ja, fick ni någon reaktion/biverkan av detta?                                     Ja   Nej 
Om svaret är ja, v.g. tag kontakt med oss på tel:……………. 
 

3. Har ni astma eller haft en allvarlig allergisk biverkan?                                           Ja  Nej  
Om Ni haft astma v.g. tag med Er astma medicin till undersökning  
Om ni haft en allvarlig allergisk biverkan v.g. kontakta oss på tel:………….. 
 

4. Har ni sockersjuka?                                                                                                  Ja Nej 
 

5. Tar Ni tabletter som innehåller Metformin? 
(Glucophage, Metformin eller Avandamet)?                                                           Ja Nej Vet ej 
Om ni tar sådana tabletter, kontakta er läkare då denna medicin EJ skall 
 tas i samband med undersökningen och dagarna närmast efteråt 
 

6. Har ni eller har haft någon njursjukdom/äggvita i urinen?                                      Ja Nej 
Om ja, v.g. specificera tack:________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
 

7. Har ni blivit opererad i njurar, urinledare, urinblåsa eller prostata?                        Ja Nej 
om ja v.g. specificera tack:_________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
 

8. Har ni något av följande: 
a. Hjärtsvikt                                                                                                              Ja Nej 
b.Struma, giftstruma                                                                                                 Ja Nej 
c. Myastena gravis                                                                                                    Ja Nej 
 

9. Tar Ni dagligen/ofta mediciner mot smärta/värk/reumatiska besvär                       Ja Nej 
om ja v.g. specificera vilken medicin tack:______________________________ 
________________________________________________________________ 
 

Tacksam om Ni fyller I Er vikt:__________kg: och längd:_______________cm 
 
Namn:________________________________________________Tel:____________ 
 
Personnummer:________________________________________Datum:___________ 
Med Vänlig Hälsning XXXX verksamhetschef
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Bilaga 3 [9]. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Definition av kontrastmedelsinducerad nefropati: 
• Ökning av serumkreatinin ≥25 % eller 44μmol/l inom 3 dygn 

efter en kontrastmedelsundersökning, utan annan orsak. 
 
Riskfaktorer 

• Nedsatt njurfunktion (s-kreatinin  eller GFR < 60 ml/min), 
speciellt vid diabetesnefropati. 

• Dehydrering. 
• Hjärtsvikt. 
• Hypotension. 
• Dåligt allmäntillstånd. 
• Hög ålder (> 70 år). 
• Andra nefrotoxiska substanser (icke-steroida antiinflammatoriska 

läkemedel). 
 

Krav på remitterande läkare 
• Analysera riskfaktorer. 
• Ange eller negera riskfaktorer på remissen. 
• Vid riskfaktorer ange serumkreatinin och provtagningsdatum. 
• Se till att patienten är väl hydrerad. 
 

Krav på undersökande läkare (radiolog) 
• Kontrollera njurfunktion (serumkreatinin) 
• Analysera riskfaktorer. 
• Diskutera andra metoder med remitterande läkare. 
• Kontrollera hydrering och instruera. patient/avdelning om fortsatt 

hydrering efter undersökningen. 
• Skatta kreatininclearance. 
• Injicera minsta möjliga kontrastmedelsdos. 
 

Undvik 
• Mannitol och diuretika, särskilt lopp-diuretika i preventivt syfte. 
• Upprepande kontrastmedelsundersökningar eller stora kirurgiska 

ingrepp inom 2-3 dagar och innan serumkreatinin kontrollerats. 
 

Kontroll 
 
• Följ diures och njurfunktion minst 2-3 dagar efter undersökning 

på riskpatienter. 
 

Faktaruta 4: Summering av rekommendationer  
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