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FORORD 

Kronisk nyresygdom er en tilstand, som skal håndteres i tæt samarbejde mellem patient og behandlere. 

Der er en række vigtige kostmæssige anbefalinger, der bør følges for at dæmpe sygdommens udvikling 

og reducere risikoen for komplikationer. Diætbehandling til nefrologiske patienter er kompliceret, og 

diætprincipperne skal altid tilpasses den enkelte person. Der er derfor brug for fælles fastsatte 

retningslinjer for diætbehandling af nyresygdom, som kliniske diætister i Danmark bør følge for at 

kvalitetssikre behandlingen.  

På landsplan er der kun få kliniske diætister, der arbejder med det nefrologiske speciale. De fleste 

kliniske diætister vil opleve at skulle diætbehandle patienter med nyresygdom uden at have særligt 

kendskab til eller erfaring med dette område. Der vil være patienter med diætkrævende nyresygdom i 

kommunalt regi, i ambulant regi på hospitaler samt indlagte patienter på almen medicinske og 

kirurgiske afdelinger. Med denne rammeplan vil vi sikre, at alle kliniske diætister i Danmark får indsigt 

i diætbehandling af nefrologiske patienter. 

 

Rammeplanen for diætetisk behandling af nyreinsufficiens er revideret af seks kliniske diætister med 

flere års nefrologisk erfaring fra nefrologiske sengeafsnit, ambulatorier og dialyseafsnit. Denne 4. 

reviderede udgave bygger på en systematisk litteratursøgning, hvor den fundne nyeste forskning 

kombineres med gældende praksis. Gældende praksis har været diskuteret imellem såvel forfatterne, 

som i ERFA-gruppen for ’kliniske diætister nefrologi’. Rammeplanens struktur er opbygget efter 

Nutrition Care Process modellen (NCP), og kan anvendes som et opslagsværktøj i forhold til 

diætbehandling af nyresygdom på specifikke stadier. Dermed er rammeplanen lettere tilgængelig, og 

mere brugbar for kliniske diætister uden specifikt kendskab til diætbehandling af nefrologiske 

patienter. 
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Forkortelser og ordforklaring 

AKI   Acute Kidney Injury 

BCM   Body Composition Monitor 

CRAS   Constipation Risk Assessment Score 

CKD   Chronic Kidney Disease 

Dialysat Dialysevæske der anvendes ved dialyse 

DOPPS  The Dialysis Outcome Practice Patterns Study 

eGFR  Estimated glomerulær filtrationshastighed 

EBPG   European Best Practice Guidelines 

EN   Enteral ernæring 

ESRD   End Stage Renal Disease 

Graft   Transplantat (den transplanterede nyre) 

HD   Hæmodialyse 

HHD   Hjemmehæmodialyse 

IDPN   Intradialystisk parenteral ernæring 

IPPN   Intraperitoneal parenteral ernæring 

K/DOQI Kidney Disease Outcomes Quality Initiative 

LPD   Low protein diet 

MMU   Maksimal Medicinsk Uræmibehandling (lindrende behandling) 

NICE  National Institute for Health and Care Excellence 

nPCR   Normalised Protein Catabolic Rate 

NTX   Nyretransplantation 

ONS   Oral ernæringstilskud 

PEW   Protein-energi-wasting 

PD   Peritonealdialyse  

PE   Parenteral ernæring 

RAAS inhib Renin-angiotensin-aldosterone system hæmmere 

SGA   Subjektive Global Assessment 

Tørvægt Den vægt hvor patienten er normohydreret 

VLPD   Very low protein diæt 
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KAPITEL 1: INDLEDNING  

Kronisk nyresygdom er blandt de større folkesundhedsproblemer over hele verden og estimeres at 

påvirke 10-15 % af den voksne befolkning i Danmark. Nyresygdom inddeles i stadier alt efter 

omfanget af nyreinsufficiens, se tabel 1. Man kan således tale om let, moderat eller svær 

nyrefunktionsnedsættelse. Sidstnævnte betegnes End Stage Renal Disease (ESRD). De fleste patienter 

har kronisk nyresygdom i stadium 1-3, som medfører en væsentligt øget risiko for kardiovaskulær 

sygdom. Kun <1 % progredierer til dialysekrævende nyresvigt. Incidensen af kronisk nyresvigt i 

Danmark fordobledes fra 1990 til 2000, og har siden været stabil med ca. 700 nye patienter årligt (1). 

Udviklingen i incidensen og prævalensen af terminal uræmi ESRD fortsætter mønstret fra de senere år. 

Prævalensen af ESRD stiger med ca. 100/år, udelukkende grundet en stigning i prævalensen af 

transplanterede patienter. Prævalensen af dialysepatienter er stabil. Den faldende incidens af ESRD hos 

befolkning >60 år er nu ophørt. Behandlingen af patienter med ESRD er fordelt på i alt 15 nefrologiske 

centre i Danmark. Heraf er i alt tre hospitaler transplantationscentre: Rigshospitalet, Aarhus 

Universitetshospital og Odense Universitetshospital (2). 

Uanset grundsygdommen kan den kroniske nyreinsufficiens progrediere fra det ene stadie til det andet. 

Progressionen forløber meget forskelligt fra patient til patient. Såfremt der ikke gribes ind med aktiv 

behandling i form af dialyse og/eller nyretransplantation vil terminal nyreinsufficiens medføre døden 

(3). 

Hos de patienter, der udvikler kronisk nyresygdom i stadium 4-5, udvikles gradvist uspecifikke 

symptomer: træthed, kvalme, vægttab. Senere kan tilkomme hudkløe, uro i benene, åndenød 

eller gusten hudfarve. Symptomerne kan udvikles så langsomt, at patienten ikke bemærker dem, før de 

er ganske fremskredne. Ved kronisk nyresygdom i stadium 4-5 ses komplikationer som følge af 

væskeoverskud, forstyrrelser i elektrolyt- og syrebase-balancen samt ophobning af nitrogenholdige 

stofskifteprodukter (4). 

Kronisk nyreinsufficiens er altså forbundet med ændret indtagelse, optagelse, omsætning og udskillelse 

af næringsstoffer. Der er derfor høj risiko for fejl- eller underernæring ved fremskreden 

nyreinsufficiens. Kendskab til særlige ernæringsmæssige problemer, øget opmærksomhed på kostens 

betydning samt diætetisk støtte og vejledning kan begrænse forekomsten af uræmiske symptomer, 

metaboliske komplikationer og malnutrition (3). 
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Tabel 1. CKD - stadier af kronisk nyresygdom 

I skemaet står glomerulær filtrationshastighed (GFR) anført. Af laboratorieskemaer fremgår den 

estimerede GFR benævnt som eGFR. Der kan være små forskelle mellem disse værdier, men i daglig 

praksis anvendes Estimated glomerulær filtrationshastighed (eGFR) som den vejledende værdi for 

GFR. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kilde: Side 34 i KDIGO 2012 Clinical Practice Guideline for the Evaluation and Management of Chronic 

Kidney Disease. Modified with permission from Macmillan Publishers Ltd: Kidney International. Levey AS, de 

Jong PE, Coresh J, et al.30 The definition, classification, and prognosis of chronic kidney disease: a KDIGO 

controversies conference report. Kidney Int 2011; 80: 17-28; accessed 

http://www.nature.com/ki/journal/v80/n1/full/ki2010483a.html (5). 

1.1 Læsevejledning 

Rammeplanen er disponeret således, at der først er et generelt afsnit, der beskriver formålet med 

diætbehandlingen samt henvisningskriterier til klinisk diætist. Dernæst følger en beskrivelse af 

mineraler og vitaminer i forhold til kronisk nyreinsufficiens. Hvert underafsnit giver således en 
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beskrivelse af nødvendig viden samt anbefalinger, der danner grundlag for en forståelse af 

diætprincipperne. Afsnittene kan anvendes ved behov uanset hvilket stadie af nyresygdom, patienten 

befinder sig på og uanset hvilke diætprincipper, der skal anvendes.  

Efter det generelle afsnit kommer et kapitel om diætprincipperne ved forskellige stadier af nyresygdom 

og behov for intervention. Hvert afsnit er opbygget efter NCP princippet. Dette er gjort for at fremme 

muligheden for at rammeplanen kan bruges som et opslagsværk. Det tilstræbes således, at brugeren i 

indholdsfortegnelsen hurtigt kan danne sig et overblik over den viden, der er brug for i en konkret 

vejledningssituation og ikke skal gennemlæse hele rammeplanen for at finde baggrundsviden og 

anbefalinger for den diætetiske intervention. Det skal dog bemærkes, at denne præsentationsform 

medfører visse gentagelser for brugere, der gennemlæser hele rammeplanen. Gentagelser vil også finde 

sted indenfor hvert enkelt afsnit, idet der er tilstræbt en bestemt struktur, der følger principperne for 

NCP. I bilagene er præsenteret forskellige supplerende oplysninger og anbefalinger, som kan anvendes. 

Bilag 1 angiver søgehistorikken, der har dannet grundlag for gennemgangen af diætprincipperne ved 

kronisk nyreinsufficiens. Bilag 2 giver en oversigt over fosfat og proteinindholdet i en række gængse 

fødevarer. Disse er opstillet med en fosfat/protein ratio, som kan anvendes i vejledningssituationen. 

Fødevarerne er opstillet efter fosfatindhold for at øge anvendeligheden af fødevareoversigten. Bilag 3 – 

6 giver en række praktiske råd, der ikke er gennemgået nærmere i interventionsdelen i 

diætprincipperne, og som kan supplere vejledningen efter behov. 

KAPITEL 2: METODE OG EMPIRI 

En systematisk litteratursøgning blev foretaget i perioden juli 2018 – august 2018. Litteratursøgningen 

er foretaget i samarbejde med en forskningsbibliotekar på Aalborg Universitetshospital. På baggrund af 

søgningen blev der identificeret 92 artikler til endelig inklusion.  

2.1. Litteratursøgning 

Den systematiske litteratursøgning blev foretaget i PubMed, Embase og CINAHL Complete. Følgende 

søgetermer blev anvendt: Renal insufficient*(TW) OR Kidney Insuffic*(TW) OR Kidney 

Failure*(TW) OR Renal Failure*(TW) AND” Nutrition Therapy”(Mesh) OR diet therap*(TW) OR diet 

therap*(TW) OR nutritional support*(TW) OR parenteral nutrition*(TW) OR enteral*(TW). Der blev 

på tværs af samtlige databaser identificeret 4312 artikler. Den komplette søgehistorik fra PubMed 

fremgår af bilag 1.  
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Samtlige identificerede artikler blev eksporteret til referenceprogrammet Mendeley, hvor 660 

duplikater blev frasorteret. Herefter blev 3652 artikler gennemgået med afsæt i de opstillede inklusions- 

og eksklusionskriterier, som fremgår af tabel 2. Yderligere 3537 artikler blev ekskluderet på baggrund 

af artiklernes titel og abstract. Den endelige sortering resulterede i 29 artikler, som rammeplanen har 

taget sit afsæt i. Herudover er der anvendt andet relevant litteratur identificeret ved kæde- og 

fritekstsøgning. 

Tabel 2. Inklusions- og eksklusionskriterier 

Inklusion Eksklusion 

● Patienter med nyresygdomme (præ-, 

peritoneal- og hæmodialyse samt akut 

nyresvigt og transplanterede) 

● Systematiske oversigtsartikler, 

guidelines, metaanalyser og RCT-

studier 

● Engelsk eller skandinavisksproget 

litteratur 

● Voksne >18 år 

● Artikler fra år 2006 og frem 

● Artikler blev kun inkluderet, hvis de 

omhandlede følgende; fosfat, kalium, 

natrium/salt, protein og/eller 

malnutrition 

● Dyreforsøg 

● Børn <18 år (6) 

● Pilotstudier 

● Observationelle studier 

● Opinion papers 

● Ikke-systematiske reviews 

● Gravide med CKD 

● Præ- og probiotika samt fibertilskud 

● Væksthormon + EPO 

● Kosttilskud, mineraler og vitaminer  

● Artikler vedrørende medicin eller 

kirurgi (uden diætetiske aspekter) 

 

KAPITEL 3: SCREENING OG HENVISNING  

3.1 Ernæringsscreening 

Nefrologiske patienter er i særlig grad i risiko for malnutrition. European Best Practice Guidelines 

(EBPG) anbefaler, at en klinisk diætist vurderer ernæringstilstanden 1-2 gange årligt hos stabile, 

velernærede patienter og hver 3. måned, hvis patienten er over 50 år eller har været i dialyse i mere end 

5 år (4). I Danmark er der praksis for, at dialysepatienter bliver ernæringsscreenet hver 3. måned af en 

dialysesygeplejerske. Der anvendes primært NRS 2002 (7). Ved indlæggelse skal patienter med kronisk 
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nyreinsufficiens ligesom alle andre patienter have foretaget ernæringsscreening indenfor 24 timer efter 

indlæggelse (8). Det anbefales at anvende både primær og sekundær screening ved dialysepatienter, 

idet der kan være usikkerhed om vægtudvikling i forhold til hydreringsgrad og diætrestriktioner. 

Kronisk nyreinsufficiens har en stress-score på 1 (8). Erfaringsbaseret har patienter med peritonitis en 

højere stress-score, men det er en individuel vurdering. Vægtanamnese, body mass index (BMI), 

appetit og p-albumin ser ud til at være en anvendelig metode til at identificere patienter, som er i risiko 

for underernæring (9). I praksis kan lave værdier af p-karbamid og p-fosfat eller et fald til 

normalområdet være tegn på nedsat proteinindtagelse, som følge af nedsat kostindtag og 

underernæring. Derudover kan normalised Protein Catabolic Rate (nPCR) give en indikation af 

proteinindtagelse hos hæmodialysepatienter (10). 

3.2 Henvisning til klinisk diætist 

Der er ikke specifikke henvisningskriterier for, hvornår en nefrologisk patient skal henvises til klinisk 

diætist. Der anbefales diætbehandling ved klinisk diætist på nefrologisk afdeling med henblik på at 

undgå underernæring samt vejledning i optimalt kostindtag, herunder kalium-, fosfat- og 

proteinbegrænsning (1). I Danmark er der på nuværende tidspunkt tilknyttet kliniske diætister til alle 

dialysecentre, men der er forskel på, hvilke henvisningsmuligheder der er de enkelte steder. National 

Institute for Health and Care Excellence (NICE) guidelines fra 2018 anbefaler henvisning til 

specialiseret nefrologisk diætist ved opstart af konservativ behandling, maksimal medicinsk uræmi 

behandling (MMU) eller dialysebehandling, hvor der tages udgangspunkt i kalium-, fosfat-, natrium-, 

væske-, protein- og energiindtagelse samt vægtudvikling. Efterfølgende vejledning anbefales hvis 

patientens livsomstændigheder ændrer sig, ved blodprøver udenfor referenceområdet, ved vægttab, ved 

spørgsmål fra patient eller pårørende og ved transplantation (11). EBPG anbefaler diætistsamtale 

indenfor 1 måned efter opstart af dialyse med henblik på at undgå malnutrition. På grund af 

kompleksiteten i diætbehandling ved nyreinsufficiens bør den underernærede patient have hyppige 

vejledninger ved klinisk diætist (4). 

To RCT-studier fra 2008 viser, at individuel diætbehandling sammenlignet med skriftligt 

vejledningsmateriale om ernæring til kontrolgruppen har en gavnlig effekt. Det ene studie viste en 

mindre reduktion i kropsvægt, øget energiindtagelse og bedre fremgang i Subjectiv Global Assesment 

(SGA) (12). I det andet studie var der en signifikant effekt på livskvalitet, herunder uræmiske 

symptomer, kognitivt funktionsniveau og vitalitet (13,14). 
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KAPITEL 4: BAGGRUND FOR DIÆTBEHANDLING AF KRONISK NYREINSUFFICIENS 

Nyrernes vigtigste opgave er at filtrere blodet og fjerne affaldsstoffer, giftstoffer og overskydende 

væske fra kroppen. Samtidigt sørger nyrerne for, at vigtige stoffer som f.eks. sukker og aminosyrer 

hentes tilbage til blodet. Nyrerne er forudsætningen for, at vi kan spise forskellig slags mad, indtage 

medicin, vitaminer og mineraler samt drikke ubegrænsede mængder af væske. Alt dette uden at tænke 

på, om affaldsstoffer eller væske hober sig op i skadelige mængder i kroppen (1). 

 

Nyrerne bidrager til at regulere blodtrykket, produktionen af røde blodlegemer og spiller en vigtig rolle 

i reguleringen af forskellige mineraler som calcium, natrium, fosfat og kalium i kroppen. Nyrerne 

omdanner desuden inaktivt D-vitamin til aktivt D-vitamin. Det er bl.a. nødvendigt for at calcium i 

fødevarerne optages gennem tarmen og bliver tilgængeligt for knoglerne. For at opretholde normale 

knogler, skal der også være balance mellem calcium og fosfat i blodet. Når nyrefunktionen er nedsat, er 

der ubalance i forholdet mellem calcium og fosfat i kroppen. Mængden af fosfat ophobes i blodet, og 

calciumindholdet i blodet falder, da kroppen optager for lidt calcium fra tarmen på grund af mangel på 

aktivt D-vitamin. Kroppen forsøger derfor at øge mængden af kalk i blodet. Det sker ved hjælp af 

parathyreoideahormonet (PTH), som dannes i biskjoldbruskkirtlerne på forsiden af halsen. PTH sørger 

for, at kalkmængden i blodet bliver normal – men kalken mobiliseres fra knoglerne. Det kan resultere i 

afkalkning af knoglerne, åreforkalkning og kalkaflejringer andre steder i kroppen (1,3). 

Adskillige abnormaliteter i mineralmetabolismen, som fx kardiovaskulære calcifikationer, opstår 

desuden ved nedsat eller ophørt nyrefunktion. Der kan udvikles hyperfosfatæmi, nedsat vitamin-D 

produktion, hypocalcæmi, sekundær hyperparathyreodisme og nedsat optagelse af calcium fra mave-

tarm-kanalen. Normalt fungerende nyrer udskiller overskydende fosfat fra kosten. Ved nedsat og 

ophørt nyrefunktion ophobes fosfat i blodet og der opstår hyperfosfatæmi. Dette fører til sekundær 

hyperparathyreodisme med øget indhold af PTH i blodet, førende til renal osteodystrofi. Ved 

hyperfosfatæmi over en længere periode ses også kardiovaskulære calcifikationer (3). 

 

Metabolisk acidose kan bidrage til renal osteodystrofi hos patienter med kronisk nyresygdom og 

behandles medicinsk. Metabolisk acidose opstår når syre-base balancen (pH niveauet) i kropsvæsken er 

for sur. Det forekommer, hvis forskellige kemiske processer i kroppen forårsager, at der ophobes syre. 

Det er særligt personer med diabetes, nyresvigt eller akut kredsløbssvigt, der får metabolisk acidose. 

Den primære årsag til forstyrrelsen er ændringer i bikarbonat koncentrationen (1,3). 
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Behov for diætbehandling ved nyreinsufficiens er relateret til nyrens tre hovedfunktioner: Udskillelse 

af affaldsstoffer, svigt af nyrens regulerende rolle i salt- vand og syre- basereguleringen samt endokrine 

funktioner. Hos patienter med moderat til svært nedsat nyrefunktion ophobes en uhensigtsmæssig 

mængde metabolitter i kroppen. Restprodukter som kreatinin (muskelcelle omsætning), karbamid 

(nedbrydning af protein) og fosfat, der normalt udskilles renalt, ophobes. Dette forårsager i hovedsagen 

den uræmiske intoksikation. 

Ved alle stadier af nyrefunktionsnedsættelse er det nødvendigt, at den kliniske diætist foretager 

diætbehandling af patienter med nyresygdom ud fra lægens vurdering af nyrernes 

funktion/dialysebehandlingen samt effekten af den medicinske behandling set i lyset af de biokemiske 

data. Det er vigtigt at understrege, at diætbehandling altid skal ske ud fra en individuel vurdering og 

tilgang til patienten. Mad er ikke kun næringsstoffer, men har stor betydning i forhold til patientens 

livskvalitet, traditioner og sociale sammenhænge. Interventionen skal foretages under hensyntagen til 

forskellige muligheder og præferencer i forhold til valg af fødevarer, indkøb og tilberedning hos den 

enkelte patient med det samlede sigte at øge den enkeltes livskvalitet og bedst muligt helbred.  

4.1 Natrium 

Reguleringen af kroppens indhold af natrium er næsten helt overladt til nyrerne, da kun ca. 5-10 % af 

den daglige udskillelse, under normale forhold, sker via fæces og sved. En række hæmodynamiske, 

neurale og hormonelle reaktioner medvirker til, at nyrerne er i stand til at reagere hensigtsmæssigt på et 

størrelsesmæssigt varierende dagligt indtag af natrium. Hos raske sker blodtryksreguleringen under 

normale forhold ved, at nyrerne øger ekskretionen af natrium og vand. Denne mekanisme fungerer ikke 

optimalt ved nedsat nyrefunktion, hvorfor blodtrykket forbliver højt grundet natriumretention (15). 

Natriumbegrænsning anbefales altid ved kronisk nyreinsufficiens for at reducere væskeretention og 

hypertension og for at bedre den kardiovaskulære risikoprofil. Det vides dog ikke med sikkerhed, om 

diætetisk natriumbegrænsning kan forsinke progressionen af etableret nyresygdom, da der kun er et 

begrænset antal interventionsstudier der har undersøgt dette. Studier vedrørende natriumbegrænsning 

udelukker ofte nyresyge (16). Der findes således ingen langtidsstudier, der beskriver effekten af 

natriumbegrænsning ift. mortalitet og progression til ESRD (17).  

Risikoen for kardiovaskulær sygdom øges dog allerede ved CKD stadie 3 og øges med fremskreden 

nyresygdom, hvilket gør det væsentligt tidligt i patientens sygdomsforløb at have fokus på indtag af 

natrium (18). 
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Natriumbegrænset diæt har ved CKD stadie 1-4 vist signifikant fald i hhv.:  

• Blodtryk (17–22)  

• Proteinuri (16–19) 

• Albuminuri (18,20) 

• Natriumudskillelse (17,21) 

• Forbrug af antihypertensiv medicin (16,17) 

• Ekstracellulær væske (18,20) 

• Samt stigning i eGFR ved CKD-stadie 3-4 (19) 

Natriumbegrænset diæt reducerer proteinuri og fremmer effekten af den proteinbegrænset diæt til CKD 

stadie 1-4 ved at sænke det intraglomerulære tryk i nyrerne (16). 

4.1.1 Tørst og væskerestriktion 

Natrium fra maden og muligvis natrium fra dialysatet stimulerer patientens væskeindtag. Hvis 

hæmodialysepatienter indtager for meget natrium mellem dialyserne, øges væskeindtaget, hvilket giver 

høje væsketræk ved dialysen og evt. symptomer som smerte, kramper, hypotension, kvalme og opkast. 

Den øgede væskemængde påvirker både blodtrykket og det kardiovaskulære system (23). 

Der skelnes mellem osmometrisk tørst (dehydrering indeni cellerne) og volumetrisk tørst (dehydrering 

udenfor cellerne). Osmometrisk tørst udløses, når øget osmolaritet af den ekstracellulære væske får 

osmoreceptorceller i hypothalamus til at skrumpe. Anuriske hæmodialysepatienter har behov for ca. 1 l 

vand for hver indtaget 8 g salt. Disse patienter skal anbefales natriumbegrænsning, da 

væskebegrænsing alene, vil få dem til at blive utilpasse og stimulere tørst for at opnå en fysiologisk 

natriumbalance. 

Volumetrisk tørst opstår, når kroppen mister både væske og salt. Denne udløses, når baroreceptorerne i 

atrierne i hjertet registrerer ændringer i blodstrømmen. Dette kan opstå umiddelbart efter dialyse. 

Dialysepatienters tørst er primært osmometrisk (24). Et studie har vist, at en reduktion på 100 mmol 

natrium i maden reducerede den ekstracellulære væske med 0,8 l (18). 

Man skal være opmærksom på øget væskeindtag hos patienter med diabetes, der oplever episoder med 

hyperglykæmi, patienter med mundtørhed (ofte medicininduceret) samt patienter, som drikker af 

sociale årsager uden at føle tørst. Et interventionsstudie af 3 måneders varighed og 6 måneders follow-

up hos patienter med CKD-stadie 3-4 i forhold til natriumbegrænsning omfattede adskillige 

evidensbaserede adfærdsmodificerende teknikker herunder en digital kostdagbog, vejledning og støtte 
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fra psykolog og klinisk diætist. Deltagerne modtog desuden en kogebog. Studiet viste et moderat fald i 

hhv. reduktion af hhv. natrium- og proteinudskillelse og blodtryk. Desuden følte deltagerne en højere 

grad af self-efficacy. Effekten på natriumudskillelse og blodtryk mindskedes over tid, men der var et 

stort frafald blandt deltagerne. Det kan diskuteres, om praktisk madlavning kunne have givet et bedre 

resultat (21). 

4.1.2 Forekomst af natrium i maden 

Natrium forekommer naturligt i små mængder i langt de fleste fødevarer men tilsættes også i høj grad 

af fødevareindustrien. Tilsætning sker oftest som NaCl men også i form af andre natriumsalte. NaCl 

har tre funktioner i fødevarer; Konserveringsmiddel, proceshjælpemiddel og krydderi. På 

varedeklarationer vil det være NaCl, der er angivet, og ikke, hvad de andre natriumkilder bidrager med 

(15). Ifølge Danskernes kostvaner 2010-13 vurderes det, at mænd spiser 11 g salt (4,4 g Na) og kvinder 

8 g salt (3,2 g Na) dagligt (25). 

De væsentligste bidragydere til natrium i den danske kost stammer fra hhv. diverse (31%) (som 

omfatter f.eks. salt og bouillon), brød og korn (22%), kødprodukter (14%) og ost (8%) (23). 

Da de fleste nyresyge skal begrænse indtaget af ost, kan man se bort fra denne gruppe. Til gengæld skal 

man være særligt opmærksom på, hvilket kødpålæg dialysepatienter spiser, pga. et højere proteinbehov 

efter dialysestart, saltindhold i brød og kornprodukter samt færdigretter. Mængden af tilsat salt ved 

tilberedning og under måltidet vurderes at udgøre 10-20 % af den samlede saltmængde (26). 

Salterstatningsprodukter frarådes, da de ofte er kaliumrige. 

4.1.3 Ernæringsintervention 

Der er ikke klar konsensus om den anbefalede saltmængde til patienter med nyresygdom, som det ses i 

tabel 3 (18). 

Tabel 3. Internationale anbefalinger for natriumindtag 

KDOQI (27) <2000 mg Na/ dag (<5 g NaCl) 

EBPG (4) 2000-2300 mg Na/dag (5-6 g NaCl eller 75 mg NaCl/kg kropsvægt for 

dialysepatienter) 

EDTNA (28) Max 2400 mg/dag (6 g NaCl) 

ESPEN (7) 1800-2500 mg/dag (4,5-6,25 g NaCl) 

1 g Na = 2,5 g NaCl. 1 mmol Na = 0,0231 g Na. 1 mmol Na = 0,0585 mmol NaCl 
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På baggrund af tabel 3 anbefales et maks. indtag på 5-6 g NaCl/dag, svarende til 2000-2400 mg 

natrium/dag. Der er ingen evidens for, at et natriumindtag på under 1,5 g/dag /87 mmol er gavnligt pga. 

risiko for hyponatriæmi (16). 

4.1.4 Praktiske anbefalinger 

• Brug f.eks. krydderier, krydderurter og marinader som smagsgivere. 

• Ophør/reduktion i brug af tilsat salt ved bordet og ved tilberedning af mad. 

• Anvend hjemmelavet pålæg/middagsrester. Obs. på at fedtfattigt pålæg kan have højt indhold af 

salt. 

• Spis mindre forarbejdet mad. 

• Bag selv brød med maks. 1 tsk. salt/kg mel eller vælg brød med lavt indhold af salt. 

• Ved brug af færdigretter, vælg ’Nøglehulsmærket’, vær dog opmærksom på tilsat fosfat se 

afsnit 4.3.2. 

• Vælg mineralvand med maks. 25 mg Na/100 ml. 

4.2 Kalium 

Hos raske personer udskiller nyrerne hovedparten af kostens overskud af kalium. Hos nyresyge kan 

nyrernes svigt i regulationen af salt- og væskebalancen medføre hyperkaliæmi. 

Ved nedsat nyrefunktion kan der være flere årsager til hyperkaliæmi. Øget kalium-load i organismen 

kan skyldes kalium fra kosten eller tilskudspræparater (kaliumklorid) eller visse medikamenter som 

nedsætter ekskretionen af kalium (RAAS inhibitorer og visse diuretika). Ligeledes kan metaboliske 

tilstande som f.eks. acidose, hyperglykæmi og stort cellehenfald, der frigør kalium fra cellerne, 

medføre hyperkaliæmi (3). 

Obstipation, som ofte er et problem blandt personer med nyresygdom og væskerestriktion, kan 

ligeledes give hyperkaliæmi pga. øget absorption af kalium fra tarmen ved langsommere transittid (16). 

Hyperkaliæmi (tabel 4) medfører både kardielle påvirkninger og neuromuskulære symptomer. De 

kardielle påvirkninger medfører karakteristiske EKG-ændringer med risiko for hjertestop. 

Neuromuskulære symptomer er først og fremmest træthed og kraftesløshed (29). 
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4.2.1 Ernæringsintervention 

Tabel 4. Grænser for intervention ved hyperkaliæmi 

p-kalium ≥5,0 mmol/l  Hyperkaliæmi 

p-kalium ca. 5,0 mmol/l Den øvre grænse hos nefrologiske patienter 

p-kalium = 5,5 mmol/l. Der bør iværksættes diætbehandling  

p-kalium >6,0 mmol/l Skal medføre terapeutisk indgriben  

p-kalium >7,0 mmol/l Må betragtes som akut livstruende  

p-kalium >ca. 9 mmol/l Er dødelig  

Kilde: (3,29,30). 

Til behandling af akut hyperkaliæmi bruges intravenøs indgift af glukose tilsat hurtigtvirkende insulin. 

Samtidigt med den akutte behandling bør der indledes en behandling med kaliumbindende midler 

(Resonium®, Veltassa, Lokelma). Disse produkter fjerner kalium fra organismen via fæces (1,31).  

Ved hyperkaliæmi anbefales et maksimalt dagligt indtag på 2000-2500 mg/51-64 mmol kalium (32). 

Til sammenligning indeholder den danske gennemsnitskost for voksne (18-75 år) 3600 mg kalium (25). 

Amerikanske guidelines anbefaler 2000-3000 mg/dag til patienter med hyperkaliæmi (33). 

I praksis kan anbefalingen for kalium være for høj for patienter med en lav kropsvægt (35-45 kg), og 

der kan derfor i særlige tilfælde være behov for nedjustering af anbefalet indtag af kalium. Her kan en 

anbefaling på 1 mmol kalium/kg anvendes (1 mmol K = 39 mg kalium). 

 

Hyperkaliæmi opstår oftest først ved sene stadier af CKD og mest udtalt ved ophørt restnyrefunktion. 

Kaliumrestriktion er dog ofte ikke nødvendig hos patienter i PD, men en kaliumindtagelse på 3000-

4000 mg vil være at anbefale for at holde kaliumværdien indenfor normalområdet (33). Hypokaliæmi 

kan forekomme hos patienter i behandling med loop diuretika (f.eks. furosemid) (34). 

Frugt og grøntsager har et højt indhold af kalium. De officielle kostråd anbefaler 600 g frugt og 

grøntsager dagligt (35). Frugt og grønt har et højt indhold af vitaminer, mineraler og fibre og er en 

vigtig del af diæter til personer med diabetes og kardiovaskulære sygdomme. Frugt og grøntsager 

begrænses ofte i en kaliumbegrænset diæt. Dette kan udsætte patienten for en mere aterogen diæt og 

desuden øge risiko for obstipation, der derfor resulterer i højere absorption af kalium fra tarmen (16). 

Kalium findes ekstracellulært og intracellulært, hvor distribueringen bl.a. hænger sammen med syre-

basebalancen. Eksempelvis giver metaboliseringen af kød en netto syreproduktion, mens 
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planteprodukter, særligt frugt og grønt, virker basisk. Herved kan distribuering af kalium til det 

intracellulære væv øges (36). Når nyrerne ikke er i stand til at udskille overskud af kalium, bliver 

tarmen central for udskillelse af kalium. Da kost rig på planteprodukter har et højere indhold af 

kostfibre, øges fæcesmængde og dermed udskillelse af kalium via fæces (36). 

I USA tilsættes kaliumholdige tilsætningsstoffer til visse forarbejdede kødprodukter (36), men da 

nefrologiske diætister i Danmark endnu ikke er stødt på tilsætning af kalium til fødevarer i Danmark, er 

der aktuelt ikke nærmere forholdsregler om dette. Kalium i kunstige sødestoffer er i mængder, der ikke 

har praktisk betydning ved hyperkaliæmi. Vejledning i kaliumreduceret diæt afstemmes efter patientens 

aktuelle værdi for p-kalium og kan indeholde følgende: 

4.2.2 Praktiske anbefalinger 

● Vejledning om væsentlige kaliumkilder: kaffe, mælk, syrnede mælkeprodukter, frugt- og 

grøntsagsjuice, grøntsager, frugt, vin, stærk øl, chips, bælgfrugter, skaldele fra korn, nødder, 

kakao og chokolade (37). 

● Kaliumholdige salterstatninger bør undgås. 

● Kaliumindholdet i kartofler og grønsager kan reduceres væsentligt ved at skrælle disse, skære 

dem i mindre stykker og derefter koge dem i letsaltet vand. Kogevandet kasseres og må ikke 

anvendes til sovs og lignende (38). 

● Kartofler og grøntsager, som skal bruges til sammenkogte retter eller bages i ovn, bør forkoges 

for at mindske kaliumindholdet. 

● Patienter med diabetes gøres opmærksom på at anvende druesukkertabletter, hypofit gel eller 

sukkersødet sodavand frem for juice ved hypoglykæmi (33). 

4.3 Fosfat 

Adskillige abnormaliteter i mineralmetabolismen opstår ved nedsat eller ophørt nyrefunktion. Der kan 

udvikles hyperfosfatæmi, nedsat vitamin-D produktion, nedsat optagelse af calcium fra 

gastrointestinalkanalen, hypocalcæmi og sekundær hyperparathyreodisme. 

Normalt fungerende nyrer udskiller overskydende fosfat fra kosten. Ved nedsat eller ophørt 

nyrefunktion vil der ofte opstå hyperfosfatæmi. Dette fører til sekundær hyperparathyreodisme med 

øget indhold af PTH i blodet førende til renal osteodystrofi. Ved hyperfosfatæmi over en længere 

periode ses også kardiovaskulære calcifikationer. Personer med kronisk nyresygdom har markant øget 
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dødelighed af kardiovaskulære sygdomme (29). Det er derfor vigtigt at holde fosfatindholdet i blodet 

hos kroniske nyresyge så tæt på normalniveauet som muligt. 

Tydeligt forhøjet p-fosfat optræder ved kronisk nyresygdom fra CKD-stadie 4 (39). Fosfatniveauet for 

nyresyge, der ikke er i dialyse (eGFR <60 ml/min) anbefales at ligge fra 0,85 mmol/l - 1,50 mmol/l. 

For nyresyge i dialyse anbefales niveauet til 1,15 mmol/l - 1,80 mmol/l. Dette er de danske 

retningslinjer for fosfatbehandling, der er i overensstemmelse med de amerikanske KDOQI guidelines 

(39,40). 

Diætetisk vejledning er første skridt i fosfatbegrænsning. Ifølge danske guidelines for diagnostik og 

behandling af forstyrrelser i knogle- og mineralomsætningen, skal der henvises til diætist før opstart 

af behandling med orale fosfatbindere ved hyperfosfatæmi (39). 

4.3.1 Optagelse 

Der er tre kilder til fosfat: naturligt indhold i fødevarer, tilsætningsstof til fødevarer samt fra kosttilskud 

og medicin (41). Biotilgængeligheden varierer mellem organisk og uorganisk fosfat. Animalske og 

vegetabilske fødevarer indeholder organisk fosfat, mens fosfat som tilsætningsstof består af uorganisk 

fosfat. Ved indtag af animalske fødevarer optages 40-60 % af fosfatmængden fra 

gastrointestinalkanalen. Fosfat i vegetabilske fødevarer, der ofte er bundet til fytat, optages i ringere 

grad svarende til 20-50 %. Uorganisk fosfat optages næsten fuldstændigt (41). En vegetarisk kost 

sammenlignet med en animalsk kost med samme fosfatindhold giver således en lavere absorption af 

fosfat (42). Det betyder, at fødevarer, som tidligere har været begrænset i en fosfatreduceret diæt, f.eks. 

bælgfrugter og nødder, kan anvendes som proteinkilder. Der skal dog tages højde for eventuel 

hyperkaliæmi. 

4.3.2 Tilsat fosfat 

Fosfat som tilsætningsstof anvendes i vid udstrækning i fødevareindustrien. Det anvendes til bl.a. 

konservering, som vandbindings- og konsistensmiddel og som smeltesalt og hævemiddel. Fosfat 

tilsættes ofte kødpålæg, pølser, smelteost, kartoffelmospulver og færdigretter samt finere bagværk 

såsom kanelgifler og småkager. Det tilsættes desuden alle typer cola og nogle typer sportssodavand 

f.eks. Faxe Kondi og Carlsberg Sport. Det gælder også light varianter (43). 

Tilsætning af fosfat skal fremgå af varedeklarationen. Tilsætningsstoffer deklareres med kategori, f.eks. 

stabilisator samt et E-nr. eller navn, f.eks. natriummonofosfat (43). Tilsætningsstoffer indeholdende 

fosfat har følgende E-numre: E338, E339, E340, E341, E343, E450, E451, E452 (43). Økologiske 

fødevarer indeholder helt overvejende naturligt forekommende fosfat. 
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Diætetisk behandling af hyperfosfatæmi bør lægge vægt på, at indtaget af uorganisk fosfat er mindst 

muligt (44). Dette kan opnås ved, at patienten vælger økologiske fødevarer, anvender middagsrester 

som pålæg og så vidt muligt tilbereder sin mad af friske råvarer frem for at anvende forarbejdede 

fødevarer. Desuden bør drikkevarer uden tilsat fosfat primært vælges.  

4.3.3 Fosfatbinder 

Diætetisk begrænsning af fosfatindtagelsen samt medicinsk behandling med fosfatbindere og D-

vitamin analoger medvirker til at normalisere knogle- og mineralmetabolismen hos såvel nyresyge før 

dialysebehandling som patienter i dialyse (39,40). Der findes forskellige former for fosfatbindere, dels 

calciumholdige dels produkter fri for calcium (39). Ved anvendelse af calciumholdige fosfatbindere er 

den maks. anbefalede daglige indtag 2000 mg inkl. kostens indhold af calcium (39). 

Fosfatbindere hæmmer optagelse af fosfat fra gastrointestinalkanalen, og fosfat udskilles med fæces. 

Det er vigtigt, at fosfatbindere tages i forbindelse med måltider, der indeholder fosfat (45). Når 

fosfatværdien og den medikamentelle behandling vurderes, er det vigtigt også at vurdere calcium og 

PTH (39). Fosfatbindere fordeles efter fosfattyngde i måltiderne, dvs. patienten bør vejledes i, hvordan 

fosfatbinderne fordeles til måltiderne i forhold til måltidets indhold af fosfat. 

4.3.4 Ernæringsintervention 

Ved hyperfosfatæmi anbefaler de Danske guidelines for diagnostik og behandling af forstyrrelser i 

knogle- og mineralomsætningen ved kronisk nyresygdom fra 2011 et maksimalt dagligt indtag af fosfat 

på 800-1000 mg (39). I fødevaretabeller angives fosforindholdet. Generelt anvendes begrebet ’fosfat’ i 

daglig omtale af fosfor. 1 mmol fosfat = 31 mg fosfor. 

I et systematisk review af Kalantar-Zadeh K i New England Journal of Medicine fra 2017 anbefales 

fosfatbegrænsning på < 800 mg allerede ved eGFR <60 ml/min., som følge af konsekvenserne af 

forhøjet PTH og fibroblast growth factor 23 (FGF-23) ved nedsat nyrefunktion (16). Der bør derfor 

tages stilling til behov for vejledning i fosfatbegrænset diæt hos patienter med let til moderat 

nyrefunktionspåvirkning, hvor adfærdsændringer også formentlig lettere kan implementeres end på et 

senere stadie. 

En voksen gennemsnitsdansker indtager 1577 mg fosfat dagligt, hvor mejeriprodukter, brød og kød 

bidrager med ca. 75 % af indtagelsen (25). Det daglige fosfatindtag varierer med køn og alder. I 

Danmark er det gennemsnitlige fosfatindtag for 18-75-årige kvinder 1384 mg og for mænd 1782 mg 

(25). I et dansk observationsstudie fra 2016 blev der foretaget tre sammenhængende 

dages kostregistrering med henblik på vurdering af fosfatindholdet i kosten. Studiet inkluderede 20 
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nyresyge CKD 3-4 i ambulant behandling. Fosfatindholdet i kosten var 1367±499, 1642±815 og 

1426±706 mg/dag (P=0.57) og dermed over anbefalingerne men på niveau med det gennemsnitlige 

danske indtag (46). Estimater for fosfatindtag på baggrund af fødevaretabeller er dog formentlig for 

lavt, da der primært tages højde for naturligt forekommende fosfat i de mest fosfatrige fødevarer, 

såsom mejeriprodukter, kød, fjerkræ, fisk, æggeblommer samt kornprodukter.  

 

Et systematisk review og metaanalyse har gennemgået en række undersøgelser af diætetisk intervention 

i forhold til hyperfosfatæmi blandt HD-patienter. Reviewet viste solid evidens for en positiv effekt af 

diætetisk undervisning/vejledning (47). For at opnå god effekt af vejledningen bør den indeholde 

anvisninger på fødevarer med lavt hhv. højt fosfatindhold, oversigt over fosfat/proteinratio (se 

eksempel i bilag 2), vejledning om at undgå tilsat fosfat samt brug af fosfatbindere til fosfattunge 

måltider. Det er ligeledes vigtigt at inddrage pårørende. Vejledningen kan med fordel foregå 

umiddelbart inden en planlagt dialysebehandling for at undgå tidspunkter med træthed og kognitiv 

påvirkning, som mange dialysepatienter oplever efter endt dialysebehandling. I praksis er det 

erfaringen, at samtalen ofte foregår under dialysen, da dette er tidsbesparende for patienten i en 

tidskrævende behandling. Vejledningen skal ifølge reviewet desuden gennemføres af en klinisk diætist 

med nefrologisk erfaring og forløbe regelmæssigt over mindst ½ år med højst 1 måned mellem hver 

vejledning (47). Proteinrige fødevarer har ofte et højt indhold af fosfat. En fosfatreduceret diæt vil 

derfor have et lavere proteinindhold end en kost med højt fosfatindhold, hvilket ofte er hensigtsmæssigt 

til prædialysepatienter, men anbefalingen kan øge risikoen for proteinunderernæring særligt hos 

patienter i dialyse. Den ønskede fosfatreduktion bør ikke øge risikoen for malnutrition, og patienten 

skal derfor vejledes i at vælge fødevarer med lavest mulige mængde fosfat pr. gram protein, dvs. lav 

fosfat/proteinratio (bilag 2). 

 

Får patienten fosfatbindere, skal der vejledes i at indtage disse sammen med måltider. Særligt ældre der 

får medicin doseret og administreret af andre kan være i risiko for at tage fosfatbindere 

uhensigtsmæssigt. Ernæringsdrikke kan bidrage med en del fosfat/kalium. Der findes kalium- og 

fosfatbegrænsede ernæringsdrikke på det danske marked. Der er behov for at tage fosfatbindere til 

ernæringsdrikke, som ikke har et lavt fosfatindhold. 
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4.3.5 Praktiske anbefalinger 

Vejledning i fosfatreduceret diæt afstemmes efter patientens aktuelle værdi for p-fosfat og kan 

indeholde følgende: 

• Vejledning om væsentlige fosfatkilder: Mælk, surmælksprodukter, skæreost, smelteost, tørre 

oste såsom parmesan, kødpålæg, pølser, æggeblomme, nødder og mandler, frø og kerner, 

chokolade, nougat og marcipan (37). 

• Plantebaserede alternativer til mælk og surmælksprodukter samt at anvende friskost, flødeost, 

hytteost og rygeost som alternativ til skæreost. 

• Undgå tilsat fosfat. Vælg gerne økologiske fødevarer og vælg andre sodavandstyper end 

varianter med tilsat fosfat. 

• Fosfat fra vegetabilske fødevarer optages i mindre grad. 

4.4 Vitaminer og mineraler  

Patienter med kronisk nyresygdom samt nyresyge i dialyse kan opleve ubalance i sporstoffer og 

vitaminer (16,48). Nedsat kostindtag som følge af uræmiske symptomer f.eks. nedsat appetit, nedsat 

smags- og lugtesans mv. kan resultere i vitaminmangel. Eventuelle kostrestriktioner kan bidrage til at 

øge risikotilstanden. Derudover sker der et tab af især vandopløselige vitaminer under dialyse (48). 

4.4.1 Vitaminer 

Nedsat kostindtag kan resultere i insufficient dækning af antioxidanter som C vitamin, E vitamin og 

carotenoider. For patienter med fremskreden nyresygdom kan der forekomme mangel på folat, vitamin 

K og calcitriol (aktivt D-vitamin) (16,49). Disse mangeltilstande hos nyresyge menes at kunne være 

med til at øge oxidativt stress, inflammation, og kardiovaskulære sygdomme (48,49). 

Der er ikke foretaget mange undersøgelser vedrørende vitaminindtag, behov og eventuelt tilskud for 

nyresyge med CKD 3-5. Ved proteinrestriktive diæter vurderes der dog at være større risiko for et 

lavere indtag af vitamin K, biotin, folinsyre, B12, niacin, og pantothensyre. CARI anbefalingerne fra 

Australien foreslår tilskud af thiamin, riboflavin og B6 ved proteinrestriktive diæter (50). De 

nefrologiske diætister i Danmark har ikke viden om europæiske anbefalinger for tilskud af vitaminer 

ved CKD 3-5. Tilskud af vitamin A frarådes, da der er risiko for overdosering pga. manglende evne til 

udskillelse af overskud (51). 
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På grund af tab af vandopløselige vitaminer under dialysen anbefales nyresyge i dialyse tilskud. 

European Society for Clinical Nutrition and Metabolism (ESPEN) guidelines fra 2006 anbefaler tilskud 

af folat (1 mg/dag), B6 (10-20 mg/dag) og vitamin C (30-60 mg/dag) (52). Baggrunden er blandt andet, 

at C-vitamin mangel er observeret hos nyresyge i dialyse, som ikke tager tilskud (48). Endvidere viste 

DOPPS (The Dialysis Outcome Practice Patterns Study) studiet fra 2004 en reduktion i relativ 

dødelighed på 16 % hos nyresyge i HD, som fik tilskud af vandopløselige vitaminer (4). De seneste 

anbefalinger er EBPG guidelines on Nutrition fra 2007. Her anbefales tilskud af tiamin, riboflavin, 

B12, niacin, biotin, pantothensyre og vitamin E. Disse anbefalinger er ikke baseret på kliniske 

guidelines men ekspertvurderinger (48). Se tabel 5. 

På baggrund af en rundspørge blandt nefrologiske diætister i Danmark kan det konkluderes, at 

vitaminerne gives forskelligt på de enkelte dialyseafsnit. Nogle steder gives en kombination af eks. 

folinsyre, B-combin og C-vitamin. Andre steder har valgt kun at tilbyde dialysevitaminer til 

småtspisende. 

 

Svigtende nyrefunktion medfører mangel på 1,25 (OH)2D3, som er den aktive form af D-vitamin, da 

den aktiverende hydroxyleringsproces primært foregår i nyrernes proksimale tubulusceller. Vurdering 

af behov for tilskud af aktivt D-vitamin sker på baggrund af plasmakoncentrationer af calcium, fosfat 

og PTH (53). De senere år er man blevet opmærksom på effekterne af D-vitamin i forhold til bl.a. 

cancer og infektionsbeskyttelse. Det anbefales derfor, at der også regelmæssigt måles værdier for 

25(OH)2D3 og suppleres med tilskud ved behov. Målområder for nyresyge er de samme som gælder for 

raske (41,53). 

Tabel 5. Anbefalet dagligt behov for dialysepatienter 

Daglig behov for dialysepatienter European Best Practice Guidelines (EBPG) (4) 

Thiamin (vitamin B1) 1.1–1.2 mg  

Riboflavin (vitamin B2) 1.1–1.3 mg 

Niacin  14–16 mg  

Pantothensyre  5 mg 

Pyridoxin (vitamin B6) 10 mg  

Biotin  30 μg  

Folinsyre /folat 1 mg  



 

26 

  
Fagligt selskab af Kliniske Diætister    

 

 

Cobalamin (vitamin B12) 2,4 μg  

Vitamin C 75–90 mg 

Vitamin A Dagligt indtag på 700–900 μg anbefales 

Vitamin A tilskud frarådes. 

Vitamin K 

Dagligt indtag på 90–120 μg anbefales. Der er ikke 

behov for tilskud af vitamin K. Patienter i langvarig 

antibiotikabehandling kan anbefales et midlertidigt 

tilskud af 10 mg vitamin K. 

 

4.5 Mineraler og sporstoffer 

Patienternes omsætning af calcium er påvirket som følge af nedsat nyrefunktion. Anbefalingen for 

calcium er maks. 2000 mg daglig inklusiv calciumholdige fosfatbindere (4,49). 

Omsætningen af mineraler og sporstoffer er påvirket ved nedsat nyrefunktion. 

Tilskud af sporstoffer anbefales ikke generelt, men eventuelle mangeltilstande vurderes individuelt ud 

fra det kliniske billede og serum koncentrationer. Der er risiko for aluminiumforgiftning ved 

anvendelse af aluminiumholdige medikamenter (antacida). (4,49). 

4.5.1 Kosttilskud 

Diverse kosttilskud frarådes generelt, da disse kan have et højt indhold af kalium. Ordination af 

multivitaminpræparat bør også undgås, da den renale insufficiens giver risiko for intoxication (51). 

Tilskud af vitaminer er altid en lægelig vurdering og ordination. 

4.6 Stjernefrugt 

Nyresyge frarådes at indtage stjernefrugt/karambol (Averrhoa carambola L.), da denne indeholder 

neurotoxinet caramboxin samt oxalsyre, som kan være nyretoxisk. Symptomer kan optræde allerede 

ved indtag af ½ stjernefrugt, og kan ved højere indtag medføre døden. Derfor bør nyrepatienter helt 

undgå at spise stjernefrugt (54,55). 

 



 

27 

  
Fagligt selskab af Kliniske Diætister    

 

 

KAPITEL 5: DIÆTPRINCIPPER VED KRONISK NYREINSUFFICIENS 

5.1 CKD stadie 3-4 

Der er en øget risiko for nyreinsufficiens ved svær overvægt, hypertension, diabetes, rygning og 

kardiovaskulær sygdom (56). For at forebygge nyreinsufficiens anbefales det at bevare 

normalvægten/opnå vægttab til normalvægt, følge proteinanbefaling for raske, reducere saltindtagelse, 

være opmærksomhed på livsstilsfaktorer som reduktion i alkoholindtagelse, rygestop samt være fysisk 

aktiv. NICE guidelines anbefaler også fokus på dette i ved CKD stadie 3-4 (11). Når nyrefunktionen er 

nedsat, er der ikke evidens for, at tilsigtet vægttab ved overvægt kan forsinke progression af 

nyresygdommen (57). 

Nedsat nyrefunktion påvirker og bidrager til en lang række ændringer i kroppen som protein- og 

energihomeostasen, ændret proteinomsætning, syre-base ubalance, hormonforstyrrelser og ophobning 

af nitrogenholdige produkter (16). Der er konsensus om behandling af nedsat nyrefunktion med 

proteinbegrænset diæt, natriumrestriktion, sikre optimal energiindtagelse, fosfatbegrænsning og 

kaliumbegrænsning ved hyperkaliæmi. Fokus er at sikre en god ernæringstilstand, reduktion i uræmiske 

symptomer og udsætte dialysestart/ progression af nyreinsufficiens (16,58). 

Proteinindtagelse ved nedsat nyrefunktion er associeret med påvirkning af fosfat, natrium og organisk 

syre. Derfor er proteinbegrænsning en vigtig del af konservativ diætbehandling, dog skal protein-

energi-wasting (PEW) undgås. Specialprodukter med et lavere indhold af protein, kan hjælpe til at sikre 

optimal ernæringstilstand (58). 

Konservativ behandling af nedsat nyrefunktion er primært protein- og natriumbegrænset diæt, hvor der 

skelnes mellem LPD (low protein diet) med mindre end 0,8 g/kg/dag og VLPD (very low protein diæt) 

med 0,4 g/kg/dag. En metaanalyse fra 2018 viser en langsommere progression af nyresvigt ved LPD og 

i endnu højere grad ved VLPD (59). 

 

Proteinindtagelse på 0,6-0,8 g/kg/dag anbefales ved proteinuri. Det har været diskuteret om 

proteinudskillelse skal erstattes med øget proteinindtagelse, men det vurderes, at et øget proteinindtag 

vil være en belastning for nyrefunktionen. Studier viser, at en højproteindiæt vil øge proteinuri hos 

patienter med diabetes og patienter med hypertension (16). Proteinuri behandles med forskellige 

medikamenter afhængig af årsagen (RAAS inhibitorer; immundæmpende behandling). 
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Ved konservativ behandling med proteinbegrænset diæt, er det vigtigt, at der tages hensyn til risiko for 

malnutrition. Et proteinindtag på 0,8 g/kg/dag, kan efterleves uden at kompromittere den nuværende 

ernæringstilstand, men anbefales ikke når malnutrition er tilstede (57). I praksis vil et proteinindtag på 

0,6-0,8 g/kg/dag være muligt, når der skal tages hensyn til både ernæringstilstand og progression af 

nyresvigt (57,60). Proteinbegrænsning skal monitoreres tæt for at sikre, at patienten ikke bliver 

underernæret (52). Patientens mulighed for efterlevelse af anbefalingerne skal sikres, og kan være en 

del af den patientcentrerede behandling, da patienter ofte søger råd om, hvad de selv kan gøre i 

behandlingen (16). Hvis der skal prioriteres mellem proteinbegrænsning og ernæringstilstand, er det 

vigtigst at sikre sufficient ernæring (58). 

Et større indtag af plantebaseret kost, vil reducere proteinindtagelse og give mindre syrebelastning. For 

at sikre tilførsel af essentielle aminosyrer, er det dog vigtigt at mindst 50 % af proteinindtaget er af høj 

biologisk værdi (16). Indtag af plantebaserede fødevarer vil desuden bidrage med mindre optagelse af 

fosfat, som er vigtigt på alle stadier af nyresygdom. Mange patienter vil med aftagende nyrefunktion 

være præget af uræmiske symptomer i form af træthed, nedsat appetit, kvalme/opkast, hudkløe og 

smagsforstyrrelser. En proteinbegrænset diæt, kan reducere de uræmiske symptomer (14). Derudover 

kan det reducere s-karbamid (16). Netop de uræmiske symptomer, giver en øget risiko for 

underernæring pga. nedsat kostindtag, restriktion på en række fødevarer, metabolisk acidose og 

gastrointestinale gener (52). 

Ved alle stadier af nyrefunktionsnedsættelse er det nødvendigt, at den kliniske diætist vurderer, hvilken 

specifik diæt den enkelte patient har behov for i forhold til aktuelle kostindtag, ernæringstilstand, 

biokemiske prøver og komorbiditet. Ernæringsinterventionen skal fokusere på at overholde fosfat- og 

kaliumbegrænsningen, undgå excessiv indtagelse af natrium, sikre optimal protein- og energiindtagelse 

og undgå malnutrition (52). Der kan læses mere om kalium-, fosfat-, og natriumbegrænset diæt i kapitel 

4.  

5.1.1 Ernæringsudredning 

Der skal udarbejdes en ernæringsplan med henblik på relevant diætetisk intervention. 

Ernæringsvurderingen er en analyse af patientens status i relation til specifikke kriterier og mål. Der 

foretages en vurdering af patientens sygehistorie, sociale data, sekundære diagnoser og kostanamnese 

med specifikt fokus på protein, dækning af energi- og proteinbehov samt indtag af kalium, fosfat, 

natrium og væske. De uræmiske symptomers betydning i forhold til sufficient ernæringsindtag skal 

også vurderes. 
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Tabel 6. Ernæringsudredning ved CKD stadie 3-4 

Datagrundlag Fokusområder 

Ernæringsscreening Primær og sekundær screening i henhold til NRS 2002. Se kapitel 3 

Antropometri  Vægt og vægtudvikling (evt. ødemer), vurdering af BMI 

Sygehistorie CKD-stadie, andre diagnoser (fx diabetes) 

Sociale data Civilstatus, psykisk tilstand, behov for hjælp til måltider 

Kostanamnese Ernæringsstatus, dækningsgrad af makro- og mikronæringsstoffer, 

især fokus på indtagelse af protein, kalium, fosfat, natrium og 

væske, gastrointestinale gener (f.eks. obstipation, diarré) 

Energiindtagelse Dækningsgrad af energibehov 

Proteinindtagelse Dækningsgrad af proteinbehov 

Fysisk aktivitet Grad af habituelt aktivitetsniveau, barrierer for at udføre fysisk 

aktivitet 

Vidensgrundlag Viden om diætprincipper og uklarhed om kostråd, 

undervisningsbehov, grad af egenomsorg og motivation for 

kostmæssige ændringer 

Fysiske fund Ved nedsat nyrefunktion, vil mange patienter opleve uræmiske 

symptomer i form af smagsforstyrrelser, kvalme, opkast, nedsat 

appetit, madlede, træthed og hudkløe  

 

5.1.2 Ernæringsdiagnose 

Tabel 7. Eksempel på ernæringsdiagnose 

Typisk ernæringsdiagnose Typiske årsager Typiske tegn og symptomer 

Mangelfuld viden om mad og 

ernæring 

Viden (ikke tidligere vejledt i 

proteinbegrænset diæt/ 

natrium- kalium- og 

fosfatbegrænset diæt, optimal 

ernæringstilstand i CKD stadie 

3-4) 

Giver udtryk for ikke at kende 

diætprincipper/anbefalinger 

Vant til at spise meget frugt og 

grønt 
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5.1.3 Ernæringsintervention 

Ernæringsinterventionen styres af ernæringsdiagnosen og behandler årsag til 

ernæringsproblemstillingen eller lindrer symptomer på ernæringsproblemet. Interventionens indhold og 

mål for vejledningen er individuel og afhænger af CKD stadie, ernæringstilstand og laboratorieværdier. 

Ernæringsinterventionen sigter mod, at patienten opnår en optimal ernæringstilstand under hensyntagen 

til overholdelse af diætprincipperne.  

Tabel 8. Ernæringsintervention ved CKD stadie 3-4 

Mål Metode 

Energibehov 126-150 kJ/kg/dag (16). 

Svær overvægt 100 kJ/kg/dag (oppegående patient) (61). 

Svær overvægt 85 kJ/kg/dag (sengeliggende patient) (61). 

Protein, stabil fase Proteinanbefaling ved eGFR <60 ml/min: 0,6-0,8 g kg/dag (16). 

Proteinanbefaling ved proteinuri uanset eGFR: 0,6-0,8 g/kg/dag 

(16). 

Protein, ernæringsmæssig 

risiko 

Ved ernæringsmæssig risiko eller ved sekundære diagnoser med 

større proteinbehov, foretages en individuel vurdering. 

Patienter i ernæringsmæssig risiko anbefales samme 

proteinindtagelse som dialysepatienter, og her skal der ikke 

reduceres i proteinindtaget, da ernæringstilstanden vægter højere 

end proteinbegrænsning. Ved tvivl bør optimalt proteinindtag 

konfereres med en læge. 

Fedt Følger  Nordic Nutrition Recommendations (NNR) (26). Flere 

studier anbefaler fokus på umættet fedt, evt. supplement med n-3 

fedtsyrer (16). 

Kulhydrater og kostfibre Følger NNR (26). 

25-30 g kostfibre dagligt. Det kan overvejes at øge indtaget af 

plantebaserede fødevarer (16). 

Alkohol Følge Sundhedsstyrelsens anbefalinger. 

Obs. på type og mængde ved hyperkaliæmi.       
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Væske Anbefalet væskeindtag er en individuel lægelig vurdering afhængig 

af bl.a. diurese, vanddrivende medicin etc. 

Fosfat Fosfatindtagelse vil automatisk reduceres ved proteinreduceret diæt  

Se afsnit 4.3.  

Kalium, for lavt Hypokaliæmi kan forekomme i de tidlige stadier af CKD ved 

vanddrivende behandling. Kan enten behandles med øget 

kaliumindtag eller kaliumtilskud (f.eks. kaleorid). 

Se afsnit 4.2. 

Kalium, for højt Hyperkaliæmi ses oftest først ved CKD 5 

Obs. på Kaleorid på medicinlisten hos patienter med hyperkaliæmi. 

Dosisændring konfereres med læge før anbefalinger om 

kaliumbegrænsning. 

Obs på indtag af juice ved behandling af hypoglykæmi (se afsnit 5.4 

diabetes). 

Se afsnit 4.2. 

Natrium Bør være i fokus sammen med proteinbegrænsning 

Se afsnit 4.1.  

Mikronæringsstoffer Den behandlingsansvarlige læge vurderer og ordinerer eventuelt 

vitamin- og mineraltilskud 

Patienter med CKD stadie 3-4 frarådes multivitamin-mineraltilskud 

og diverse naturlægemidler 

Se afsnit 4.4. 

Ernæringsplan Udarbejdelse af individuelt tilpassede ernæringsanbefalinger, 

herunder evt. behov for oral og/eller enteral ernæring (EN) og/eller 

parenteral ernæring (PE). 

Se afsnit 5.5 vedrørende svær overvægt og afsnit 5.7 vedrørende 

ernæringsterapi samt bilag 5 vedrørende mellemmåltider. 

Nedsættelse af gener 

relateret til uræmi 

Reduktion af proteinindtagelse og dermed karbamid kan reducere 

uræmiske symptomer.  

Vurdering af behov for kvalmestillende medicin.  
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Vurdering af behov for ernæringsterapi ved nedsat appetit, madlede 

og smagsforstyrrelser (se afsnit 5.7) samt bilag 4 vedrørende 

lindrende råd. 

Obstipation Se bilag 3. 

Vidensformidling, 

herunder 

vejledningsmateriale 

Undervisning i formål med proteinbegrænset diæt ved nedsat 

nyrefunktion, herunder sammenhæng mellem proteinindtagelse og 

karbamidniveau i blodet og uræmiske symptomer.  

Undervisning i basal ernæringslære om fosfat, kalium, natrium og 

væske samt individuelle anbefalinger om anbefalede ændringer i 

ernæringsindtaget. 

Udlevering af lokalt vejledningsmateriale.  

 

5.1.4 Ernæringsmonitorering- og evaluering 

Ernæringsdiagnosens udvikling monitoreres. Der skal ske en vurdering af, i hvilken grad 

ernæringsinterventionen er implementeret og effekten af interventionen. Ernæringsbehandlingen 

justeres løbende indtil målet for behandlingen er nået. Patienten informeres efter hver behandling om 

forløb og evaluering af ernæringsindsatsen, og ernæringsindsatsen dokumenteres i patientjournalen. 

Behov for opfølgning aftales individuelt alt efter ernæringstilstand og undervisningsbehov. 

5.2 Dialyse 

Når nyrefunktionen falder til eGFR <15 ml/min, betegnes det som CKD stadie 5 og terminalt nyresvigt 

ESRD (1). Her er der behov for renal erstatningsterapi, hvilket kan være i form af hæmodialyse (HD) 

peritonealdialyse (PD) eller nyretransplantation. Ifølge den seneste årsrapport fra Dansk Nefrologisk 

Selskab (2017) er der 2067 patienter i HD og 532 patienter i PD (2). Hvornår tidspunktet for 

dialysebehov indtræffer er en individuel vurdering. Der er flere fællestræk ved diætbehandling af 

dialysepatienter uanset dialyseform, hvorfor dette beskrives først. Derefter er der et afsnit, hvor de 

særlige hensyn i forhold til henholdsvis HD og PD beskrives. Afslutningsvis samles anbefalingerne i 

skematisk oversigt. De primære ernæringsproblemer hos dialysepatienter er PEW, svær overvægt og 

diabetes. Der ses et stigende antal dialysepatienter med svær overvægt (9). Læs mere om diabetes i 

afsnit 5.6 og om svær overvægt i afsnit 5.7. 
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PEW er associeret med tab af lean body mass og nedsat funktionsniveau, og ses hos dialysepatienter i 

18-75 % af tilfældene (62). Dog viser en undersøgelse af danske dialysepatienter (HD, HHD, PD) fra 

2016, at færre har PEW, flere er adipøse, og det største problem er lav fedtfri masse (63).  

Årsagen til PEW er både insufficient kostindtag, ændret næringsstofomsætning og øget 

proteinkatabolisme. Faktorer, der påvirker tab af lean body mass, er reduceret protein- og energiindtag, 

metabolisk acidose, inflammation, forstyrrelser i hormonbalancen, diabetes, tab af næringsstoffer i 

forbindelse med dialysebehandling samt reduceret fysisk aktivitet (9). En del patienter vil være præget 

af uræmiske symptomer. Dette kan medføre insufficient kostindtagelse og malnutrition og dermed 

behov for ernæringsterapi. Diætbehandling kan hjælpe på uræmi, syre-base ubalance, salt- og 

væskeretention samt knogle- og mineralforstyrrelser (16). 

Proteinanbefalingen ved dialysebehandling, uanset om det er HD eller PD, er ifølge litteraturen mellem 

1,0-1,4 g/ kg/ dag. Der ses en øget mortalitet ved indtag <0,8 g/kg/dag og >1,4 g/kg/dag. På baggrund 

af dette, anbefales 1,1-1,4 g/kg til HD-patienter og 1,2-1,5 g/kg for PD patienter. Heraf skal mindst 

50% af proteinindtaget være af høj biologisk værdi (16). Et indtag på 1,2 g/kg/dag, giver en signifikant 

øgning i BMI (57). 

Som udgangspunkt følges NNR for øvrige makronæringsstoffer (26). Det anbefales, at der primært 

indtages komplekse kulhydrater og 25-30 g kostfibre dagligt (16). Et højt indtag af kostfibre kan 

reducere inflammation og mortalitet (56). Dog indeholder fødevarer med højt indhold af kostfibre ofte 

også større mængder kalium og fosfat. 

Flere studier anbefaler fokus på fedtkvalitet og valg af umættet fedt. Supplement med n-3 fedtsyrer kan 

overvejes ved diabetes og hypertriglyceridæmi, da det kan reducere albuminuri (16). 

Ved dialysestart anbefales det, at den nyresyge henvises til klinisk diætist med nefrologisk erfaring 

med henblik på ernæringsudredning og ernæringsintervention, som tager udgangspunkt i bl.a. kalium, 

fosfat, salt, protein- og energiindtagelse (64). 

5.2.1 Hæmodialyse 

Behandling med HD fjerner både affaldsstoffer, næringsstoffer og væske. Ved hver HD tabes omkring 

10 gram aminosyrer. Dette aminosyretab skal erstattes via øget proteinindhold i kosten (51).  

Efterhånden som nyrefunktion falder, vil mængden af diurese som oftest aftage, og der vil være behov 

for væskebegrænset diæt. Anbefalingen er 800 ml plus mængden af egen diurese, da al indtaget væske 

mellem dialyserne, skal trækkes fra ved HD. Som tommelfingerregel er det muligt med et væsketræk 
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på maks. 1000 ml/time, men tolerancen er individuel. Når der skal indtages mindre væske, er det 

nødvendigt også at have fokus på natriumindtagelsen (se afsnit 4.1). 

Et studie fra 2009 viste, at kostinterview to gange årligt og yderligere opfølgning ved behov, kunne 

reducere andelen af patienter med malnutrition vurderet i forhold til SGA fra 14 % til 3 %. Der var 

ingen ændring i albumin, tørvægt og kalium men et signifikant fald i fosfat og øget energi- og 

proteinindtagelse (65). 

HD-patienter har en kronisk inflammationstilstand. Et tilskud af n-3 fedtsyre og E-vitamin kan have en 

gavnlig effekt på CRP (66). Et enkelt studie viser, at et tilskud af 27 gram protein i forbindelse med HD 

kan reducere inflammation og CRP samt medføre øget funktionsniveau. Der var ingen ændring i 

kropssammensætning, men det kan forebygge reduktion i muskelmasse. Dette studie inkluderede 

patienter med et normalt albumin niveau (2). Det har ofte været drøftet, hvorvidt albumin er egnet som 

indikator for ernæringstilstand. Der er en signifikant sammenhæng mellem nedsat s-albumin og 

mortalitet, men lav albumin alene kan ikke bruges som synonym for malnutrition (10). Derfor 

anbefales fokus på vurdering af patientens ernæringstilstand fremfor kun at vurdere dette på baggrund 

af et lav s-albumin niveau. Se vejledning til NCP under afsnit 5.2.3. 

5.2.2 Peritonealdialyse 

Behandling med PD fjerner både affaldsstoffer, næringsstoffer og væske. Der tabes 5-15 gram 

aminosyrer dagligt, og dette aminosyretab skal erstattes via øget proteinindtagelse. Derudover tabes 

kalium, og det er derfor sjældent nødvendigt med kaliumbegrænset diæt. Der gælder de samme 

anbefalinger for fosfatbegrænsning som ved HD (51). 

PD-væsken består af glukoseholdig væske, og den øgede optagelse af glukose øger risikoen for svær 

overvægt, hypertriglyceridæmi, hyperglykæmi og forværring af diabetes (52). Ved PD bevares diuresen 

oftest længere end ved HD. Det medfører mindre behov for væskebegrænsning. Der gælder samme 

anbefaling som ved HD med 800 ml dertil mængde af diurese. Væske i bughulen kan give en følelse af 

mæthed, reduceret appetit pga. glukose og aminosyreindhold i dialysatet samt udspilet mave og 

svækket ventrikeltømning (9). 

5.2.3 Ernæringsudredning  

Der skal udarbejdes en ernæringsplan med henblik på relevant diætetisk intervention. Der bør foretages 

en vurdering af patientens sygehistorie, sociale data, sekundære diagnoser og kostanamnese med 

specifikt fokus på patientens proteinindtag, dækning af energi- og proteinbehov samt indtag af kalium, 
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fosfat, natrium og væske. De uræmiske symptomers betydning i forhold til sufficient ernæringsindtag 

vurderes desuden. 

Tabel 9. Ernæringsudredning ved dialyse 

Datagrundlag Fokusområder 

Ernæringsscreening Primær og sekundær screening i henhold til NRS-2002. Se afsnit 3. 

Antropometri (højde, 

vægt, vægtudvikling og 

ødemer) 

Tørvægt og vægtudvikling, vurdering af BMI. Det anebefales at 

BMI >23 (4). 

Ødemer, væsketræk, evt. BCM-måling mhp. vurdering af 

hydreringstilstand. 

Sygehistorie Antal år i dialyse, andre diagnoser (f.eks. diabetes). 

Sociale data Civilstatus, psykisk tilstand, behov for hjælp til måltider. 

Kostanamnese Ernæringsstatus, indtag af makro- og mikronæringsstoffer, især 

fokus på protein- og energiindtagelse, væskeindtagelse og 

væsketræk, gastrointestinal funktion (obstipation, diarré). 

Energiindtagelse Dækningsgrad af energibehov. 

Proteinindtagelse Dækningsgrad af proteinbehov. 

Fysisk aktivitet Grad af habituelt aktivitetsniveau, barrierer for at udføre fysisk 

aktivitet. 

Vidensgrundlag Viden om diætprincipper og uklarhed om kostråd, 

undervisningsbehov, grad af egenomsorg og motivation for 

kostmæssige ændringer. 

Fysiske fund Uræmiske symptomer i form af nedsat appetit, madlede, 

smagsforstyrrelser, kvalme og opkast. 

Træthed pga. dialysebehandling. 

 

5.2.4 5.2.4 Ernæringsdiagnose 

Ud fra ernæringsvurderingen skal ernæringsproblemet beskrives formuleret som en ernæringsdiagnose. 

Ernæringsdiagnosen er bindeled mellem vurdering, behandling og evaluering og er essensen af 

problemstillingen beskrevet i en enkelt sætning. 



 

36 

  
Fagligt selskab af Kliniske Diætister    

 

 

Tabel 10. Eksempel på ernæringsdiagnose ved HD 

Typiske 

ernæringsdiagnoser 

Typiske årsager Typiske tegn og symptomer 

Insufficient protein- og 

energiindtagelse  

 

Malnutrition 

Fysiologisk-metabolisk (uræmiske 

symptomer, specificeret som 

madlede, nedsat appetit, kvalme/ 

opkast, smagsforstyrrelser, 

træthed/ manglende overskud til at 

lave mad) 

 

Personlig (kan ikke længere 

tilberede mad selv, for træt til at 

lave mad på dialysedage) 

 

Behandling (indlæggelse) 

Kostanamnesen/ 

kostregistrering/ kostdagbog 

viser insufficient kostindtag 

 

Vægttab 

 

Tabel 11. Eksempel på ernæringsdiagnose ved PD 

Typiske 

ernæringsdiagnoser 

Typiske årsager Typiske tegn og symptomer 

Mangelfuld viden om mad 

og ernæring ved PD 

Viden (ikke tidligere vejledt i diæt 

ved PD/natrium- og 

væskebegrænset diæt/ kalium og 

fosfatbegrænset diæt, optimal 

ernæringstilstand) 

Følger kostråd ved CKD stadie 3-4 

Giver udtryk for ikke at kende 

diætprincipper/ anbefalinger 

 

Kostanamnese dokumenterer 

lavt indtag af protein 

 

5.2.5 Ernæringsintervention 

Ernæringsinterventionen styres af ernæringsdiagnosen og behandler årsag til 

ernæringsproblemstillingen eller lindrer symptomer på ernæringsproblemet. Interventionens indhold og 

mål for vejledningen er individuel og afhænger af CKD stadie, ernæringstilstand og laboratorieværdier. 
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Ernæringsinterventionen sigter mod, at patienten opnår en optimal ernæringstilstand under hensyntagen 

til overholdelse af diætprincipper. 

Tabel 12. Ernæringsintervention ved HD og PD 

Mål Metode 

Energibehov 126-150 kJ/kg (16,57). 

Enkelte retningslinjer anbefaler lidt lavere energibehov ved alder 

over 60 år og større energibehov ved PEW. 

Optimal ernæringstilstand Som alle andre i ernæringsmæssig risiko med hensyntagen til 

kalium-, fosfat- og natriumbegrænsning.  

Se afsnit 5.7 vedrørende ernæringsterapi. 

Protein, stabil fase HD: 1,1-1,4 g/kg (16). 

PD: 1,2-1,5 g/kg (16). 

Heraf skal mindst 50 % af proteinindtaget være af høj biologisk 

værdi (57). 

Protein, ernæringsrisiko Mere end 1,5 g/kg ved hyperkatabolisme, f.eks. ved en indlæggelse 

eller peritonitis. (16). 

Fedt Følger NNR (26). Flere studier anbefaler fokus på umættet fedt 

Supplement med n-3 fedtsyrer kan overvejes ved diabetes og 

hypertriglyceridæmi, da det kan reducere albuminuri (16). 

Kulhydrater og kostfibre Følger NNR (10). Primært fra komplekse kulhydrater. Der anbefales 

25-30 g kostfibre dagligt (16). 

Alkohol Følger Sundhedsstyrelsens anbefalinger.  

OBS. Kaliumindhold ved højt indtag af alkohol. 

OBS. Væskeindtag. 

Væske 800 ml + mængde af egendiurese 

Ved væskebegrænset diæt, bør der også være fokus på 

natriumbegrænsning. 

Fosfat Vurdering af behov for fosfatbegrænsning, se afsnit 4.3.  

Kalium Vurdering af behov for kaliumbegrænsning. Sjældent et problem 

ved PD, se afsnit 4.2.  
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Natrium Bør være i fokus ved væskebegrænset diæt, se afsnit 4.1. 

Mikronæringsstoffer Den behandlingsansvarlige læge vurderer og ordinerer eventuelt 

vitamin- og mineraltilskud, se afsnit 4.4.   

Intradialystisk parenteral 

ernæring (IDPN) 

Der kan suppleres med parenteral ernæring under 

hæmodialysebehandling, se afsnit 5.7.3 

Nedsættelse af gener Vurdering af behov for lindrende råd. 

Vurdering af behov for laksantia. 

Se bilag 3 og 4 

Vidensformidling Gennemgang af formål med diæt ved HD/PD herunder proteintab 

ved dialysebehandling, og hvordan sufficient proteinindtagelse 

opnås.   

Gennemgang af formål med sufficient ernæring ved HD/PD 

herunder muligheder for at øge energi- og proteinindtagelse ved 

ernæringsterapi, og hvordan dette gøres i praksis, se afsnit 5.7. 

Gennemgang af formål med natrium- og væskebegrænset diæt 

herunder natrium- og væskeindhold i patientens daglige kostindtag, 

anbefalede ændringer og hvordan diætanbefalinger følges i praksis. 

Gennemgang af individuelle anbefalinger for fosfat- og 

kaliumbegrænset kost. 

Fysisk aktivitet og vigtigheden i forhold til at bevare et godt 

funktionsniveau. 

Gode råd om mellemmåltider bilag 5. 

Vejledningsmateriale Pjecer: ”Fosfat”, ”Kalium” eller ”Kalium og fosfat”. Fås hos 

Nyreforeningen. 

Lokalt vejledningsmateriale. 

 

5.2.6 Ernæringsmonitorering- og evaluering 

Ernæringsdiagnosens udvikling monitoreres. Der skal ske en vurdering af, i hvilken grad 

ernæringsinterventionen er implementeret og effekten af interventionen. Ernæringsbehandlingen 

justeres løbende indtil målet for behandlingen er nået. Patienten informeres efter hver behandling om 
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forløb og evaluering af ernæringsindsatsen, og ernæringsindsatsen dokumenteres i patientjournalen. 

Behov for opfølgende samtale aftales individuelt alt efter ernæringstilstand og undervisningsbehov. 

5.3 Nyretransplantation 

Nyretransplantation (NTX) er den foretrukne behandlingsmetode for mange ESRD-patienter. Patienter 

der ønsker TX udredes for, om det er en behandlingsmulighed. Seneste årsrapport fra Dansk 

Nefrologisk Selskab beskriver, at der i 2017 blev foretaget 250 nyretransplantationer i Danmark (2). I 

forbindelse med en transplantation gennemgår patienten tre faser i ernæringsbehandlingen; den 

præoperative fase, den akutte postoperative fase og tiden efter transplantation (67). I den præoperative 

fase skal der rettes fokus på at sikre sufficient ernæringsindtag alt efter CKD-stadie og optimal 

ernæringsstatus og vægt i forhold til at kunne gennemgå en operation. I den akutte postoperative fase 

(op til 8 uger efter NTX) er målet at dække det øgede metaboliske krav efter operation og den høje 

dosis immunsuppressiv behandling. I tiden efter transplantation kan der i en periode fortsat være behov 

for en målrettet ernæringsplan. Der kan være særlige ernæringsmæssige udfordringer relateret til den 

livslange immunsuppressive behandling i forhold til risiko for nedsat insulinfølsomhed, diabetes og 

hjerte-karsygdom (68,69). 

Den primære årsag til long-term morbiditet og mortalitet hos NTX-patienter er kardiovaskulær 

sygdom, hvilket der skal rettes opmærksomhed på i diætbehandlingen. En væsentlig årsag til 

kardiovaskulær sygdom er hypertension, som er hyppigt forekommende hos transplanterede 

nyrepatienter og dermed en risikofaktor for graftsvigt og mortalitet. Det er veldokumenteret, at 

natriumindtag påvirker blodtrykket, og der skal således efter NTX vejledes i natriumreduceret kost 

(70). 

Vægtøgning med 10–35 % er almindeligt efter transplantation. Den største vægtøgning sker de første 

12 måneder i den posttransplanterede fase.  Steroider bidrager ofte til øgning af appetit, og der sker en 

øget abdominal fedtaflejring. Ydermere kan ophør af de kostmæssige restriktioner som dialysepatient 

inden transplantationen NTX også have betydning for øget energiindtag. Der er evidens for, at 

vægtøgning på mere end 10 % efter NTX vil øge risikoen for steoridinduceret diabetes og dyslipidæmi. 

Der er stærk evidens for, at svær overvægt påvirker graftfunktionens levetid og er en uafhængig 

risikofaktor for graftsvigt (71). 
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5.3.1 Ernæringsudredning 

Der skal udarbejdes en ernæringsplan med henblik på relevant diætetisk intervention. 

Ernæringsvurderingen er en analyse af patientens status i relation til specifikke kriterier og mål. Der 

foretages en vurdering af patientens sygehistorie, sociale data, sekundære diagnoser, hvilken NTX-

stadie der er tale om og kostanamnese med specifik fokus på protein, dækning af energi- og 

proteinbehov samt indtag af kalium, fosfat, natrium og væske. De uræmiske symptomers betydning i 

forhold til sufficient ernæringsindtag vurderes. 

Tabel 13. Ernæringsudredning ved nyretransplantation 

Datagrundlag Fokusområder 

Ernæringsscreening, herunder antropometri 

(højde, vægt, vægtudvikling og ødemer) 

Primær og sekundær screening i.ht. NRS 2002, 

tørvægt, vurdering af BMI. Se afsnit 3. 

Sygehistorie CKD-stadie, dialysetid, TX-stadie, andre 

diagnoser (fx diabetes). 

Sociale data Civilstatus, psykisk tilstand, behov for hjælp til 

måltider. 

Kostanamnese Ernæringsstatus, dækningsgrad af makro- og 

mikronæringsstoffer, kulhydraters kvalitet og -

mængde i forhold til forventet postoperativ 

nedsat insulinfølsomhed, væskeindtagelse, 

gastrointestinal funktion (obstipation, diarré). 

Energiindtagelse Dækningsgrad af energi- og proteinbehov. 

Fysisk aktivitet Grad af habituelt aktivitetsniveau, barrierer for 

at udføre fysisk aktivitet. 

Vidensgrundlag Undervisningsbehov, grad af egenomsorg og 

motivation. 

 

5.3.2 Ernæringsdiagnose 

Ud fra ernæringsvurderingen skal ernæringsproblemet beskrives formuleret som en ernæringsdiagnose. 

Ernæringsdiagnosen er bindeled mellem vurdering, behandling og evaluering og er essensen af 
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problemstillingen beskrevet i en enkelt sætning. Beskrivelse af den ernæringsmæssige problemstilling i 

forhold til NTX-stadie. 

Tabel 14. Eksempel på ernæringsdiagnose i præoperativ fase 

Typiske 

ernæringsdiagnoser 

Typiske årsager Typiske tegn og symptomer 

Insufficient protein- og 

energiindtagelse 

 

 

Malnutrition 

Fysiologisk-metabolisk (f.eks. 

træthed) 

 

 

Personlig (kan ikke længere 

tilberede mad selv, for træt til at 

lave mad på dialysedage) 

Kostanamnesen/ 

kostregistrering/ kostdagbog 

viser insufficient kostindtag. 

 

Vægttab gennem periode med 

dialyse. 

 

Tabel 15. Eksempel på ernæringsdiagnose i postoperativ fase 

Typiske 

ernæringsdiagnoser 

Typiske årsager Typiske tegn og symptomer 

Insufficient 

proteinindtagelse 

 

 

 

 

Insufficient 

væskeindtagelse 

Fysiologisk-metabolisk (øget 

protein- og væskebehov 

postoperativt. 

Madlede og kvalme efter 

operationen 

 

Vant til væskebegrænsning op til 

operationen og føler ikke tørst 

Kost- og væskeregistrering. 

 

 

 

Tabel 16. Eksempel på ernæringsdiagnose efter nyretransplantation 

Typiske 

ernæringsdiagnoser 

Typiske årsager Typiske tegn og symptomer 

Utilsigtet vægtøgning 

 

Fysiologisk-metabolisk (øget 

appetit pga. steroidbehandling) 

Vægtøgning 3 mdr. efter TX.  
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Høje præprandielle 

blodsukre 

Nedsat insulinfølsomhed Kostanamnese dokumenterer 

højt indtag af kulhydrater 

mellem hovedmåltiderne fra 

væske og mellemmåltider. 

 

5.3.3 Ernæringsintervention 

Interventionens indhold og mål for vejledningen er individuel og afhænger af NTX fase, 

ernæringstilstand og laboratorieværdier. Efter NTX skal patienten følge en diæt svarende til de 

officielle kostråd (35,72). På tidspunktet for transplantation er der sædvanligvis udtalte 

knoglemetaboliske forstyrrelser relateret til CKD. Reduceret calciumoptagelse relateret til prednisolon 

behandling og forstyrrelser i calcium-, fosfat-, PTH- og D-vitaminmetabolismen øger risikoen for 

knoglesygdom i den posttransplanterede fase, hvilket betyder fokus på calcium- og D-vitamin indtag 

(73). 

NTX-patienter frarådes udover indtag af stjernefrugt også indtag af grapefrugt. Grapefrugt indeholder 

store mængder af stoffet naringin. Naringin (der i kroppen omsættes til naringenin) hæmmer nogle af 

de enzymer, der skal nedbryde medicin. Det betyder, at medicinen ikke nedbrydes, men i stedet 

ophobes i kroppen (55,74). 

Tabel 17. Ernæringsintervention ved nyretransplantation 

Mål Metode 

Beregning af 

energibehov til 

vægtvedligeholdelse eller 

forebyggende 

ernæringsterapi 

(præoperativt eller 

postoperativt) 

Målsætning: BMI skal være i normalområdet (20 -24.9 kg/m2).  

Energibehov 126–150 kJ/kg/dag. Energibehovet ved svær overvægt 

beregnes ud fra BMI 25 (16,75). 

Optimal 

ernæringstilstand 

Præoperativ fase 

Protein:  

CKD-stadie 4-5 ca. 0,6 - 0,8 g/kg/dag.  

Ved CKD-stadie 5d anbefales 1,2 – 1,5 g/kg kropsvægt/dag (16,75). 



 

43 

  
Fagligt selskab af Kliniske Diætister    

 

 

Gennemgang af diætprincipper ved prædialyse/dialyse. Ved behov 

for vægttab fokus på energireduceret kost under hensyntagen til 

overholdelse af diætprincipperne for prædialyse/dialyse. 

Ved behov for vægtøgning op til operation fokus på energitæt kost 

under hensyntagen til overholdelse af diætprincipperne for 

prædialyse/dialyse. Vejledning i betydningen af en optimal 

ernæringstilstand med henblik på at optimere den postoperative fase 

og sikre god graftfunktion. 

Postoperativ fase 

Protein:  

1,5 g/kg/dag. 

Efter nyretransplantation 

Protein:  

<1,0 g protein/kg/dag. Indtag af plantebaseret protein øges (16). 

 

Kulhydrater:  

Ca. 50 - 60 E % med fokus på kvalitet (lavt glykæmisk indeks), 

kvantitet og fordeling. Kostfiberindhold 25 – 30 g dagligt (16).  

 

Fedt:  

Ca. 30 E % med fokus på højt indhold af monoumættede fedtsyrer og 

polyumættede fedtsyrer herunder n-3 fedtsyrer (16). 

 

Steroidbehandlingen kan medføre vægtøgning, og der tilstræbes 

vægttab på 10 % fra baseline i tilfælde af svær overvægt (71). 

Væske Anbefalet væskeindtagelse er 2500-3000 ml dagligt. I den 

postoperative fase kan en del af denne væske med fordel indeholde 

protein. 

Fosfat Vurdering af behov for fosfatbegrænsning  

Se afsnit 4.3. 
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Umiddelbart efter NTX ses ofte hypofosfatæmi på grund af høje 

værdier af parathyroideahormon og FGF23, så patienterne udskiller 

store mængder fosfat med urinen. Der skal være fokus på ekstra 

fosfat i kosten og det kan blive nødvendigt med fosfattilskud. 

Tilstanden normaliseres oftest efter dage-uger. 

Kalium Vurdering af behov for kaliumbegrænsning. 

Se afsnit 4.2. 

Natrium Vurdering af behov for natriumbegrænsning. 

Se afsnit 4.1.  

Mikronæringsstoffer Calciumbehov på 1000 mg/dag (mænd >70 år 1300 mg/dag, kvinder 

>50 år 1300 mg/dag) (16). 

D-vitamin tilskud på 25 µg/dag (16). 

OBS: Persisterende hyperparathyreoidisme. Tilskud vurderes ud fra 

serumkoncentrationer. 

Ernæringsplan Udarbejdelse af individuelt tilpasset ernæringsplan herunder evt. 

behov for oral og/eller enteral og/eller parenteral ernæring.  

Se afsnit 5.5 vedrørende svær overvægt og afsnit 5.7 vedrørende 

ernæringsterapi. 

Nedsættelse af gener 

relateret til optimalt 

ernæringsindtag 

Vurdering af behov for kvalmestillende medicin. 

Psylliumskaller og laksantia i tiden efter operation (se bilag 3).  

Til nedsættelse af gener (fx mundtørhed ved medicin) kan den 

kliniske diætist give forslag til lindrende behandling (se bilag 4). 

Vidensformidling, 

herunder 

vejledningsmateriale 

Ved sekundær diabetes efter TX gennemgås diætprincipperne for 

diabetes med fokus på kulhydraters kvalitet med højt indtag af 

kostfibre og valg af kulhydrater med lavt glykæmisk indeks. 

Efter TX gennemgang af ’De officielle kostråd’(35), som patienten 

skal følge efter NTX. Som følge af steroidinduceret nedsat 

insulinfølsomhed gennemgås forekomst af kulhydrater og betydning 

af kvalitet og mængde for blodsukkerrespons. 
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Efter TX-gennemgang af skærpede forholdsregler omkring 

fødevarehygiejne og håndhygiejne. Patienten skal være opmærksom 

på øget risiko for infektion som følge af den immunsupprimerende 

behandling. God håndhygiejne skal overholdes med hyppig håndvask 

og evt. supplerende anvendelse af håndsprit, være opmærksom på 

Smiley ordningen ved restaurantbesøg, take away mad etc. samt sikre 

en god køkkenhygiejne herunder skifte håndklæder og karklud 

dagligt. 

Fraråder indtag af stjernefrugt og grapefrugt (54,55). 

 

5.3.4 Ernæringsmonitorering- og evaluering 

Ernæringsdiagnosens udvikling monitoreres. Der skal ske en vurdering af, i hvilken grad 

ernæringsinterventionen er implementeret og effekten af interventionen. Den indledende 

diætbehandling følges op af en klinisk diætist mindst hver 6. uge i de første 6 måneder og herefter 

mindst hver 6. måned (72). Ernæringsbehandlingen justeres løbende indtil målet for behandlingen er 

nået. Patienten informeres efter hver behandling om forløb og evaluering af ernæringsindsatsen, og 

ernæringsindsatsen dokumenteres i patientjournalen. Behov for opfølgning aftales individuelt alt efter 

ernæringstilstand og undervisningsbehov. 

5.4 Nyresygdom og diabetes 

Diabetes er den hyppigste årsag (26,5 %) til nyresygdom i Danmark (2). Diabetisk nefropati er 

kendetegnet ved vedvarende albuminuri (> 300 mg/døgn eller albumin/kreatinin-ratio > 300 mg/g).  

Mikroalbuminuri 30 – 300 mg/døgn eller albumin/kreatinin-ratio 30-300 mg/g er den vigtigste 

prædiktor af nefropati. Mikroalbuminuri er en stærk prædiktor for total og kardiovaskulær mortalitet 

samt kardiovaskulær morbiditet hos diabetespatienter. Nefropati er en væsentlig årsag til sygdom og 

død ved diabetes især hos patienter med forhøjet urinalbuminudskillelse (76). 

Diabetisk nefropati er et klinisk syndrom karakteriseret ved kronisk albuminuri, aftagende 

nyrefunktion, stigende blodtryk og øget kardiovaskulær-morbiditet og –mortalitet. Flere faktorer er af 

betydning for tabet af nyrefunktion. En tæt sammenhæng mellem blodtryk og fald i eGFR er blevet 

dokumenteret for type 1- og type 2-diabetes patienter. Mikroalbuminuri og glykæmisk kontrol er 

yderligere faktorer, der har stor betydning for progression af diabetisk nefropati (76). 
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Hyperglykæmi er medvirkende årsag til vaskulære komplikationer inkl. nyresygdom. Intensiv 

behandling af hyperglykæmi forebygger diabetisk nyresygdom og reducerer måske udviklingen af 

eksisterende nyresygdom (75). NICE guidelines anbefaler et individuelt mål for HbA1c, hvor der 

skelnes til alder, tilstedeværelse af kardiovaskulær sygdom, CKD-stadie og dialyse. Patienter i dialyse 

anbefales et HbA1c mellem 58 – 68 mmol/mol. HbA1c påvirkes dog af anæmi, som forekommer ved 

nyresygdom (77). Der ses således falsk lav værdi af HbA1c. Det er derfor mere validt og vigtigt at 

vurdere den glykæmiske kontrol ud fra blodsukkerprofiler fremfor HbA1c. Dette gælder alle patienter 

med kronisk nyreinsufficiens og ikke kun dialysepatienter (78). 

Det er nødvendigt at have fokus på sammenhængen mellem ernæring, antidiabetika og fysisk aktivitet 

for at opnå mål for HbA1c uden hypoglykæmi. Variationer i indtag af kulhydrater forklarer ofte 

blodsukkerudsving. Dog kan udsving også forekomme som følge af ændret insulinfølsomhed ved 

aftagende nyrefunktion. Nyrernes evne til at nedbryde insulin falder med den aftagende nyrefunktion, 

hvilket kan medføre, at insulindosis skal reduceres for at undgå hypoglykæmi (79). 

Dialysebehandlingen indvirker på blodsukkerreguleringen. Der kan ofte forekomme blodsukkerudsving 

i forbindelse med HD som følge af ændringer f.eks. i måltidsmønster ved dialysetider samt dialysatets 

glukosekoncentration og glukosetab. En del af energiindtaget fra kulhydrater vil ved PD stamme fra 

dialysatet.  

5.4.1 Ernæringsudredning 

Der foretages en vurdering af patientens sygehistorie, sociale data, sekundære diagnoser, lægemidler og 

herunder antidiabetika og kostanamnese med specifik fokus på fordeling af kulhydrater og -kvalitet, 

protein, dækning af energi- og proteinbehov samt indtag af kalium, fosfat, natrium og væske. De 

uræmiske symptomers betydning i forhold til sufficient ernæringsindtag vurderes. Ligeledes vurderes 

den glykæmiske kontrol i forhold til ernæringstilstanden ud fra blodsukkerprofiler og ikke HbA1c.  

Tabel 18. Ernæringsudredning ved diabetes 

Datagrundlag Fokusområder 

Ernæringsscreening, 

herunder antropometri 

(højde, vægt, 

vægtudvikling og ødemer) 

Primær og sekundær screening i.ht. NRS 2002, tørvægt, vurdering 

af BMI. Se afsnit 3. 

Sygehistorie CKD-stadie, diabetes varighed og behandling, andre diagnoser.  
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Sociale data Civilstatus, psykosociale forhold. 

Kostanamnese Ernæringsstatus, dækningsgrad af makro- og mikronæringsstoffer, 

kulhydraters kvalitet og -mængde samt fordeling på dagens 

måltider, saltindtag, lipidkvalitet, væskeindtagelse (især mængde af 

kulhydrater i væske), evt. gastrointestinale gener (f.eks. obstipation, 

diarré). 

Energiindtagelse Dækningsgrad af energibehov. 

Fysisk aktivitet Grad af habituelt aktivitetsniveau, barrierer for at udføre fysisk 

aktivitet, blodsukkerkontrol ved fysisk aktivitet mhp at forebygge 

hypoglykæmi.  

Vidensgrundlag Viden om diætprincipper ved diabetes og nyresygdom, anvendelse 

af kulhydrattælling på basalniveau (identifikation af kilder af 

kulhydrater og vurdering af indtag i mængde og type) og/eller 

udvidet niveau (anvendelse af kulhydrat-insulin-ratio og 

insulinfølsomhed), adherence til diætbehandling, behov for 

ernæringsundervisning, grad af egenomsorg og motivation. 

 

5.4.2 Ernæringsdiagnose 

Tabel 19. Eksempel på ernæringsdiagnose ved diabetes 

Typisk 

ernæringsdiagnose 

Typiske årsager Typiske tegn og symptomer 

Excessiv indtagelse af 

kalium 

 

 

 

 

 

Højt indtag af tilsat fosfat 

Adfærd (udfordringer med lavt 

blodsukker, der korrigeres med 

juice og banan) 

Viden (følger principperne for 

diabeteskost uden viden om 

kaliumindhold i frugt og grønt) 

 

Viden (indtag af sukkerfri 

sodavand med tilsat fosfat) 

Kostanamnese dokumenterer 

højt indtag af kaliumrige 

fødevarer som frugt, grønt og 

kaffe. 

 

 

 

Patienten indtager mindst ½ 

liter cola light dagligt.  
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5.4.3 Ernæringsintervention 

Behandlingen af diabetes og CKD inkluderer diætbehandling (75). Forståelse for og adherence til 

diætprincipperne er ofte det mest komplekse ved diabetesbehandlingen, og med nyresygdom 

kompliceres diætbehandlingen yderligere. Ved kombinationen af diætprincipperne ved diabetes og 

uræmi bør diætprincipperne ved uræmi prioriteres højest. 

Under hensyntagen til ernæringstilstanden skal der i videst muligt omfang tages hensyn til kulhydraters 

mængde- og fordeling samt fedtkvaliteten af hensyn til blodsukkerkontrol og reduktion af 

kardiovaskulær risiko. Også ved nyresygdom er det centralt, at patienten formår at regulere indtaget af 

kulhydrater hvad angår mængde, type og fordeling af kulhydrater på dagens måltider. Det er endvidere 

vigtigt at bemærke, at natriumbegrænsning øger effekten af ACE-hæmmere, som er en vigtig del af 

behandlingen ved albuminuri (76). 

For de fleste patienter med diabetes vil overgangen fra diabetesdiæt til diabetes-uræmidiæt være 

vanskelig, da tidligere vigtige diætprincipper på visse punkter måske må tilsidesættes. De diætetiske 

retningslinjer for diabetes må ofte modificeres for at tilgodese de ændringer, der kræves i forhold til 

stadie af nyresygdom og biokemiske data. 

 

Proteinbegrænsning til 0,6-0,8 g protein/kg/dag ved CKD-stadie 1-4 stabiliserer eller reducerer 

albuminuri, har lille effekt på progressionen af CKD og forebygger måske CKD stadie 5. Højt 

proteinindtag (≥20 E%) kan øge proteinuri, medfører øget glomerulær filtration og skader måske 

nyrefunktionen på sigt og frarådes derfor personer med diabetes. Det anbefales, at mindst 50 % af 

proteinindtaget er af høj biologisk værdi (16). 

 

Det kan være nødvendigt at øge indtaget af kulhydrater og fedt for at sikre sufficient energiindtagelse 

indtil dialysestart, idet proteinindtagelsen skal begrænses. Ved kaliumreduceret kost anbefales det at 

begrænse indtaget af rå grøntsager og frugt, hvilket opfattes som en stor ændring i diabeteskosten. 

Ydermere indtages der ofte light sodavand for at undgå blodsukkerpåvirkning. Her skal der vejledes i at 

indtage produkter uden tilsat fosfat. Idet nyresyge med diabetes har en højere incidens af forhøjede 

serumlipider, er det ekstra vigtigt at tilstræbe en optimal fedtsyrefordeling. 
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Tabel 20. Ernæringsintervention ved diabetes 

Mål Metode og anbefaling 

Beregning af 

energibehov til 

vægtvedligeholdelse eller 

ernæringsterapi  

BMI skal være i normalområdet (20 -24.9 kg/m2). Energibehov 126 

– 150 kJ/kg kropsvægt/dag. Energibehovet ved svær overvægt 

beregnes ud fra BMI 25 (16,75). 

Optimal 

ernæringstilstand 

Protein:  

CKD stadie 1-5 anbefales 0,8 g/kg/dag (16,75). 

CKD stadie 5d anbefales 1,2 – 1,5 g/kg/dag (16,75)            

Kulhydrater: 

Ca. 50 - 60 E % med fokus på kvalitet (lavt glykæmisk indeks), 

kvantitet og fordeling. Kostfiberindhold 25 – 30 g dagligt. (16,75). 

 

Fedt:  

Ca. 30 E % med fokus på højt indhold af monoumættede og 

polyumættede fedtsyrer herunder n-3 fedtsyrer (16,75). 

 

Kalium og fosfat:  

Gennemgang af diætprincipper ved diabetes i forhold til behov for 

fosfat og/eller kaliumbegrænsning.  

 

Som følge af nyrernes faldende evne til at nedbryde insulin 

gennemgås blodsukkerudsving og evt. forslag til insulindosering til 

måltiderne. Der gives råd til mere hensigtsmæssig fordeling af 

kulhydrater. 

Væske CKD stadie 1-2: Ingen begrænsning, dvs. ca. 30 ml/kg/dag.  

CKD stadie 3-5: 1500 ml for at begrænse hyponatriæmi (16).  

CKD stadie 5d: Lægelig ordination. Simple kulhydrater i væske 

begrænses. Ved ernæringsterapi kan en del af væsken med fordel 

indeholde energi. 



 

50 

  
Fagligt selskab af Kliniske Diætister    

 

 

Fosfat Se afsnit 4.3.  

Kalium Se afsnit 4.2.  

Natrium Se afsnit 4.1.  

Mikronæringsstoffer Den behandlingsansvarlige læge vurderer og ordinerer eventuelle 

vitamin- og mineraltilskud, se afsnit 4.4.  

Hypoglykæmi I tilfælde af hyperkaliæmi anbefales druesukker tabletter, hypofit gel 

eller sodavand uden tilsat fosfat frem for juice. 

Ernæringsplan Udarbejdelse af individuelt tilpassede ernæringsanbefalinger. 

OBS. på evt. insulinjustering i forhold til ernæringsterapi, se afsnit 

5.7.  

Nedsættelse af gener 

relateret til optimalt 

ernæringsindtag 

Til nedsættelse af gener (fx mundtørhed ved medicin) gives forslag 

til lindrende behandling (bilag 4). Ved obstipation se bilag 3. 

Vidensformidling, 

herunder 

vejledningsmateriale 

Gennemgang af afvigelser i diabetes-uræmidiæt i forhold til 

diabetesdiæt. 

Gennemgang af kulhydraternes betydning for blodsukkerregulering 

hvad angår mængde, type og fordeling på dagens måltider.  

Gennemgang af betydning af lipidkvalitet for kardiovaskulær risiko. 

Pjecer: ”Fosfat”, ”Kalium” eller ”Kalium og fosfat” (fås hos 

Nyreforeningen) 

Gennemgang og udlevering af lokalt vejledningsmateriale. 

 

5.4.4 Ernæringsmonitorering- og evaluering 

Ernæringsdiagnosens udvikling monitoreres. Det anbefales, at personer med diabetes og nyresygdom 

ernæringsvurderes og følges diætetisk hver 3. måned (75). Der skal ske en vurdering af, i hvilken grad 

ernæringsinterventionen er implementeret og effekten af interventionen. Ernæringsbehandlingen 

justeres løbende indtil målet for behandlingen er nået. Patienten informeres efter hver behandling om 

forløb og evaluering af ernæringsindsatsen, og ernæringsindsatsen dokumenteres i patientjournalen.  

Behov for opfølgning aftales individuelt alt efter ernæringstilstand og undervisningsbehov. Behov for 
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hyppigere opfølgning end hvert kvartal aftales individuelt alt efter ernæringstilstand og 

undervisningsbehov. 

5.5 Nyresygdom og svær overvægt  

Svær overvægt øger risikoen for kronisk nyresygdom og udvikling til ESRD. Sammenhængen mellem 

svær overvægt og udvikling af nyresygdom er de senere år blevet undersøgt. Svær overvægt øger 

risikoen for kronisk nyresygdom dels ved at øge risiko for diabetes og hypertension dels som 

selvstændig risikofaktor (80). 20-25 % af alle tilfælde af nyresygdom tilskrives svær overvægt. 

Årsagerne hertil er, at svær overvægt øger risikoen for bl.a. proteinuri, AKI og nyresten og øger 

desuden risikoen for hypertension hos disponerede og dermed for proteinuri og nyresygdom (67). Et 

prospektivt studie, “The Jackson Heart Study”, fra 2018 med over 2000 deltagere uden nyresygdom på 

inklusionstidspunktet viste, at svær overvægt med visceral fedtfordeling er associeret med øget risiko 

for CKD. Dette gjaldt primært hos personer med dårlige kostvaner defineret som lavt indtag af frugt, 

grønt og fisk samt højt indtag af sukkerholdige fødevarer (81). 

Undersøgelser af effekt af vægttab hos adipøse med allerede konstateret nyreinsufficiens viser, at 

albuminuri, proteinuri samt hypertension reduceres. Effekten er størst hos patienter, der har 

gennemgået bariatrisk kirurgi, har diabetes eller metabolisk syndrom. Der er dog svag evidens for, at 

nyrefunktionen målt som GFR /eGFR forbedres (80). 

 

Ved konstateret nyresygdom kan svær overvægt stå i vejen for muligheden for nyretransplantation. 

Mange transplantationssteder har en maks. grænse for BMI på 30-33 kg/m2 for patienter, der tilmeldes 

transplantationsliste. Abdominal fedme er desuden en vigtig parameter i forhold til 

transplantationsvurdering.  Undersøgelser viser, at det er få, der opnår tilsigtet vægttab forud for 

transplantation (82). Det betyder, at adipøse patienter med ESRD kan risikere ikke at komme i 

betragtning til nyretransplantation. Erfaringsmæssigt er der størst sandsynlighed for at opnå et tilsigtet 

vægttab hos patienter med eGFR >30. Det tyder således på, at der skal sættes ind med vægttab langt 

tidligere i forløbet og ikke først, når patienten nærmer sig ESRD. 

For patienter i HD tales om et “obesity paradox”, idet undersøgelser viser, at overvægtige og adipøse 

har lavere kardiovaskulær dødelighed og dødelighed generelt end HD-patienter med BMI i 

normalområdet og i særdeleshed lavere dødelighed end undervægtige i HD (83). Vægttab skal således 

ikke iværksættes med mindre årsager taler for det, f.eks. ønske om udredning til transplantation.  
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Adipøse med ESRD har bedre overlevelse efter transplantation end ved fortsat dialyse (82). Der ses 

flere postoperative komplikationer hos adipøse såsom ringere sårheling, længere indlæggelsestid og 

forsinket graftfunktion. Modsat viser undersøgelser dog også, at overlevelse blandt adipøse med BMI > 

35 kg/m2, der transplanteres med god graftfunktion, svarer til overlevelsen hos normalvægtige, der 

transplanteres (82).  

5.5.1 Ernæringsudredning 

Der skal udarbejdes en ernæringsplan med henblik på relevant diætetisk intervention. Der foretages en 

vurdering af patientens sygehistorie, vægthistorik og udfordringer i forhold til at kunne lykkes med 

vægttab, sociale data, sekundære diagnoser og kostanamnese med specifik fokus på protein, indtag af 

simple kulhydrater, dækning af energi- og proteinbehov, måltidsmønster samt indtag af kalium, fosfat, 

natrium og væske. De uræmiske symptomers betydning i forhold til sufficient ernæringsindtag 

vurderes. 

Tabel 21. Ernæringsudredning ved svær overvægt 

Datagrundlag Fokusområder 

Antropometri  Primær og sekundær screening i.ht. NRS 2002, tørvægt, vurdering af BMI, se 

afsnit 3. 

Sygehistorie CKD-stadie, erfaring med vægttab og årsag til vægtøgning, medicinske årsager 

til appetitregulering, andre diagnoser (fx diabetes). 

Sociale data Civilstatus, psykisk tilstand, behov for hjælp til måltider. 

Kostanamnese Ernæringsstatus  

Dækningsgrad af energi- og proteinbehov, Dækningsgrad af makro- og 

mikronæringsstoffer, væskeindtagelse, gastrointestinale gener (obstipation, 

diarré). 

Fysisk aktivitet Grad af habituelt aktivitetsniveau, barrierer for at udføre fysisk aktivitet. 

Vidensgrundlag Undervisningsbehov, grad af egenomsorg og motivation for vægttab. 
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5.5.2 Ernæringsdiagnose 

Tabel 22. Eksempel på ernæringsdiagnose ved svær overvægt 

Typisk 

ernæringsdiagnose 

Typiske årsager Typiske tegn og symptomer 

Svær overvægt Adfærd (højt indtag af 

sukkerholdig væske og 

kulhydratrige snacks). 

Kostanamnese dokumenterer 

højt indtag af simple 

kulhydrater mellem 

måltiderne. 

 

BMI >30 kg/m2 og anbefaling 

om BMI <30 kg/m2 før NTX. 

 

5.5.3 Ernæringsintervention 

Ernæringsinterventionen styres af ernæringsdiagnosen og behandler årsag til 

ernæringsproblemstillingen eller lindrer symptomer på ernæringsproblemet. Interventionens indhold og 

mål for vejledningen er individuel og afhænger af CKD stadie, ernæringstilstand og laboratorieværdier. 

Ernæringsinterventionen sigter mod, at patienten opnår en optimal ernæringstilstand under hensyntagen 

til overholdelse af diætprincipperne.  Som udgangspunkt anvendes de officielle kostråd (35). 

Tabel 23. Ernæringsintervention ved svær overvægt 

Mål Metode 

Beregning af energibehov til 

vægttab  

Svær overvægt sengeliggende patient BMI >30: 85 kJ/kg/dag 

(61). 

Svær overvægt oppegående patient BMI >30: 100 kJ/kg/dag (61). 

Protein CKD-stadie 1-5 anbefales 0,8 g/kg/dag. 

CKD-stadie 5d anbefales 1,2 – 1,5 g/kg/dag (16). 

Der beregnes på en vægt svarende til BMI på 25 kg/m2. 

Øvrige makronæringsstoffer Anbefalinger for fedt og kulhydrater følger NNR. 

Alkohol følger Sundhedsstyrelsens anbefalinger. 

Væske Anbefalet væskeindtagelse lægeordineres. 



 

54 

  
Fagligt selskab af Kliniske Diætister    

 

 

Fosfat Vurdering af behov for fosfatbegrænsning, se afsnit 4.3.  

Kalium Vurdering af behov for kaliumbegrænsning, se afsnit 4.2.  

Natrium Vurdering af behov for natriumbegrænsning, se afsnit 4.1.  

Mikronæringsstoffer Den behandlingsansvarlige læge vurderer og ordinerer eventuelt 

vitamin- og mineraltilskud, se afsnit 4.4.  

Ernæringsplan Udarbejdelse af individuelt tilpassede ernæringsanbefalinger (evt. 

individuel energireduceret diætplan).  

Obstipation Se bilag 3. 

Vejledningsmateriale Pjecer: ”Fosfat”, ”Kalium” eller ”Kalium og fosfat”. Fås hos 

Nyreforeningen. 

De officielle kostråd med råd om modifikationer i henhold til 

eventuelle begrænsninger i fosfat og kalium. 

Diabetesforeningens og Hjerteforeningens indkøbsguide. 

 

5.5.4 Ernæringsmonitorering- og evaluering 

Ernæringsdiagnosens udvikling monitoreres. Der skal ske en vurdering af, i hvilken grad 

ernæringsinterventionen er implementeret og effekten af interventionen. Energi- og proteinindtagelse 

monitoreres og evalueres eventuelt ved kostregistrering i mindst tre dage eller optagelse af ny 

kostanamnese. Ernæringsbehandlingen justeres løbende indtil målet for behandlingen er nået. Patienten 

informeres efter hver behandling om forløb og evaluering af ernæringsindsatsen, og ernæringsindsatsen 

dokumenteres i patientjournalen. Behov for opfølgning aftales individuelt alt efter ernæringstilstand og 

undervisningsbehov. 

5.6 Vegetarkost  

I klinisk praksis oplever gruppen af nefrologiske diætister, at flere patienter har et ønske om at spise 

mere vegetarisk kost. Der er endvidere nye tendenser på vej i forhold til vegetarisk diæt som 

forebyggelse af progression og behandling af kronisk nyresygdom.  

Forekomst af type-2 diabetes (T2D), hypertension og metabolisk syndrom, der alle er risikofaktorer for 

udvikling af CKD, er lavere blandt vegetarer. Den lavere forekomst af T2D skyldes bl.a. bedre 

insulinfølsomhed blandt vegetarer sammenlignet med personer, der spiser kød. Forekomst af 
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hypertension er lavere pga. lavere kropsvægt hos vegetarer, men også faktorer uafhængige af vægt 

f.eks. lavere indtag af natrium og højere kalium- og kostfiberindtag er årsager til lavere forekomst af 

hypertension blandt vegetarer. Der findes ikke lignende opgørelser over forekomst af CKD blandt 

vegetarer (84). Vegetarisk kost har potentielle fordele for personer, der allerede har CKD, da 

vegetabilsk kost hæmmer dannelse af uræmiske toksiner, der er ugunstige for sygdommens videre 

udvikling. Dannelse af toksinerne er lavere på vegetarkost. Det gælder såvel for patienter med CKD 

stadie 3-4, som dialysepatienter (84,85). 

 

Systemisk inflammation ses hyppigt hos nyrepatienter, hvilket fremmer udviklingen af CKD. Her 

spiller tarmmikrobiomet en rolle. En kost rig på ufordøjelige fibre, frugt og grønt giver en lavere 

inflammatorisk score, bl.a. lavere CRP og en mere varieret tarmmikrobiota. Nyrepatienter, særligt 

patienter i HD, har ofte lavt indtag af kostfibre pga. diætrestriktioner. En undersøgelse viste således, at 

HD-patienter havde lavere kostfiberindtag og højere CRP end kontrolgruppen (84). Metabolisk acidose 

ses hos flertallet af CKD-patienter med eGFR <30, hvilket bl.a. resulterer i tab af muskel- og 

knoglemasse, mindsker insulinfølsomhed og øget inflammation. Her kan kosten også spille en rolle. En 

vestlig kost øger den endogene syreproduktion. Ved at øge indtaget af frugt og grønsager, der er 

basedannende, kan en mild acidose muligvis reduceres. F.eks. viste en undersøgelse af patienter med 

CKD-stadie 2, at 2-4 portioner frugt og grønt dagligt kunne sammenlignes med behandling med 

natriumbikarbonat (svarende til 0,5 mEq/kg/dag). Der ses endvidere en reduktion i p-fosfat ved 

vegetarisk diæt frem for almindelig diæt indeholdende kød (84,85). 

 

Den største bekymring ved en vegetarisk kost til nyresyge er forhøjede fosfat- og kaliumværdier. Som 

tidligere beskrevet i afsnit 4.3. optages en lavere andel af fosfat fra vegetabilske fødevarer 

sammenlignet med fosfat fra animalsk kost, hvorfor nettoresultatet bliver fordelagtigt.  

Kaliumindholdet i grøntsager kan reduceres betydeligt ved tilberedning som beskrevet i afsnit 4.2. Der 

findes endnu ikke studier med vegetariske diæter, som er risikofrie (85). Der er endnu ingen officielle 

guidelines, som anbefaler vegetarisk kost som forebyggelse af progression og behandling af kronisk 

nyresygdom. Det fremgår dog af ovennævnte artikler, at plantebaseret kost bør være en del af 

forebyggelse og behandling af kronisk nyresygdom, men også at området skal undersøges nærmere. 
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5.7 Ernæringsterapi 

Efterhånden som nyrefunktionen aftager, ophobes affaldsstoffer fra nitrogenomsætningen, hvilket 

vurderes at være en væsentlig del af uræmien. En del patienter med kronisk nyresvigt vil opleve 

vægttab som følge af ændringerne i kroppens indre miljø. På dialysetidspunktet har 35-60% af 

patienterne PEW pga. insufficient ernæringsindtag. Disse patienter er ofte karakteriserede ved lav p-

albumin, vægttab og nedsat muskelmasse (16,86).   

Patienter med kronisk nyreinsufficiens har forskellige behov i forhold til energi og protein, ligesom der 

skal tages højde for væskebehov, og om patienten har diurese. Har patienten sygdomme udover 

nyresygdommen (f.eks. leversygdom), som kræver højere proteinbehov, skal der tages højde for dette. 

Der kan også være andre sygdomsmæssige forhold, som har betydning for beregning af energi- og 

proteinbehov (86). Ved et indtag <0,8 g protein og <80 kJ/kg/dag hos dialysepatienter anbefales 

ernæringstilskud (7). 

Det vil ofte være nødvendigt at supplere med orale ernæringstilskud for at dække ernæringsbehovet. 

Sondeernæring kan i sjældne tilfælde være indiceret. PEW prævalensen hos patienter med CKD-trin 4-

5 skønnes til mellem 20 og 45%, og 1 ud af 5 vil udvikle PEW før start af dialyse. Forekomsten af 

PEW ved indledning af dialysebehandlingsforløbet medfører øget mortalitets risiko. Der er mange 

årsager til malnutrition hos patienter med kronisk nyreinsufficiens, hvilket fremgår af tabel 24. 

Tabel 24. Årsager til protein-energi malnutrition ved kronisk nyreinsufficiens 

Utilstrækkelig kostindtagelse * Manglende viden om hensigtsmæssige kostvalg alt efter 

stadie af CKD og biokemi 

* Utilstrækkelig diætetisk vejledning og støtte 

* Gastrointestinale gener som gastrit/ulcus, gastroparese, 

kvalme, opkastning og appetitløshed  

* Smagsændringer, mundtørhed, mundbetændelse og dårlig 

tandstatus 

* Uhensigtsmæssig væskeindtagelse 

* Træthed 

* Dysreguleret diabetes. 

* Intraperitoneal dialysevæske  
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* Appetithæmning pga. glukoseabsorption fra peritoneal 

dialysat. 

* Ændret måltidsfrekvens og appetit i forbindelse med dialyse 

* Stort medicinforbrug 

* Insufficient dialyse 

Øget katabolisme * Infektioner 

* Inflammation 

* Metabolisk acidose 

* Dialysebehandling 

* Komorbiditet 

* Steroidbehandling 

Tab af næringsstoffer 

 

* Proteinuri 

* Proteintab via dialysatet 

* Hyppige blodprøvetagninger  

* Gastrointestinale blødninger 

Psykosociale faktorer 

 

* Depression 

* Lav fysisk aktivitet  

* Ensomhed 

* Dårlig økonomi/ dårlige indkøbsmuligheder 

* Immobilitet 

 

Som det fremgår af tabel 24 er der mange årsager til protein- og energiundernæring, dog spiller ændret 

energi- og proteinmetabolisme, inflammation, kostmæssige restriktioner, acidose og anoreksi den 

største rolle (9,16,28,86). Herudover er erfaringen, at psykosociale forhold spiller en stor rolle.  

Proteinbegrænset diæt, der ikke superviseres, har erfaringsmæssigt en tendens til at give 

underernæring, da patienterne ofte indtager for lidt energi. Derfor er tidlig og regelmæssig 

diætbehandling et vigtigt element i at forebygge malnutrition. 
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Det er oftest ældre patienter, der er i dialyse (2). Det stiller store krav til ernæringsinterventionen, da 

både alder, nedsat funktionsevne og komorbiditet (f.eks. infektioner, diabetes og/eller kardiovaskulære 

sygdomme) bidrager til udviklingen af underernæring. 

Hos patienter i PD kan peritonitis resultere i underernæring pga. selve infektionen, men også pga. 

proteintab over peritoneum. De glukoseholdige dialysevæskers energiandel kan bidrage til 

mæthedsfornemmelse og dermed resultere i insufficient ernæring, hvilket fremgår af produkternes 

indlægsseddel (87). 

Flere epidemiologiske undersøgelser tyder på, at dialysepatienters levetid er afhængig af såvel 

dialyseeffektivitet som ernæringstilstand. (9).  

Det er nødvendigt med en jævnlig vurdering af ernæringstilstanden for at identificere og behandle 

underernærede patienter med kronisk nyresvigt. Kostanamnesen er et vigtigt værktøj til at vurdere 

ernæringsindtaget. Gennemgang af de oplevede uræmiske symptomer samt vurdering af årsag til 

insufficient kostindtag er af afgørende betydning for at kunne tilrettelægge ernæringsindsatsen. 

Ved manglende effekt af ernæringsindsatsen anbefales oralt, enteralt eller parenteralt ernæringstilskud 

(9). Der henvises til afsnit 5.7.1, 5.7.2 og 5.7.3. 

5.7.1 Orale ernæringstilskud  

Hos underernærede CKD 1-4, HD og PD-patienter kan oralt ernæringstilskud (ONS), intradialystisk 

parenteral ernæring (IDPN) eller intraperitoneal parenteral ernæring (IPPN) forbedre 

ernæringstilstanden. Hos HD-patienter kan ONS bidrage med 20-40 kJ og 0,4-0,6 g protein/kg/dag 

samt en stigning i p-albumin på 2,3 g/L. Det betyder, at ONS kan bidrage til sufficient ernæringsindtag, 

hvis indtag uden tilskud er mindst 0,8 g protein/kg/dag. Der er ikke evidens for forbedring af 

ernæringstilstanden ved brug af ONS hos PD-patienter (9). 

ONS skal anvendes som ernæringstilskud og ikke erstatning, afkorte fastetiden fra aftensmåltidet til 

morgenmåltidet og ved HD-patienter mindske den negative proteinbalance ved dialysen. ONS bør 

derfor gives på et eller flere af følgende tidspunkter: 1 time efter morgenmad, 1 time efter frokost, før 

sengetid og/eller i forbindelse med HD (9). 

Det skønnes, at der er en prævalens af malnutrition på 40% blandt ESRD-patienter. Et randomiseret 

forsøg blev udført blandt HD patienter, hvor de enten fik to ernæringsdrikke pr. dialyse (svarende til 

3523 kJ og 38 g protein 3 gange om ugen) eller undervisning i alt 12 sessioner over 4 måneder (både 

individuelt og i grupper på 2-3 patienter) planlagt på følgende måde: Klinisk diætist i session 1-2, 

adfærdspsykolog i session 3, læge i session 4 og to sygeplejersker i session 5-12. Undervisningen 
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omfattede bl.a. ernæringsbehov, anbefalede levnedsmidler, indkøb og madlavning. Graden af 

malnutrition faldt fra 57 til 31% i undervisningsgruppen og fra 57 til 47% i gruppen med 

ernæringsdrikke. Patienterne i undervisningsgruppen fik desuden øget deres viden om ernæring 

dokumenteret ved spørgeskema. Effekten af undervisningen var størst de første to måneder af forløbet, 

hvor undervisningen var ugentligt. De sidste to måneder var undervisningen hver anden uge (88). 

5.7.1.1 Ernæringsudredning 

Der skal udarbejdes en ernæringsplan med henblik på relevant diætetisk intervention. 

Ernæringsvurderingen er en analyse af patientens status i relation til specifikke kriterier og mål. Der 

foretages en vurdering af patientens sygehistorie, sociale data, sekundære diagnoser og kostregistrering 

med specifik fokus på protein, dækning af energi- og proteinbehov samt indtag af kalium, fosfat, 

natrium og væske. De uræmiske symptomers betydning i forhold til sufficient ernæringsindtag 

vurderes. 

Tabel 25. Ernæringsudredning ved ernæringsterapi 

Datagrundlag Fokusområder 

Ernæringsscreening, herunder antropometri 

(højde, vægt, muskelmasse) 

Alvorlig underernæring er fald i BMI <20, 

vægttab >10 % på 6 mdr., p-albumin <35 g/L 

(9). 

Primær og sekundær screening i.ht. NRS 2002, 

tørvægt, vurdering af BMI og vægtudvikling, 

se afsnit 3. 

Sygehistorie CKD-stadie, komorbiditet. 

Sociale data Civilstatus, psykosociale forhold, 

funktionsevne, grad af egenomsorg og hjælp 

fra pårørende. 

Kostanamnese Måltidsfrekvens. Dagligt nærings- og 

væskeindtag. Dækningsgrad af makro- og 

mikronæringsstoffer.  

Anoreksi og madaversion.  

Gastrointestinal funktion (opkastning, 

obstipation og diarré).  
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Oral funktion (tandstatus, mundtørhed, 

smagsforstyrrelser). 

Energiindtagelse Dækningsgrad af energibehov og proteinbehov. 

Vidensgrundlag Viden om diætprincipper ved kronisk 

nyresygdom, adhærence til diætbehandling, 

behov for ernæringsundervisning og motivation 

for ernæringsterapi indsats. 

Fysiske fund Grad og tilstedeværelse af ernæringsrelaterede 

uræmiske symptomer (smagsforstyrrelser, 

mundtørhed, kvalme, opkast, nedsat appetit, 

madlede og træthed). 

 

5.7.1.2 Ernæringsdiagnose 

Tabel 26. Eksempel på ernæringsdiagnose ved ernæringsterapi 

Typiske 

ernæringsdiagnoser 

Typiske årsager Typiske tegn og symptomer 

Utilsigtet vægttab 

 

Insufficient protein- og 

energiindtagelse  

 

Malnutrition 

Fysiologisk-metabolisk (anoreksi 

under/ efter indlæggelse, madlede, 

nedsat appetit, kvalme/ opkast, 

mundtørhed, smagsforstyrrelser, 

træthed) 

Personlig (manglende overskud til 

madlavning/ til at spise) 

Kostanamnesen/ 

kostregistrering viser 

insufficient kostindtag 

 

Vægttab 

Lav fosfat og kalium på trods 

af nyresygdom. 

 

5.7.1.3 Ernæringsintervention 

Ved intensiv ernæringsterapi skal der behandles efter de samme principper som hos andre patienter i 

ernæringsterapi, dog under hensyntagen til aktuelle plasmaværdier af kalium, fosfat og væskebalance. 

Mange patienter oplever et fald i protein- og energiindtag ved eGFR <25 ml/min. sammen med et 

progressivt fald i antropometriske værdier og biokemiske markører for ernæring. I disse tilfælde er det 
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vigtigt, at en evt. proteinbegrænsning ophæves (7). Øget dialysebehandling kan øge appetitten hos 

dialysepatienter (28). 

Dialysepatienter har øget proteinbehov pga. dialysens katabole effekt og tab af aminosyrer og protein 

gennem dialysatet. Indtagelse af et proteinrigt måltid under dialysen øger bl.a. proteinsyntesen (28). 

Idet fosfat findes i store mængder i de fleste proteinholdige fødevarer, vil sufficient proteinindtag ofte 

betyde behov for fosfatbindere. Ved ernæringsrisikopatienter kan værdierne for fosfat og kalium være i 

normalområdet som følge af et insufficient kostindtag, og det kan betyde, at patienterne i visse tilfælde 

tilrådes at øge indtag af fosfat- og/eller kaliumholdige fødevarer (28). 

Tabel 27. Ernæringsintervention ved ernæringsterapi 

Mål Metode og anbefaling 

Beregning af energibehov 

til vægtvedligeholdelse 

eller vægtøgning 

Energibehov 150 kJ/kg/dag (9). 

Optimal ernæringstilstand Anbefalet BMI ved HD og PD >23 (9). 

Protein:  

CKD-stadie 1-5: 0,8 g/kg/dag (9). 

Ved CKD stage 5d anbefales 1,2-1,5 g/kg/dag (9). 

Kulhydrater:  

Ca. 40-50 E % (9). 

Fedt:  

Ca. 30-40 E % med fokus på højt indhold af monoumættede og 

polyumættede fedtsyrer herunder n-3 fedtsyrer (9). 

Kalium og fosfat:  

Gennemgang af diætprincipper i forhold til behov for fosfat og/eller 

kaliumbegrænsning. 

Vurdering af behov for oralt, enteralt eller parenteralt 

ernæringstilskud. 

Væske CKD-stadie 1-2: Ingen begrænsning, dvs. ca. 30 ml/kg kropsvægt. 

CKD-stadie 3-4: 1500 ml for at begrænse hyponatriæmi. CKD-
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stadie 5 + 5d: 800 ml + diurese. En del af væsken kan med fordel 

indeholde protein. 

Fosfat Se afsnit 4.3.   

Kalium Se afsnit 4.2.   

Natrium Se afsnit 4.1.   

Orale ernæringstilskud Vælg et produkt der imødekommer evt. fosfat- og 

kaliumbegrænsning, samt dækker protein- og energibehovet i 

forhold til dokumenteret peroralt energiindtag. Der findes kalium- 

og fosfatreducerede ernæringsdrikke, se afsnit 5.7.1. om orale 

ernæringstilskud. 

Enteralt ernæringstilskud Se afsnit 5.7.2.  

Parenteralt 

ernæringstilskud 

Se afsnit 5.7.3.   

Ernæringsplan Udarbejdelse af individuelt tilpassede ernæringsanbefalinger, der 

dækker ernæringsbehovet herunder anbefalinger for mellemmåltider 

(se bilag 5) og evt. ernæringstilskud. 

Nedsættelse af gener 

relateret til optimalt 

ernæringsindtag 

Der gives forslag til lindrende behandling til nedsættelse af gener 

(fx mundtørhed eller gastrointestinale gener), se bilag 3 og 4. 

Vidensformidling, 

herunder 

vejledningsmateriale 

Gennemgang af betydningen af ernæringsterapi og optimering af 

ernæringstilstanden.  

Vurdering af behov for ernæringsordination.  

Vurdering af behov for hjælp fra kommune og/eller pårørende i 

forhold til at effektuere ernæringsindsatsen. 

Mellemmåltidsforslag. 

Lokalt vejledningsmateriale. 

Mikronæringsstoffer Den behandlingsansvarlige læge vurderer og ordinerer eventuelle 

vitamin- og mineraltilskud, se afsnit 4.4.   
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5.7.1.4 Ernæringsmonitorering- og evaluering 

Ernæringsdiagnosens udvikling ved underernærede patienter skal monitoreres med hyppig opfølgning 

samt involvering af plejepersonale og gerne inddrage tværsektoriel kommunikation. Der skal ske en 

vurdering af, i hvilken grad ernæringsinterventionen er implementeret og effekten af interventionen. 

Vurdering af kostanamnese og måling af håndgribestyrke er valide parametre til at vurdere 

ernæringstilstanden (9). 

Ernæringsbehandlingen justeres med løbende optimeringsforslag indtil målet for behandlingen er nået. 

Patienten informeres efter hver behandling om forløb, løbende optimeringsforslag. Evaluering af 

ernæringsindsatsen, og ernæringsindsatsen dokumenteres i patientjournalen. 

5.7.2 Enteral ernæring 

Enteral ernæring (EN) er førstevalg frem for parenteral ernæring (PE). EN vælges ved manglende 

effekt af ONS og/eller IDPN (8). Der findes kalium- og fosfatreducerede produkter, som bør anvendes, 

hvis der er indikation for det. I de fleste tilfælde kan mange af de almindelige produkter anvendes. Der 

skal også tages stilling til væskeindholdet i EN, hvis patienten er på væskereduktion med henblik på at 

vælge et produkt, der dækker ernæringsbehovet uden at bidrage med for meget væske. Oversigt over 

ernæringsprodukternes indhold fremgår af de forskellige udbyderes produktinformation og gennemgås 

ikke i denne rammeplan, da der kan ske en løbende produktudvikling. Den daglige kost indeholder 

almindelig vis ca. 800-1000 ml. vand og kan erfaringsmæssigt derfor medregnes i væskeregnskabet 

(61). 

Hvis en patient i HD og manglende egendiurese, udelukkende ernæres med EN eller PE, kan 

væskeindtaget øges til maks. 1500 ml dagligt.  

Såfremt et sufficient ernæringsindtag ikke kan opnås peroralt, kan EN i form af sondeernæring 

anvendes. EN benyttes ved tilstande eller situationer, hvor der efter 3 døgns indlæggelse er indtaget 

mindre oralt end 75% af behovet (8). I praksis skal man dog ikke vente 3 døgn, hvis det er åbenlyst, at 

patienten ikke spiser sufficient. Behov for EN skal beregnes ud fra individuel kostregistrering, hvor den       

manglende ernæring oralt suppleres af EN. Patienten kan have behov for fuld EN, der over tid justeres i 

forhold til et begyndende oralt indtag. 

Nyresyge er meget forskellige i forhold til behov for protein, da det afhænger af deres CKD stadie. 

Desuden skal der tages højde for væskebehov, og om patienten har diurese. Har patienten sygdomme 

udover nyresygdommen, som kræver højere eller lavere energi- eller proteinbehov, skal der tages højde 

for dette i forhold til valg af sondeprodukt (86). 
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Patienter, som ernæres med EN, kan generelt ernæres med standard sondeernæringsprodukter, idet alle 

præparater dækker behov for energi, protein, vitaminer og sporstoffer. Valg af produkt afhænger derfor 

af de individuelle hensyn i forhold til makro- og mikronæringsstoffer samt væskerestriktion.  

Såfremt patienten ikke har spist i en uge eller mere, er det vigtigt at observere for elektrolytforstyrrelser 

i forbindelse med opstart af sondeernæring for at undgå refeeding syndrom, og EN bør startes meget 

langsomt op. Det bør også monitoreres, om der udvikles andre uønskede tilstande f.eks. hyperkaliæmi 

og ødemer relateret til indgivelse af EN og væske (89). Generelt bør de regionale retningslinjer for 

sondeernæring og evt. refeeding syndrom følges, dog med individuel justering i forhold til grad af 

nyreinsufficiens og ernæringstilstand. 

5.7.2.1 Ernæringsudredning 

Der skal udarbejdes en ernæringsplan med henblik på relevant diætetisk intervention. Der foretages en 

vurdering af patientens sygehistorie, sociale data, sekundære diagnoser og kostregistrering med 

specifik fokus på protein, dækning af energi- og proteinbehov samt indtag af kalium, fosfat, natrium og 

væske. De uræmiske symptomers betydning i forhold til sufficient ernæringsindtag vurderes. 

Tabel 28. Ernæringsudredning ved enteral ernæring 

Datagrundlag Fokusområder 

Ernæringsscreening, herunder antropometri 

(højde, vægt, vægtudvikling og ødemer) 

Primær og sekundær screening i.ht. NRS 2002 

(7), tørvægt, vurdering af BMI, se afsnit 3. 

Biokemiske data Kalium, fosfat, albumin, zink, magnesium, 

calcium, natrium, hæmoglobin, kreatinin, 

karbamid og glukose. 

Sygehistorie CKD-stadie samt andre diagnoser. 

Sociale data Civilstatus, psykisk tilstand. 

Kostanamnese Måltidsfrekvens. Dagligt nærings- og 

væskeindtag. Dækningsgrad af makro- og 

mikronæringsstoffer.  

Anoreksi og madaversion.  
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Gastrointestinal funktion (opkastning, 

obstipation og diarré).  

Oral funktion (tandstatus, mundtørhed, 

smagsforstyrrelser). 

Energiindtagelse Dækningsgrad af energibehov. 

Proteinindtagelse Dækningsgrad af proteinbehov. 

Vidensgrundlag Undervisningsbehov, grad af egenomsorg og 

motivation for opstart af ernæringsterapi i form 

af EN. 

Fysiske fund Grad og tilstedeværelse af ernæringsrelaterede 

uræmiske symptomer (smagsforstyrrelser, 

mundtørhed, kvalme, opkast, nedsat appetit, 

madlede og træthed). 

 

5.7.2.2 Ernæringsdiagnose 

Tabel 29. Eksempel på ernæringsdiagnose ved enteral ernæring 

Typiske ernæringsdiagnoser Typiske årsager Typiske tegn og symptomer 

Insufficient indtagelse af 

energi og protein 

 

Malnutrition 

 

Utilsigtet vægttab 

Fysiologisk-metabolisk 

(Uræmibetingede 

problemstillinger, madlede, 

kvalme, opkastninger, træthed, 

nedsat appetit, kakeksi) 

Personlige (Sover mere, har 

ikke kræfter/ lyst til at spise) 

Kostregistreringen viser lavere 

indtag af protein og energi end 

anbefalet. 

Vægttab. 
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5.7.2.3 Ernæringsintervention 

Interventionens indhold og mål for vejledningen er individuel og afhænger af CKD stadie, 

ernæringstilstand og laboratorieværdier. Ernæringsinterventionen sigter mod, at patienten opnår en 

optimal ernæringstilstand under hensyntagen til overholdelse af diætprincipper. 

Tabel 30. Ernæringsintervention ved enteral ernæring 

Mål Metode 

Beregning af 

energibehov  

Alder <60 år: 150 kJ/kg/dag (52). 

Alder >60 år: 126 kJ/kg/dag (52). 

Svær overvægt sengeliggende patient BMI >30: 85 kJ/kg/dag (8). 

Svær overvægt oppegående patient BMI >30: 100 kJ/kg/dag (8). 

Protein eGFR >60: Følger proteinanbefaling for indlagte uden hensyntagen til 

nyreinsufficiens. 

eGFR 30-60: 1,0 g/kg/dag 

eGFR <30: 0,8 g/kg/dag 

HD: 1,1 – 1,4 g/kg/dag (52). 

PD: 1,2 – 1,5 g/kg/dag (52). 

Proteinanbefalingen vil altid være ud fra individuel vurdering 

afhængig af sekundære diagnoser. Ernæringstilstand vægtes altid 

højere end reduktion i proteinindtagelse. Såfremt der er indikation for 

en lavere proteinindgift og ingen kontraindikationer, kan 

fedtemulsioner, som er godkendte til ernæringssonder, tilsættes. Disse 

kan fås hos ernæringsfirmaerne.  

Væske Anbefalet væskeindtag er en individuel lægelig vurdering, afhængig 

af diurese, ødemer, vanddrivende medicin etc. Til dialysebehandlede 

patienter vil 800-1000 ml plus mængden af egendiurese være et 

praktisk mål. 
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Der findes sondeernæringsprodukter med lavere væskeindhold til 

patienter, som skal afvandes eller er i væskerestriktion. 

Kan behandlingen hos dialysepatienten ikke gennemføres uden 

betydende væskeoverskud, må der dialyseres med væsketræk. 

Fosfat Vurdering af, om der opstår hypo- eller hyperfosfatæmi. 

Hypofosfatæmi (<0,3 mmol/l), ses typisk ved opstart af 

sondeernæring i form af refeeding syndrom. Der skal via lægelig 

ordination suppleres med uorganisk fosfat i sonden eller foretages 

anden behandling. Sondeernæringen startes langsomt op iht. regional 

instruks, og der monitoreres, indtil fosfat er i niveau. 

Ved hyperfosfatæmi kan der benyttes ernæringsdrikke med lavt 

indhold af sporstoffer i sonden, idet der ikke findes sondeernæring 

uden fosfat. Generelt er hyperfosfatæmi ikke et problem, idet 

standard sondeernærings produkter er tilpasset et normalt 

ernæringsbehov og dermed fosfatindhold, der følger anbefalingerne.  

Kalium Vurdering af, om der opstår hypo- eller hyperkaliæmi. 

Hypokaliæmi (<3 mmol/l) ses i nogle tilfælde hos patienter med CKD 

ved afvanding eller ved opstart i form af refeeding syndrom. Der kan 

suppleres med kaliummikstur i sonden eller anden behandling. 

Sondeernæringen startes langsomt op iht. regional instruks, og der 

monitoreres, indtil kalium er i niveau. 

Ved hyperkaliæmi kan der benyttes ernæringsdrikke med lavt indhold 

af sporstoffer i sonden, idet der ikke findes sondeernæring uden 

kalium. Generelt er hyperkaliæmi sjældent et problem, idet standard 

sondeernæringsprodukter er tilpasset et normalt ernæringsbehov, og 

kalium kommer ofte i niveau ved dialysebehandling. Alternativt kan 
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den behandlingsansvarlige læge ordinere Resonium, som kan gives i 

sonden. 

Calcium Vurdering af, om der opstår hypo- eller hypercalcæmi. 

Hypocalcæmi (<1,18 mmol/l, eller total p-calcium under 2,10 

mmol/l) ses sjældent og behandles via lægelig ordination.  

Ved hypercalcæmi kan der benyttes tilskudsdrikke uden sporstoffer i 

sonden, idet der ikke findes sondeernæring uden calcium. Generelt er 

hypercalcæmi ikke et problem, idet standard 

sondeernæringsprodukter er tilpasset et normalt ernæringsbehov. 

Natrium Vurdering af om der opstår hypo- eller hypernatriæmi.  

Hyponatriæmi (<135 mmol/l og betragtes som alvorlig ved plasma-

natrium under 125 mmol/l), ses sjældent i forbindelse med 

sondeernæring og behandles via lægelig ordination. 

Ved hypernatriæmi kan der benyttes sondeernæring med lavt indhold 

af natrium. Disse har dog ofte et højt væskeindhold. Tilskudsdrikke 

uden sporstoffer kan også benyttes. Man skal dog være opmærksom 

på, at manglende væske kan bevirke hypernatriæmi. 

Magnesium Vurdering af, om der opstår hypo- eller hypermagnesiæmi.  

Hypomagnesiæmi (magnesium <0,5 mmol/l) ses sjældent men kan 

ses i forbindelse med opstart af sondeernæring i form af refeeding 

syndrom og behandles via lægelig ordination. Monitoreres indtil 

magnesium er i niveau, og sondeernæringen startes langsomt op iht. 

regional instruks. 

Ved hypermagnesiæmi kan der benyttes tilskudsdrikke uden 

sporstoffer i sonden, idet der ikke findes sondeernæring med lavt 
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indhold af magnesium. Generelt er hypermagnesiæmi ikke et 

problem, idet sondeernæring er tilpasset et normalt ernæringsbehov. 

Mikronæringsstoffer Sondeernæringsprodukterne indeholder mikronæringsstoffer, og der 

er ikke behov for vitamin- og mineraltilskud. 

Ernæringsplan Udarbejdelse af plan for delvis eller fuld sondeernæring.  

Opstart af sondeernæring bør være afhængig af kropsvægt og 

vurdering af peroralt ernæringsindtag iht. regional instruks. 

Diarré Kendte årsager til diarré i forbindelse med sondeernæring er ofte 

medicinrelateret (f.eks. laksantia og antibiotika), for hurtig 

infusionshastighed og for store doser sondeernæring pr. bolus, 

specielt under optrapning samt utempereret sondeernæring. 

Kvalme, opkastning og 

ventrikel retention 

Kendte årsager er for hurtig infusionshastighed, utempereret 

sondeernæring og gastroparese. 

Vidensformidling og 

koordinering af indsats 

efter udskrivelse 

Vejledning i, at EN er medicinsk ernæring med det formål at opnå 

sufficient ernæring. 

Ved udskrivelse med sondeernæring skal der tages kontakt til 

kommunen med henblik på koordinering af ernæringsindsatsen og 

valg af leverandør af sondeprodukt (kommunerne har ofte egne 

leverandøraftaler). Tværsektoriel kommunikation er central i disse 

tilfælde. 

Mundproblemer Patienten skal opfordres til om muligt at spise for at undgå 

mundsvamp og vedligeholde tygge-synke funktionen. Mundpleje 

flere gange dagligt er vigtigt, uanset om der spises eller kun gives 

sondeernæring. 

  

 

 



 

70 

  
Fagligt selskab af Kliniske Diætister    

 

 

5.7.2.4 Ernæringsmonitorering- og evaluering 

Ernæringsdiagnosens udvikling monitoreres gennem registrering af kostregistrering/dokumentation for 

indgift af EN. Vægtudvikling og ændring i sygdomsstadie/stressfaktor/aktivitetsfaktor vurderes. Der 

skal ske en vurdering af, i hvilken grad ernæringsinterventionen er implementeret og effekten af 

interventionen samt vurdering af behov for ændring af sondeernæringsprodukt og/eller supplerende PE. 

Ernæringsbehandlingen justeres løbende indtil målet for behandlingen er nået. Patienten informeres 

efter hver behandling om forløb og evaluering af ernæringsindsatsen, og ernæringsindsatsen 

dokumenteres i patientjournalen.  Behov for opfølgning aftales individuelt alt efter behov. 

5.7.3 Parenteral ernæring  

Parenteral ernæring (PE) kan indgives som eneste ernæring eller som supplerende ernæring hvis f.eks. 

sondeernæring eller oral ernæring tåles dårligt eller patienten seponerer sonden konsekvent. Nyresyge 

patienter med behov for PE, vil som oftest være svækket af den primære sygdom og behandling og skal 

derfor monitoreres nøje. Der er ikke kontraindikationer mod PE; men behandlingen skal foregå med 

særlig opmærksomhed. PE bør altid være det sidste valg, når anden ernæringsterapi ikke er mulig. Det 

er vigtigt, at en eventuel hæmodialyseadgang ikke bruges til parenteral ernæring (90,91). 

Såfremt patienten ikke har spist i en uge eller mere, er det vigtigt at observere for elektrolytforstyrrelser 

i forbindelse med opstart af PE for at undgå refeeding syndrom (89,92).  

PE startes derfor op i henhold til regional instruks. Det bør også monitoreres, om der udvikles andre 

uønskede tilstande f.eks. hyperkaliæmi og ødemer relateret til indgivelse af PE. Generelt bør de 

regionale retningslinjer for PE følges som minimum og i videst mulige udstrækning under hensyntagen 

til grad af nyreinsufficiens.  

Såfremt den nyresyge også har gastrointestinale problemer, og der er indikation for permanent PE, bør 

patienten henvises til vurdering på relevant korttarmsafsnit. 

Der bør justeres for proteinbehov afhængig af CKD-stadie, dialysebehandling og mængden af diurese. 

Herudover også vurdering af vitaminer og sporstoffer, hvor sporstoffer som oftest bør udelades. Som 

udgangspunkt tilsættes der altid vitaminer.  

Der kan i forbindelse med HD gives intradialytisk parenteral ernæring (IDPN). Denne behandling vil 

altid kun være supplerende ernæring. IDPN anbefales til HD patienter, hvor det ikke er muligt at bedre 

deres ernæringstilstand vha. vejledning og ernæringsdrikke. Det bør dog overvejes, om de pågældende 

patienter kan sondeernæres og dermed få et dagligt ernæringstilskud frem for kun på dialysedage (90). 

IDPN har været meget omdiskuteret, idet der har været modstridende konklusioner på de forskellige 
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studier. Nye studier viser en øgning af præalbumin og overbevisende bedre resultater for overlevelse og 

ernæringsbehandling (9,93). Studier viser desuden, at IDPN forbedrer proteinmetabolismen under 

dialyse og forbedrer ernæringstilstanden (93). 

5.7.3.1 Ernæringsudredning 

Der skal udarbejdes en ernæringsplan med henblik på relevant diætetisk intervention. Der foretages en 

vurdering af patientens sygehistorie, sociale data, sekundære diagnoser og kostregistrering med 

specifik fokus på protein, dækning af energi- og proteinbehov samt indtag af kalium, fosfat, natrium og 

væske. De uræmiske symptomers betydning i forhold til sufficient ernæringsindtag vurderes. 

Tabel 31. Ernæringsudredning ved parenteral ernæring 

Datagrundlag Fokusområder 

Ernæringsscreening, herunder 

antropometri (højde, vægt, 

vægtudvikling og ødemer) 

Primær og sekundær screening i.ht. NRS 2002, tørvægt, 

vurdering af BMI, se afsnit 3. 

Biokemiske data Hgb, Na, K, kreatinin, karbamid, Mg, Ca, fosfat, Zink, BS, 

basisk fosfatase, bilirubin, ALAT. Evt. koagulationsfaktorer, se 

endvidere regional instruks.  

Sygehistorie CKD-stadie samt andre diagnoser. 

Sociale data Civilstatus, behov for hjælp fra primærsektoren til ernæring, 

psykisk tilstand. 

Kostanamnese Ernæringsstatus, dækningsgrad af makro- og 

mikronæringsstoffer gennem peroral og/eller enteral ernæring, 

væskeindtagelse, gastrointestinal-funktion (obstipation, diarré). 

Energiindtagelse Dækningsgrad af energibehov. 

Proteinindtagelse Dækningsgrad af proteinbehov. 

Vidensgrundlag Undervisningsbehov, grad af egenomsorg og motivation for 

opstart af ernæringsterapi i form af PE. 

Fysiske fund Grad og tilstedeværelse af ernæringsrelaterede uræmiske 

symptomer (smagsforstyrrelser, mundtørhed, kvalme, opkast, 

nedsat appetit, madlede og træthed). 
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5.7.3.2 Ernæringsdiagnose 

Tabel 32. Eksempel på ernæringsdiagnose ved parenteral ernæring 

Typiske 

ernæringsdiagnoser 

Typiske årsager Typiske tegn og symptomer 

Insufficient indtagelse 

per os 

Uræmibetingede problemstillinger, 

madlede, kvalme, opkastninger, 

træthed, nedsat appetit- 

Sover mere, kakeksi, har ikke kræfter 

til at spise, der kan ikke opstartes EN 

 

Kostregistreringen viser lavere 

indtag af protein og energi end 

anbefalet ved oralt indtag, 

ONS og/eller EN. 

Vægttab. 

 

5.7.3.3 Ernæringsintervention 

Ernæringsinterventionen styres af ernæringsdiagnosen og behandler årsag til 

ernæringsproblemstillingen eller lindrer symptomer på ernæringsproblemet. Interventionens indhold og 

mål for vejledningen er individuel og afhænger af CKD stadie, ernæringstilstand og laboratorieværdier. 

Ernæringsinterventionen sigter mod, at patienten opnår en optimal ernæringstilstand under hensyntagen 

til overholdelse af diætprincipper. 

Tabel 33. Ernæringsintervention ved parenteral ernæring 

Mål Metode 

Beregning af 

energibehov  

Alder < 60 år: 150 kJ/ kg/dag (91). 

Alder > 60 år: 126 kJ/kg/dag (91).  

Svær overvægt sengeliggende patient BMI > 30: 85 kJ/ kg/dag (8). 

Svær overvægt oppegående patient BMI > 30: 100 kJ/kg/dag (8). 

Protein eGFR > 30: Følger proteinanbefaling for indlagte uden hensyntagen 

til grad af nyreinsufficiens. 

eGFR < 30: 0,8 g/kg/dag (91). 

HD: 1,1-1,4 g/kg/dag (91). 

PD: 1,2-1,5 g/kg/dag (91). 
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Proteinanbefalingen vil altid være ud fra individuel vurdering 

afhængig af sekundære diagnoser. Ernæringstilstand vægtes altid 

højere end reduktion i proteinindtagelse.  

Væske Anbefalet væskeindtag er en individuel lægelig vurdering, afhængig 

af diurese, ødemer, vanddrivende medicin etc. Til dialyse behandlede 

patienter vil 800 - 1000 ml plus mængden af egen diurese være et 

praktisk mål. I visse tilfælde må lægen ordinere ekstra dialyse, hvis 

ernæringsbehovet ikke kan dækkes ved væskerestriktion. 

Fosfat Vurdering af, om der opstår hypo- eller hyperfosfatæmi  

Hypofosfatæmi (fosfat <0,3 mmol/l), ses ved opstart af PE i form af 

refeeding syndrom. Der skal via lægelig ordination suppleres med 

fosfat før start, og PE startes langsomt op, når fosfat er i niveau. 

Såfremt refeeding opstår kan der gives ca. 25% indtil blodprøver er 

normale (94).  

Ved hyperfosfatæmi kan der benyttes elektrolytfri PE. 

Kalium Vurdering af, om der opstår hypo- eller hyperkaliæmi. 

Hypokaliæmi (kalium <3 mmol/l) ses typisk ved afvanding eller ved 

opstart af PE i form af refeeding syndrom. Lavt kalium skal via 

lægelig ordination suppleres før start og være i niveau, hvorefter der 

startes op ifølge regional vejledning (94). 

Ved hyperkaliæmi kan der benyttes elektrolytfri PE. 

Calcium Vurdering af, om der opstår hypo- eller hypercalcæmi.  

Hypocalcæmi (<1,18 mmol/l, eller total p-calcium under 2,10 

mmol/l) ses sjældent og behandles via lægelig ordination.  

Ved hypercalcæmi kan der benyttes elektrolytfri PE. 

Natrium Vurdering af, om der opstår hypo- eller hypernatriæmi.  

Hyponatriæmi (<135 mmol/l og betragtes som alvorlig ved plasma-

natrium under 125 mmol/l), ses sjældent og behandles via lægelig 

ordination.  

Ved hypernatriæmi kan der benyttes elektrolytfri PE. 
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Magnesium Vurdering af, om der opstår hypo- eller hypermagnesiæmi.  

Hypomagnesiæmi (magnesium <0,5 mmol/l) ses i forbindelse med 

opstart af PE i form af refeeding syndrom, derfor monitoreres indtil 

magnesium er i niveau. Regionale vejledninger om refeeding 

syndrom følges i forhold til opstart (94). 

PE startes op ifølge den regionale instruks. 

Glukose Det er vigtigt, at glukose er i niveau, da et højt blodsukker kan udløse 

forsinket refeeding syndrom ved insulinbehandling. 

Thiamin Thiamin gives profylaktisk ved opstart af PE under indlæggelse, når 

der er risiko for refeeding syndrom. Ved IDPN skal det sikres, at 

patienten får dialyse vitaminer. 

Mikronæringsstoffer Som udgangspunkt gives PE med elektrolytter til patienter under 

indlæggelse. Dvs. elektrolytfri PE er ikke førstevalg til indlagte. 

Standard PE indeholder mikronæringsstoffer. Vitamin- og 

mineraltilskud tilsættes væskerne afhængigt af blodprøvesvar. Som 

oftest vil der tilsættes vandopløselige og vanduopløselige vitaminer i 

forbindelse med PE under indlæggelse. Sporstoffer tilsættes kun ved 

behov. Ved IDPN tilsættes vitaminer som hovedregel ikke.  

Ernæringsplan i 

forbindelse med dialyse 

Opstart af IDPN er afhængig af patientens vægt og bør opstartes 

langsomt.  

Første uge 8 ml/kg/dialyse og følgende uge 16 ml/kg/dialyse. 

Ernæringen kan gradvist øges over tid men maks. 250 ml/time. 

Ernæringen skal indgives over 4 timer i forbindelse med 

hæmodialysebehandlingen. Behandlingen er kun supplerende og 

bidrager med 0,3 – 0,4 g protein/kg/dag og 30 kJ/kg/dag. Det er 

derfor nødvendigt, at det orale indtag for protein er >0,8 g/kg/dag, og 

energiindtaget per os er 85 kJ/kg/dag (90). Erfaringsmæssigt kan 

indgiftshastigheden øges hos patienter, der f.eks. kun dialyserer i 3 

timer ad gangen, så længe den maksimale mængde pr. kg ikke 

overstiger 16 ml/ dialyse. 
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Kvalme og ubehag Kendte årsager er for hurtig infusionshastighed og denne sættes ned. 

Mundproblemer Patienten skal opfordres til om muligt at spise for at undgå 

mundsvamp og vedligeholde tygge-synkefunktionen. Mundpleje flere 

gange dagligt er vigtigt, uanset om der spises eller kun gives PE. 

Vidensformidling  Vejledning i, at PE er medicinsk ernæring med det formål at opnå 

sufficient ernæring. OBS! At IDPN kun er et ernæringstilskud. 

 

5.7.3.4 Ernæringsmonitorering- og evaluering 

Ernæringsdiagnosens udvikling monitoreres. Der skal ske en vurdering af, i hvilken grad 

ernæringsinterventionen er implementeret og effekten af interventionen. Ernæringsbehandlingen 

justeres løbende indtil målet for behandlingen er nået. Patienten informeres efter hver behandling om 

forløb og evaluering af ernæringsindsatsen, og ernæringsindsatsen dokumenteres i patientjournalen. 

Behov for opfølgning aftales individuelt alt efter ernæringstilstand. 

5.7.4 Maksimal Medicinsk Uræmibehandling (MMU) 

Det er ikke alle nyrepatienter, som ønsker dialysebehandling eller at afslutte livet i dialyse. Nogle vil 

ikke have gavn af at komme i dialyse pga. alder eller komorbiditet. Der kan også være patienter, som 

har været i dialyse måske i mange år, og som vælger at ophøre med dialyse. 

Ernæringsmæssigt er fokus på MMU-samtalen rettet mod livskvalitet i livets sidste tid. 

Nyrepatienter, som fravælger dialyse, kan have en længere relativ symptomfri periode. Forløbet fra 

symptomdebut til død er dog ofte relativt kort. Dialysepatienter med egen diurese har varierende 

restlevetid, typisk måneder. Restlevetiden vil dog være med en del symptomer pga. uræmien. 

Dialysepatienter uden diurese som ophører med dialyse, har en kort restlevetid på ca. 1 uge. 

Som hovedregel er MMU et behandlingstilbud til patienter, der ønsker at fravælge dialyse for at give 

dem bedst muligt terminalt forløb uden dialyse. Ifølge Sundhedsstyrelsens anbefaling fra 2017 kan der 

ydes palliativ hjælp til MMU-patienter på lige fod med f.eks. cancer, KOL og lignende patienter (95). 

En patient med kronisk nyreinsufficiens, som har fravalgt dialyse må ses som palliativ patient med de 

behov for ernæringsmæssige justeringer, som der er behov for. Der vil være ernæringsrelaterede 

problemstillinger, som kan aflastes med diætbehandling. Når eGFR er <ca. 30 ml/min. kan det 

anbefales at kontrollere proteinindtaget for at undgå symptomatisk kvalme, madlede, opkastninger og 

kakeksi. Se afsnit 5.1 om CKD stadie 3-4. 
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5.7.4.1 Ernæringsudredning 

Der skal udarbejdes en ernæringsplan med henblik på relevant diætetisk intervention. 

Ernæringsvurderingen er en analyse af patientens status i relation til specifikke kriterier og mål. Der 

foretages en vurdering af patientens sygehistorie, sociale data, sekundære diagnoser og kostanamnese 

med specifik fokus på protein, dækning af energi- og proteinbehov samt indtag af kalium, fosfat, 

natrium og væske. De uræmiske symptomers betydning i forhold til sufficient ernæringsindtag 

vurderes. 

Tabel 34. Ernæringsudredning ved MMU 

Datagrundlag Fokusområder 

Ernæringsscreening, herunder 

antropometri (højde, vægt, 

vægtudvikling og ødemer). 

 

Patienter i terminalt forløb 

ernæringsscreenes ikke 

Primær og sekundær screening i.ht. NRS 2002, 

tørvægt, vurdering af BMI. 

Sygehistorie CKD-stadie, dialysetid samt andre diagnoser. 

Sociale data Civilstatus, psykisk tilstand, behov for hjælp til 

måltider. 

Kostanamnese Ernæringsstatus, dækningsgrad af makro- og 

mikronæringsstoffer, væskeindtagelse, 

gastrointestinal-funktion (obstipation, diarré). 

Energiindtagelse Dækningsgrad af energibehov. 

Vidensgrundlag Undervisningsbehov, grad af egenomsorg og 

motivation for ernæringsindsats i MMU-fasen. 

Fysiske fund Grad og tilstedeværelse af uræmiske symptomer.  

 

5.7.4.2 Ernæringsdiagnose 

Ud fra ernæringsvurderingen skal ernæringsproblemet beskrives formuleret som en ernæringsdiagnose. 

Ernæringsdiagnosen er bindeled mellem vurdering, behandling og evaluering og er essensen af 

problemstillingen beskrevet i en enkelt sætning. 
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Tabel 35. Eksempel på ernæringsdiagnose ved MMU 

Typiske ernæringsdiagnoser Typiske årsager Typiske tegn og symptomer 

Excessiv indtagelse af 

mineraler (fosfat og kalium). 

 

(Risiko for) excessiv 

indtagelse af protein. 

Behandling (Har valgt at 

ophøre med dialyse og overgår 

til MMU). 

Adfærd (Vant til højt 

proteinindtag som følge af 

anbefalinger ved HD). 

Stigende fosfat og kalium. 

 

Kostanamnese dokumenterer 

proteinindtag over anbefaling 

på 0,8 g/kg.  

 

5.7.4.3 Ernæringsintervention 

Ernæringsinterventionen styres af ernæringsdiagnosen og behandler årsag til 

ernæringsproblemstillingen eller lindrer symptomer på ernæringsproblemet. Interventionens indhold og 

mål for vejledningen er individuel og afhænger af CKD stadie, ernæringstilstand og laboratorieværdier. 

Ernæringsinterventionen sigter mod, at patienten opnår en optimal ernæringstilstand samt begrænsning 

af de uræmiske symptomer under hensyntagen til den grad af intervention, patienten ønsker og er 

motiveret for set i lyset af MMU. 

Tabel 36. Ernæringsintervention ved MMU 

Mål Metode 

Beregning af energibehov  Se CKD stadie 3-4 afsnit 5.1.  

Protein Se CKD stadie 3-4 afsnit 5.1. 

Væske Lægens ordination. 

Fosfat Se afsnit 4.3. 

Kalium Se afsnit 4.2.  

Natrium Ikke aktuelt. 

Ernæringsplan Enkle individuelle retningslinjer for ændringer i kosten. 

Nedsættelse af gener relateret til 

ernæringsindtag 

Se bilag 4. 

Vidensformidling, herunder 

vejledningsmateriale 

Vejledning i at diæt ved MMU kan lindre uræmiske 

symptomer. 

Mikronæringsstoffer Ikke aktuelt. 
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5.7.4.4 Ernæringsmonitorering- og evaluering 

Energi- og proteinindtagelse monitoreres og evalueres i forbindelse med kostanamnesen. 

Vægtudvikling og ændring i sygdomsstadie/stressfaktor/aktivitetsfaktor vurderes. 

Ernæringsbehandlingen justeres løbende mhp. at udgå eller minimere de uræmiske gener for at opnå 

størst mulig livskvalitet i livets sidste fase. Patient og personale informeres efter hver behandling om 

forløb og evaluering af ernæringsindsatsen. Behov for opfølgende samtale aftales individuelt alt efter 

behov, ofte kan telefonkonsultation være en god løsning. 

5.8 Tværsektoriel kommunikation 

Kommuner og hospitaler taler sammen gennem MedCom standarden (96). Her anføres der fra 

kommunens side relevante oplysninger om borgeren ved indlæggelsen. Undervejs under indlæggelsen 

opdaterer sygeplejersken løbende en plejeforløbsplan, der sendes til kommunen for at varsle om 

ændringer af ydelser, vurdering af funktionsevne og forventet udskrivningstidspunkt. Når patienten 

udskrives, sendes udskrivningsrapporten med de endelige oplysninger til kommunen. For at sikre en 

bedre overgang mellem de to sektorer, er det af afgørende betydning, at der kommunikeres omkring 

nødvendige ernæringstiltag ved personer i ernæringsrisiko. Tværsektoriel kommunikation medvirker til 

at forebygge uhensigtsmæssige genindlæggelser (97,98). Personer med nyresygdom har særlige 

ernæringsmæssige hensyn, hvor tværsektoriel kommunikation derfor er af stor betydning for at undgå 

fejlernæring og underernæring.  

Patienterne er indlagt så kort tid i dag, at indsatsen i kommunen har stor betydning for at skabe 

rammerne om sufficient ernæringsindtag. Mange kommuner arbejder, bl.a. med midler fra Sundheds- 

og Ældreministeriet, på et styrket tværfagligt samarbejde omkring svækkede ældre, der også indbefatter 

ernæring (97). Der er i mange kommuner ansat kliniske diætister, der kan fortsætte ernæringsindsatsen 

fra hospitalet og medvirke til en god rehabilitering. Kommunen kan iværksætte en ernæringsindsats, 

der styrker behandlingsforløbet, men det forudsætter information om, hvilken indsats der er behov for. 

Der må være skærpet fokus på at styrke kvaliteten af tværsektoriel kommunikation om ernæring, så 

patienten sikres mulighed for en optimal ernæringstilstand (98). 

Personer med nyresygdom har ofte kostmæssige begrænsninger, der skal tilgodeses i ernæringsplanen. 

Hvis der henvises til kommunal ernæringsterapi, er det vigtigt, at behov for eventuel væskerestriktion, 

fosfat- og/eller kaliumbegrænsning fremgår af hensyn til planlægning af ernæringsindsatsen. Dette 
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gælder også ved bestilling af madservice. Ved behov for ernæringstilskud vil det fremgå af recepten, 

hvilket præparat og dosis, der er ordineret. Ved tvivl om, hvorvidt det ordinerede ernæringstilskud er 

hensigtsmæssigt set i lyset af den nefrologiske problemstilling, bør kommunen altid kontakte den 

behandlingsansvarlige afdeling på hospitalet, der kan henvise til en klinisk diætist med nefrologisk 

erfaring.  
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7.1 Bilag 1. Søgehistorik 

9/7/2018 Advanced search - PubMed - NCBI 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/advanced 1/2 

History Download history Clear history Search Add to builder Query Items found #161 Add Search 

((((((((((((((((Renal Insuffic*[TW] OR Kidney Insuffic*[TW] OR Kidney Failure*[TW] OR Renal 

Failure*[TW])) OR "Renal Insufficiency"[Mesh]) OR "Renal Dialysis"[Mesh]) OR 

(Hemodialys*[TW] OR Dialys*[TW])) OR Hemodiafiltration*[TW]) OR CAPD*[TW]) OR "Kidney 

Transplantation"[Mesh]) OR (Renal Transplantation*[TW] OR Kidney Grafting[TW] OR Kidney 

Transplantation*[TW]))) AND ((((((((((("Nutrition Therapy"[Mesh]) OR diet therap*[TW]) OR diet 

modificat*[TW]) OR Artificial Feeding[TW]) OR nutritional support*[TW]) OR parenteral 

nutrition*[TW]) OR enteral nutrition* [TW]) OR (Sodium-Restricted Diet*[TW] OR Low-Sodium 

Diet*[TW] OR Low-Salt Diet*[TW] OR SaltFree Diet*[TW])) OR (Low-Protein Diet*[TW] OR 

Protein-Restricted Diet*[TW] OR Protein-Free Diet* [TW])) OR (phosphate-Restricted Diet[TW] OR 

phosphate-Restricted Diets[TW] OR phosphorusrestricted diet[TW] OR phosphorus-restricted 

diets[TW] OR low-phosphate diet[TW] OR lowphosphate diets[TW] OR low-phosphorus diet[TW] 

OR low-phosphorus diets[TW])) OR (potassium-Restricted Diet[TW] OR potassium-Restricted 

Diets[TW] OR low-potassium diet[TW] OR low-potassium diets[TW])))) AND 

(((((("Guideline"[Publication Type] OR "Guidelines as Topic" [Mesh])) OR ((Guideline*[TW] OR 

practice guideline*[TW] OR clinical guideline*[TW] OR guidance[TW] OR consensus[TW] OR 

recommendation*[TW])))) OR systematic[sb]) OR (((((("Controlled Clinical Trial"[Publication Type] 

OR "Controlled Clinical Trials as Topic"[Mesh])) OR (((random*[TW] OR controlled[TW] OR 

crossover[TW] OR cross-over[TW] OR blind*[TW] OR mask*[TW])) AND (trial OR trials OR study 

OR studies OR analyz*))) OR rct[TW]) OR (((singl*[TW] OR doubl*[TW] OR tripl*[TW])) AND 

(blind[TW] OR mask[TW]))) OR placebo[TW])))) NOT (neonat* [TW] OR pediatric*[TW] OR 

paediatric*[TW]))) AND (("danish"[Language] OR "english"[Language] OR "norwegian"[Language] 

OR "swedish"[Language])) 999 #160 Add Search ((((((((((((((Renal Insuffic*[TW] OR Kidney 

Insuffic*[TW] OR Kidney Failure*[TW] OR Renal Failure*[TW])) OR "Renal Insufficiency"[Mesh]) 

OR "Renal Dialysis"[Mesh]) OR (Hemodialys*[TW] OR Dialys*[TW])) OR Hemodiafiltration*[TW]) 

OR CAPD*[TW]) OR "Kidney Transplantation"[Mesh]) OR (Renal Transplantation*[TW] OR Kidney 

Grafting[TW] OR Kidney Transplantation*[TW]))) AND ((((((((((("Nutrition Therapy"[Mesh]) OR 
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diet therap*[TW]) OR diet modificat*[TW]) OR Artificial Feeding[TW]) OR nutritional 

support*[TW]) OR parenteral nutrition*[TW]) OR enteral nutrition* [TW]) OR (Sodium-Restricted 

Diet*[TW] OR Low-Sodium Diet*[TW] OR Low-Salt Diet*[TW] OR SaltFree Diet*[TW])) OR 

(Low-Protein Diet*[TW] OR Protein-Restricted Diet*[TW] OR Protein-Free Diet* [TW])) OR 

(phosphate-Restricted Diet[TW] OR phosphate-Restricted Diets[TW] OR phosphorusrestricted 

diet[TW] OR phosphorus-restricted diets[TW] OR low-phosphate diet[TW] OR lowphosphate 

diets[TW] OR low-phosphorus diet[TW] OR low-phosphorus diets[TW])) OR (potassium-Restricted 

Diet[TW] OR potassium-Restricted Diets[TW] OR low-potassium diet[TW] OR low-potassium 

diets[TW])))) AND (((((("Guideline"[Publication Type] OR "Guidelines as Topic" [Mesh])) OR 

((Guideline*[TW] OR practice guideline*[TW] OR clinical guideline*[TW] OR guidance[TW] OR 

consensus[TW] OR recommendation*[TW])))) OR systematic[sb]) OR (((((("Controlled Clinical 

Trial"[Publication Type] OR "Controlled Clinical Trials as Topic"[Mesh])) OR (((random*[TW] OR 

controlled[TW] OR crossover[TW] OR cross-over[TW] OR blind*[TW] OR mask*[TW])) AND (trial 

OR trials OR study OR studies OR analyz*))) OR rct[TW]) OR (((singl*[TW] OR doubl*[TW] OR 

tripl*[TW])) AND (blind[TW] OR mask[TW]))) OR placebo[TW])))) NOT (neonat* [TW] OR 

pediatric*[TW] OR paediatric*[TW]) 1128 #159 Add Search neonat*[TW] OR pediatric*[TW] OR 

paediatric*[TW] 591722 #157 Add Search ((((((((((((Renal Insuffic*[TW] OR Kidney Insuffic*[TW] 

OR Kidney Failure*[TW] OR Renal Failure*[TW])) OR "Renal Insufficiency"[Mesh]) OR "Renal 

Dialysis"[Mesh]) OR (Hemodialys*[TW] OR Dialys*[TW])) OR Hemodiafiltration*[TW]) OR 

CAPD*[TW]) OR "Kidney Transplantation"[Mesh]) OR (Renal Transplantation*[TW] OR Kidney 

Grafting[TW] OR Kidney Transplantation*[TW]))) AND ((((((((((("Nutrition Therapy"[Mesh]) OR 

diet therap*[TW]) OR diet modificat*[TW]) OR Artificial Feeding[TW]) OR nutritional 

support*[TW]) OR parenteral nutrition*[TW]) OR enteral nutrition* [TW]) OR (Sodium-Restricted 

Diet*[TW] OR Low-Sodium Diet*[TW] OR Low-Salt Diet*[TW] OR SaltFree Diet*[TW])) OR 

(Low-Protein Diet*[TW] OR Protein-Restricted Diet*[TW] OR Protein-Free Diet* [TW])) OR 

(phosphate-Restricted Diet[TW] OR phosphate-Restricted Diets[TW] OR phosphorusrestricted 

diet[TW] OR phosphorus-restricted diets[TW] OR low-phosphate diet[TW] OR lowphosphate 

diets[TW] OR low-phosphorus diet[TW] OR low-phosphorus diets[TW])) OR (potassium-Restricted 

Diet[TW] OR potassium-Restricted Diets[TW] OR low-potassium diet[TW] OR low-potassium 

diets[TW])))) AND (((((("Guideline"[Publication Type] OR "Guidelines as Topic" [Mesh])) OR 

((Guideline*[TW] OR practice guideline*[TW] OR clinical guideline*[TW] OR guidance[TW] OR 
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consensus[TW] OR recommendation*[TW])))) OR systematic[sb]) OR (((((("Controlled Clinical 

Trial"[Publication Type] OR "Controlled Clinical Trials as Topic"[Mesh])) OR (((random*[TW] OR 

controlled[TW] OR crossover[TW] OR cross-over[TW] OR blind*[TW] OR mask*[TW])) AND (trial 

OR trials OR study OR studies OR analyz*))) OR rct[TW]) OR (((singl*[TW] OR doubl*[TW] OR 

tripl*[TW])) AND (blind[TW] OR mask[TW]))) OR placebo[TW])) 1174 #156 Add Search 

((((("Guideline"[Publication Type] OR "Guidelines as Topic"[Mesh])) OR ((Guideline*[TW] OR 

practice guideline*[TW] OR clinical guideline*[TW] OR guidance[TW] OR consensus[TW] OR 

recommendation*[TW])))) OR systematic[sb]) OR (((((("Controlled Clinical Trial"[Publication Type] 

OR "Controlled Clinical Trials as Topic"[Mesh])) OR (((random*[TW] OR controlled[TW] OR 

crossover[TW] OR cross-over[TW] OR blind*[TW] OR mask*[TW])) AND (trial OR trials OR study 

OR studies OR analyz*))) OR rct[TW]) OR (((singl*[TW] OR doubl*[TW] OR tripl*[TW])) AND 

(blind[TW] OR mask[TW]))) OR placebo[TW]) 2357527 

Search Add to builder Query Items found #155 Add Search ((((("Controlled Clinical Trial"[Publication 

Type] OR "Controlled Clinical Trials as Topic" [Mesh])) OR (((random*[TW] OR controlled[TW] OR 

crossover[TW] OR cross-over[TW] OR blind* [TW] OR mask*[TW])) AND (trial OR trials OR study 

OR studies OR analyz*))) OR rct[TW]) OR (((singl*[TW] OR doubl*[TW] OR tripl*[TW])) AND 

(blind[TW] OR mask[TW]))) OR placebo[TW] 1504203 #152 Add Search systematic[sb] 368801 #151 

Add Search (("Guideline"[Publication Type] OR "Guidelines as Topic"[Mesh])) OR ((Guideline*[TW] 

OR practice guideline*[TW] OR clinical guideline*[TW] OR guidance[TW] OR consensus[TW] OR 

recommendation*[TW])) 755793 #148 Add Search ((((((((((Renal Insuffic*[TW] OR Kidney 

Insuffic*[TW] OR Kidney Failure*[TW] OR Renal Failure*[TW])) OR "Renal Insufficiency"[Mesh]) 

OR "Renal Dialysis"[Mesh]) OR (Hemodialys*[TW] OR Dialys*[TW])) OR Hemodiafiltration*[TW]) 

OR CAPD*[TW]) OR "Kidney Transplantation"[Mesh]) OR (Renal Transplantation*[TW] OR Kidney 

Grafting[TW] OR Kidney Transplantation*[TW]))) AND ((((((((((("Nutrition Therapy"[Mesh]) OR 

diet therap*[TW]) OR diet modificat*[TW]) OR Artificial Feeding[TW]) OR nutritional 

support*[TW]) OR parenteral nutrition*[TW]) OR enteral nutrition* [TW]) OR (Sodium-Restricted 

Diet*[TW] OR Low-Sodium Diet*[TW] OR Low-Salt Diet*[TW] OR SaltFree Diet*[TW])) OR 

(Low-Protein Diet*[TW] OR Protein-Restricted Diet*[TW] OR Protein-Free Diet* [TW])) OR 

(phosphate-Restricted Diet[TW] OR phosphate-Restricted Diets[TW] OR phosphorusrestricted 

diet[TW] OR phosphorus-restricted diets[TW] OR low-phosphate diet[TW] OR lowphosphate 

diets[TW] OR low-phosphorus diet[TW] OR low-phosphorus diets[TW])) OR (potassium-Restricted 
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Diet[TW] OR potassium-Restricted Diets[TW] OR low-potassium diet[TW] OR low-potassium 

diets[TW])) 5482 #147 Add Search (((((((((("Nutrition Therapy"[Mesh]) OR diet therap*[TW]) OR 

diet modificat*[TW]) OR Artificial Feeding[TW]) OR nutritional support*[TW]) OR parenteral 

nutrition*[TW]) OR enteral nutrition*[TW]) OR (Sodium-Restricted Diet*[TW] OR Low-Sodium 

Diet*[TW] OR Low-Salt Diet*[TW] OR Salt-Free Diet*[TW])) OR (Low-Protein Diet*[TW] OR 

Protein-Restricted Diet*[TW] OR ProteinFree Diet*[TW])) OR (phosphate-Restricted Diet[TW] OR 

phosphate-Restricted Diets[TW] OR phosphorus-restricted diet[TW] OR phosphorus-restricted 

diets[TW] OR low-phosphate diet[TW] OR low-phosphate diets[TW] OR low-phosphorus diet[TW] 

OR low-phosphorus diets[TW])) OR (potassium-Restricted Diet[TW] OR potassium-Restricted 

Diets[TW] OR low-potassium diet[TW] OR low-potassium diets[TW]) 143453 #146 Add Search 

potassium-Restricted Diet[TW] OR potassium-Restricted Diets[TW] OR low-potassium diet[TW] OR 

low-potassium diets[TW] 131 #145 Add Search phosphate-Restricted Diet[TW] OR phosphate-

Restricted Diets[TW] OR phosphorusrestricted diet[TW] OR phosphorus-restricted diets[TW] OR low-

phosphate diet[TW] OR lowphosphate diets[TW] OR low-phosphorus diet[TW] OR low-phosphorus 

diets[TW] 363 #142 Add Search Low-Protein Diet*[TW] OR Protein-Restricted Diet*[TW] OR 

Protein-Free Diet*[TW] 6081 #141 Add Search Sodium-Restricted Diet*[TW] OR Low-Sodium 

Diet*[TW] OR Low-Salt Diet*[TW] OR SaltFree Diet*[TW] 7632 #138 Add Search enteral 

nutrition*[TW] 21199 #137 Add Search parenteral nutrition*[TW] 29951 #136 Add Search nutritional 

support*[TW] 11723 #135 Add Search Artificial Feeding[TW] 913 #126 Add Search diet 

modificat*[TW] 668 #125 Add Search diet therap*[TW] 57086 #122 Add Search "Nutrition 

Therapy"[Mesh] 93155 #118 Add Search ((((((((Renal Insuffic*[TW] OR Kidney Insuffic*[TW] OR 

Kidney Failure*[TW] OR Renal Failure*[TW])) OR "Renal Insufficiency"[Mesh]) OR "Renal 

Dialysis"[Mesh]) OR (Hemodialys*[TW] OR Dialys*[TW])) OR Hemodiafiltration*[TW]) OR 

CAPD*[TW]) OR "Kidney Transplantation"[Mesh]) OR (Renal Transplantation*[TW] OR Kidney 

Grafting[TW] OR Kidney Transplantation*[TW]) 377599 #113 Add Search Renal 

Transplantation*[TW] OR Kidney Grafting[TW] OR Kidney Transplantation*[TW] 98054 #112 Add 

Search "Kidney Transplantation"[Mesh] 89216 #108 Add Search CAPD*[TW] 6592 #103 Add Search 

Hemodiafiltration*[TW] 3127 #99 Add Search Hemodialys*[TW] OR Dialys*[TW] 172049 #97 Add 

Search "Renal Dialysis"[Mesh] 106223 #94 Add Search "Renal Insufficiency"[Mesh] 154837 #95 Add 

Search Renal Insuffic*[TW] OR Kidney Insuffic*[TW] OR Kidney Failure*[TW] OR Renal Failure* 

[TW] 186893   
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7.2 Bilag 2. Fosfat/protein ratio 

Oversigt over udvalgte produkters indhold af fosfat, protein og beregnet fosfat/protein ratio. 

Fosfat/protein ratio angiver fosfat i mg i forhold til protein i g. Produkterne er i hver rubrik rangeret 

efter indhold af fosfat. Alle tal er angivet pr. 100 g af fødevaren. For patienter med kronisk 

nyreinsufficiens uanset stadie tilstræbes lavest mulige fosfat/protein ratio (47). 

For patienter med kronisk nyreinsufficiens uanset stadie tilstræbes lavest mulige fosfat/protein ratio 

(47). 

Tabellerne kan anvendes i vejledningssituationer til at illustrere hensigtsmæssige fødevarevalg i 

spiselige mængder under hensyntagen til patientens energibehov og ernæringstilstand. Tabellerne er 

således ikke tænkt som vejledningsmateriale til udlevering. 

Tabel 37. Fosfat/protein ratio for mejeriprodukter 

Mælk og fløde Fosfat Protein Ratio 

Piskefløde, 38% 57 mg 2,1 g 27 

Kaffefløde, 13% 79 mg 2,9 g 27 

Koldskål 82 mg 3,3 g 24 

Sødmælk 93 mg 3,4 g 27 

Kakaoskummetmælk 95 mg 3,7 g 26 

Letmælk 96 mg 3,5 g 27 

Minimælk 96 mg 3,5 g 27 

Skummetmælk 97 mg 3,5 g 28 

 

Syrnede mælkeprodukter 

 

Fosfat 

 

Protein 

 

Ratio 

Creme fraiche, 38%   59 mg   2,1 g 28 

Creme fraiche, 18%   77 mg   2,8 g 27 

Creme fraiche, 9%   90 mg   3,4 g 27 

Kefir, 1,6 %   95 mg   3,5 g 27 

Yoghurt naturel, 3,5%   99 mg   3,8 g 26 

Yoghurt naturel, 1,5% 100 mg   4,1 g 24 
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A38, 3,5% 100 mg   4,9 g 20 

Yoghurt naturel, 0,1% 105 mg   4,3 g 24 

Ymer naturel, 3,6% 129 mg   6,1 g 21 

Ylette naturel, 1,8% 134 mg   6,3 g 21 

Skyr naturel, 0,2% 150 mg 11,0 g 13 

    

 

Ost 

 

Fosfat 

 

 

Protein 

 

 

Ratio 

Rygeost, 10% 121 mg   8,6 g 14 

Hytteost, 5+ 137 mg 13,6 g 10 

Flødeost, 60+ 160 mg 10,2 g 16 

Hytteost, 20+ 154 mg 13,3 g 12 

Rygeost, 1% 207 mg 11,4 g 18 

Blå- og hvidskimmelost, 70+ 269 mg 13,1 g 21 

Mozzarella, 30+ 440 mg 28,9 g 15 

Skæreost, 45+ 528 mg 24,7 g 21 

Skæreost, 20+ 549 mg 29,9 g 18 

Skæreost, 30+ 590 mg 28,7 g 21 

Smelteost, 45+ 800 mg 23,3 g 34 

Smelteost, 20+ 912 mg 28,4 g 32 

Parmesanost 930 mg 33,6 g 27 

    

 

Is 

 

Fosfat 

 

Protein 

 

Ratio 

Flødeis   86 mg 4 g 21 

Mælkeis 100 mg 4 g 25 

 

Plantebaserede alternativer til mejeriprodukter 

 

Fosfat 

 

Protein 

 

Ratio 
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Risdrik     7 mg 0,1 g 70 

Havredrik, ikke beriget   13 mg 0,6 g 21 

Mandeldrik   14 mg 0,7 g 20 

Alpro sojayoghurt   15 mg 3,6 g 4 

Havredrik, tilsat calcium   17 mg 0,5 g 34 

Sojakakao   20 mg 3,1 g 6 

Sojadrik, tilsat calcium   41 mg 3,3 g 12 

Sojadrik, ikke beriget   44 mg 3,1 g 14 

Tofu 126 mg 7,8 g 16 

 

Proteinberigede mejeriprodukter 

 

Fosfat 

 

Protein 

 

Ratio 

Ryå energitæt is (kan også bestilles med tilskud på grøn recept)   36 mg   8,8 g 4 

Arla Protino® Plus drik, hindbær   81 mg 11,0 g 7 

Arla Protino® Plus drik, blåbær   83 mg 11,0 g 8 

Arla Protino® Plus drik, citron/vanilje   90 mg 11,0 g 8 

Arla Protino® dessert, rabarber/vanilje 110 mg   7,3 g 15 

Arla Protino® dessert, æble/kanel 120 mg   7,6 g 16 

 

 

Tabel 38. Fosfat/protein ratio for kød, fisk, fjerkræ og æg 

 

Kød, fisk, fjerkræ og æg 

 

Fosfat 

 

Protein 

 

Ratio 

Æggehvide   13 mg 10,2 g 1 

Rejer, kogt i lage   91 mg 15,5 g 7 

Lammekød, uspecificeret, rå 130 mg 13,9 g 9 

Fiskefrikadelle 153 mg 13,7 g 11 

Tun i vand 164 mg 23,9 g 7 

Oksekød, uspecificeret, ca. 10 % fedt, rå 170 mg 19,7 g 8 

Æg, hel, rå 172 mg 12,3 g 14 
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Svinekød, uspecificeret, ca. 10 % fedt, rå 188 mg 18,7 g 10 

Kyllingebryst, rå 198 mg 21,5 g 9 

Tun, rå 200 mg 26,8 g 7 

Torskefilet, rå 200 mg 17,6 g 11 

Laks, atlantisk, opdræt, rå 219 mg 15,8 g 13 

Torskerogn, konserves 221 mg 13,7 g 16 

Laks, atlantisk, opdræt, røget 248 mg 20,9 g 11 

Lever, svin 369 mg 21,1 g 17 

Æggeblomme, rå 499 mg 15,6 g 32 

 

Tabel 39. Fosfat/protein ratio for brød, ris, pasta og gryn 

Brød, ris, pasta og gryn 

 

Fosfat Protein Ratio 

Franskbrød 114 mg   8,8 g 13 

Hvide ris, polerede, rå 130 mg   8,4 g 15 

Pasta, rå 140 mg 12,3 g 11 

Rugbrød, fuldkorn 158 mg   5,1 g 31 

Grovbrød 165 mg   8,3 g 20 

Hvide ris, parboiled, rå 171 mg   7,8 g 22 

Bulgur, rå 267 mg 10,8 g 24 

Fuldkornsris, rå 370 mg   9,0 g 41 

Fuldkornspasta, rå 370 mg 13,1 g 28 

 

Brød, ris, pasta og gryn 

 

 

Fosfat 

 

Protein 

 

Ratio 

Cornflakes, frosted    28 mg   5,3 g 5 

Cornflakes, uspecificeret   57 mg   5,6 g 6 

Mariekiks   91 mg   7,0 g 13 

Digestive kiks 116 mg   6,5 g 17 
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Hvedeknækbrød 199 mg 11,3 g 18 

Mysli, uspecificeret 277 mg   9,4 g 29 

Rugknækbrød 380 mg 10,7 g 36 

Havregryn, uspecificeret 440 mg 12,9 g 34 

Havrefras 614 mg 13,2 g 46 

 

Tabel 40. Fosfat/protein ratio for bælgfrugter, linser og grøntsager 

Bælgfrugter, linser og grøntsager  

 

Fosfat Protein Ratio 

Ærter, dybfrost   91 mg   6,1 g 15 

Champignon, friske   85 mg   2,0 g 42 

Edamame bønner, dybfrost 169 mg 11,0 g 13 

Kikærter, tørrede 300 mg 20,4 g 15 

Røde linser 368 mg 27,3 g 13 

Hvide bønner, tørrede 425 mg 21,3 g 20 

Brune bønner, tørrede 477 mg 18,9 g 25 

 

Tabel 41. Fosfat/protein ratio for nødder, mandler, frø og tørret frugt 

 

Nødder, mandler, frø og tørret frugt 

 

Fosfat 

 

Protein 

 

Ratio 

Tørret abrikos     65 mg   3,5 g 19 

Tørret figner     83 mg   3,3 g 25 

Rosiner   107 mg   3,2 g 33 

Pekannødder   263 mg   9,2 g 29 

Hasselnødder   280 mg 13,2 g 21 

Valnødder   369 mg 14,1 g 26 

Peanuts   391 mg 24,6 g 16 

Pistacienødder   470 mg 21,6 g 22 

Mandler   489 mg 21,2 g 23 
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Cashewnødder   490 mg 15,3 g 32 

Hørfrø   547 mg 25,0 g 22 

Græskarkerner 1040 mg 36,3 g 28 

Kilde: Frida Fooddata (37). Udarbejdet på Rigshospitalet Nefrologisk klinik P 2017 af klinisk diætist 

studerende Mia Bundgaard Klausen. Opdateret og redigeret af klinisk diætist Kirsten Thal-Jantzen, 

SDCC 2020. 
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7.3 Bilag 3. Obstipation 

Obstipation defineres som hård knoldet afføring to eller færre gange pr. uge og/eller forlænget/ 

problematisk defækation. Symptomer kan være kvalme, oppustet mave, nedsat appetit, opkast, smerter 

(99). 

Der er større risiko for obstipation ved nedsat nyrefunktion (99). Risikoen for obstipation kan vurderes 

via CRAS (Constipation Risk Assessment Score) der er oversat til dansk i den kliniske retningslinje for 

vurdering af risiko for obstipation. Der er flere faktorer i spil; uræmi, diabetes, 

væskeindtag/væskebegrænsning, reduceret kostfiberindtag ved kalium- og fosfatbegrænset diæt, fysisk 

inaktivitet, fysisk-, psykisk- og socialt miljø, tarmvæv og tarmmotorik (99).  

En vegetarisk kost, kan øge tarmperistaltikken pga. større kostfiberindhold og mindre fermenterbare 

proteiner. Derudover kan der forsøges med probiotika, da tarmfloraen også kan være påvirket af 

uræmien, medicin og diætanbefalinger (16). 

Ved PD er det vigtigt med en velfungerende mave-tarmfunktion, da det ellers ikke er muligt med 

optimal dialysebehandling. Derfor anbefales en mere løs afføring end normalt. Et studie har vist, at et 

tilskud af 6-12 g guargum pr. dag, er effektiv som laksantia med færre bivirkninger hos PD-patienter 

(57).  

Obstipation giver en retention af uræmiske toksiner og kan give hyperkaliæmi. En løs afføring kan give 

et større væsketab og fjerne nitrogenholdige affaldsprodukter (16). 

En del patienter med kronisk nyreinsufficiens behandles med laksantia. Laksantia virker ved at ændre 

tarmindholdets sammensætning og volumen samt ved at påvirke tarmmotorikken og salt- og 

vandtransporten gennem tarmvæggen (100). 

Tabel 42. Ernæringsudredning, ernæringsintervention og ernæringsmonitorering- og evaluering 

Fokusområde Anamnese Behandling/ lindring 

Kostfiberindtag Type og mængde af 

kostfibre, og muligheder 

for at øge mængden. 

Følges kalium og 

fosfatbegrænset diæt? 

Øge fiberindtagelse. Ved kaliumbegrænset diæt 

anvendes primært kogte grøntsager og gerne 

rugbrød. 

Der anbefales 23-30 g kostfibre dagligt (57).           
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Væske Væskeindtag og 

væskeanbefaling 

Den mængde væske som er ordineret, bør ikke 

overskrides 

Kosttilskud Hvilke tages allerede, og 

hvilke er afprøvet? 

Loppefrøskaller: 

Supplere daglig kost med loppefrøskaller, dog 

obs. på anbefalet væskeindtagelse, kaliumindhold      

og at det ikke må tages samtidigt med anden 

medicin.  

Supplere daglig kost med 6-12 g guargum 

(afprøvet på PD-patienter) 

 

Probiotika: 

Tilskud af probiotika mhp. at bedre tarmfloraen 

 

Hørfrø: 

Supplere daglig kost med 1 spsk. hørfrø morgen 

og aften 

Lægemidler Laksantia 

 

Kaliumbindere kan give 

obstipation 

 

Laksantia: 

Patienter med nedsat nyrefunktion kan behandles 

med alle former for laksantia, dog frarådes 

Magnesia, da overskydende magnesium udskilles 

via nyrerne. Movicol/ Moxalole/ Gangiden 

indeholder kalium, og man bør være opmærksom 

på brug ved hyperkaliæmi.  

Ofte er laksantia ordineret via den 

behandlingsansvarlige læge 

Toiletvaner Afføringsmønster, 

hyppighed og konsistens 

(f.eks. via Bristolskala) 

Historik i forhold til 

obstipation 

Forlænget/ problematisk 

defækation 

 

Bristolskala kan anvendes til vurderes af 

afføringens konsistens. Optimalt daglig afføring 

type 3-5, men vurderes individuelt. 

 

Undervise patienten i korrekt siddestilling (101).  

 

Fysisk aktivitet Mængde af og mulighed 

for fysisk aktivitet. F.eks. 

træthed i forbindelse med 

dialysebehandling 

 

Opfordre til øget fysisk aktivitet, f.eks. sengecykel 

under hæmodialysebehandling 
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Fysiske fund Kvalme, oppustet mave, 

nedsat appetit, opkast, 

smerter 

 

Kan være symptomer på obstipation. 

Se også bilag 4 med lindrende forslag 

7.4 Bilag 4. Lindrende forslag 

Erfaringsbaserede forslag til nedsættelse af gener relateret til ernæringsindtag. 

Tabel 43. Lindrende forslag 

Symptom Mulige årsager Behandling/lindring 

Kvalme og 

opkastning 

Ventrikelretention 

Uræmi 

Medicinske 

medikamenter 

Obstipation 

* Små måltider 

* Blød eller flydende ernæring 

* Ingefær (frisk revet eller ingefær shot) 

* Sea Band transportsyge armbånd 

* Kvalmestillede medicin 

* Laksantia 

Appetitløshed Uræmi 

Depression 

* Små måltider 

* Kold mad 

* Samvær med andre (evt. madfællesskab, 

besøgsven) 

* Beroligende musik  

* Meditationsøvelser 

* Gåture i naturen 

Kløe Uræmi      * Fosfat-, og proteinreduceret diæt. Se afsnit 4.3 og 

5.1Øget dialyseintensitet 

Mundtørhed Uræmi, mundsvamp * Håndkøbsmidler til mundpleje f.eks. kunstigt 

spyt, gel, spray (fås på apoteket) 

* God mundhygiejne i form af hyppig 

tandbørstning eller rensning af tandprotese 

* Medicinsk behandling af mundsvamp 

* Kamille the lavet af hele kamilleblomster, idet de 

æteriske olier smører mundslimhinden. Effekten fås 

ikke af kamille the i theposer 

Obstipation Immobilitet, nedsat 

indtag af fibre og væske 

* Laksantia 

* 1 spsk. hørfrø morgen og aften 
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* Fysisk aktivitet 

* Se endvidere forslag til intervention i bilag 1 

 

 

7.5 Bilag 5. Forslag til energirige mellemmåltider med lavt fosfat og kaliumindhold til 

patienter med kronisk nyreinsufficiens 

 

• Kiks eller ‘smørtyve’ med flødeost, friskost, rejer, hønsesalat eller rejesalat 

• Grissini med hummus og oliven 

• Cocktailpølser med baconsvøb 

• Små færdiglavede frikadeller  

• Hytteost med skinketern og evt. lidt radisser 

• Hytteost med syltetøj 

• Trifli med flødeskum 

• Blinis med creme fraiche 38 % og røget laks/rejer 

• Flødeis  

• Fløderand 

• Pandekage med is 

• Fromager 

• Flødebolle (uden marcipanbund) 

• Soya yoghurt 

• Varm Soya kakao med flødeskum 

• Protein/energitæt is 

• Protino drik eller yoghurt/dessert 

• Renilon 4.0 eller 7.5 
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