
KRONISK NJURSJUKDOM
 En kort översikt över sjukdomen och behandlingsalternativen

KRONISK NJURSJUKDOM
Kronisk njursjukdom (CKD) är ett tillstånd där båda njurarna gradvis förlorar sin förmåga att hjälpa kroppen 
med att avlägsna slaggprodukter och vätska från blodet. När detta händer börjar skadliga toxiner och 
överskottsvätska att ansamlas i kroppen, vilket gör att du känner dig dålig och ur balans.
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NJURFUNKTION
Väl fungerande njurar avlägsnar slaggprodukter och överflödig vätska från blodet, håller viktiga mineraler i 
balans och hjälper till att reglera blodtrycket. Med andra ord ser dina njurar till att din kropp förblir frisk 
och i balans.

SYMTOM
Symtomen varierar från individ till individ men vissa är vanligare än andra. Detta är några vanliga symtom 
som du kan uppleva om dina njurar inte fungerar som de ska.

• Svaghet eller trötthet
• Svullnad i händer eller fötter
• Oväntad andfåddhet
• Minskad aptit eller vikt
• En obehaglig smak i munnen

• Illamående
• Sömnproblem
• Oväntad klåda i huden
• Muskelkramper
• Huden kan se mörkare ut än normalt

Peritonealdialys använder bukhinnan, det 
peritoneala membranet, som ett filter för att 
rengöra blodet inuti kroppen. 

Hemodialys filtrerar ditt blod med hjälp av en 
maskin och ett syntetiskt membran som kallas 
dialysator.

BEHANDLINGSALTERNATIV
Många människor som lever med kronisk njursjukdom (CKD) behandlas med dialys – antingen i hemmet 
eller på en klinik. Dialys är en process som avlägsnar slaggprodukter och överflödig vätska från blodet  
som njurarna inte längre kan filtrera bort. Det finns olika typer av dialys, inklusive:

• Diabetes
• Högt blodryck
• Lupus

• Polycystisk njursjukdom
• Glomerulonefrit
• Skada eller trauma

ORSAKER TILL KRONISK NJURSJUKDOM
I de flesta fall är kronisk njursjukdom (CKD) resultatet av andra tillstånd som har påverkat dina njurar 
permanent över tid. De omfattar följande:
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Om du upplever något av de nämnda symtomen ska du tala med din läkare eller ditt vårdteam.SE-RC55-210028 v1.0 – June 2021 Om du vill veta mer, besök mykidneyjourney.baxter.se

MIN NJURRESA


