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Varje år drabbas 600 personer av njursjukdom i Sverige. Hyperlipidemi, 
diabetes och hypertension är kardiovaskulära riskfaktorer som innebär 
ökad risk att utveckla njursjukdom eller kronisk njursvikt. Förekomsten 
av dessa tillstånd är hög hos personer med långvarig njursjukdom eller 
njursvikt. Hälsosamma levnadsvanor minskar risken för förtidig död för 
dessa personer. 
Rökning och övervikt ger nedsatt glomerulär filtration i njurarna hos 
både friska personer och personer med njursjukdom. Diabetes eller 
högt blodtryck är riskfaktorer för insjuknande i njursjukdom om 
personen samtidigt röker. Rökning påskyndar sjukdomsutvecklingen 
från förstadiet av njursvikt till kronisk njursvikt och hos transplanterade 
personer ses försämring av blodkärlen. Vid dialys ökar risken för förtidig 
död markant om personen röker. Rökstopp minskar risken för förtidig 
död med 39 % vid njursjukdom.  
Riskbruk av alkohol ökar risken för högt blodtryck och stroke. Högt 
blodtryck ökar i sin tur risken för njursjukdom. Kombinationen av 
rökning och riskbruk av alkohol ökar markant risken för att utveckla 
njursjukdom.  
Regelbunden träning kan förebygga försämring av njursjukdomen 
genom att sänka blodtrycket och blodfettsnivåerna samt minska 
inflammationsprocesserna i kroppen. Muskelmassan har betydelse för 
överlevnaden vid njursjukdom medan en hög fettmassa ökar risken för 
förtidig död. Studier har visat att både personer med nedsatt 
njurfunktion och de med långvarig njursvikt kan uppnå ökad livskvalitet 
samt förbättrad fysisk förmåga efter individanpassade träningsråd och 
uppföljning. Mest fördelaktigt är att börja träna redan innan dialysstart 
men både före dialys, under dialys och efter en transplantation finns 
möjligheten att förbättra arbetsförmåga och muskelstyrka. Personer 
med långvarig njursjukdom eller njursvikt rekommenderas att utarbeta 
ett individanpassat träningsprogram med hjälp av en fysioterapeut som 
har erfarenhet av att arbeta med långvariga sjukdomar. Fysisk aktivitet 
minskar dödligheten vid njursjukdom.  
Personer med njursjukdom bör äta näringsrik mat med adekvat 
energiinnehåll som möjliggör bibehållen eller ökad muskelmassa, det är 
även viktigt med nutritionsbehandling för att motverka att uremiska 
symtom som aptitlöshet, illamående, trötthet och klåda uppstår. Kontakt 
med dietist rekommenderas för att optimera energi- och proteinintaget 
både vid njursjukdom och långvarig njursvikt. 
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