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Bildediagnostisk avdeling på Ahus endrer rutinene ved undersøkelser som 
medfører bruk av jodholdige kontrastmidler  
 
Bildediagnostisk avdeling (BDA) undersøker et stort antall pasienter der intravenøs- eller arteriell 
kontrast er et viktig bidrag til å få gode undersøkelser. Kontrastmidler kan påvirke nyrefunksjonen, 
og må derfor brukes med varsomhet hos mennesker med nedsatt nyrefunksjon. Siden 2017 har 
BDA i stor grad fulgt anbefalingene fra ESUR (European Society of Urogenital Radiology). ESUR 
har revidert anbefalingene, og BDA har oppdatert og tilpasset retningslinjene. Som tidligere 
baserer vi våre tiltak på glomerulær filtrasjonsrate (GFR). 
 
Hovedendringer:    
GFR-grenseverdien for hvilke pasienter som skal væskes opp før undersøkelse med intravenøs 
kontrastvæske er endret. For pasienter som får kontrast intravenøst eller intraarterielt, og blodet 
går via resten av kretsløpet før det når nyrene (sekundær eksponering av nyrene), blir grensen 
flyttet til GFR<30.  
 
Grensen på GFR<45 beholdes for de pasientene som skal ha kontrastvæske intraarterielt, og som 
passerer direkte til nyrene (primær eksponering av nyrene). 
 
Endringen fører til at færre pasienter må væskes opp før undersøkelse med kontrastvæske.  
Pasientene vil ikke lenger bli oppfordret til å drikke godt i forkant av undersøkelsen, da det ikke er 
sett noen klar gevinst av dette i forskningen. 
 
Grensen for når man må ta en kort pause i inntaket av Metformin flyttes til GFR<30 for intravenøs- 
eller arteriell kontrast med sekundær eksponering av nyrene. GFR<45 er fortsatt grensen ved 
intraarteriell kontrast med primær eksponering av nyrene.   
 

Rutinene blir som følger: 
 
Spørreskjema sendes polikliniske pasienter 
Pasientene vil i forkant av undersøkelsen tilsendt et spørreskjema sammen med 
innkallelsesbrevet. Spørreskjemaet skal avklare hvilke pasienter som kan ha nedsatt 
nyrefunksjon. Disse pasientene må ta kontakt med egen lege og få målt GFR/ kreatinin en uke før 
kontrastundersøkelsen. Prøvesvaret må pasienten ha med seg til sykehuset på 
undersøkelsesdagen. På denne måten kan vi tilpasse kontrastmengden etter pasientens 
nyrefunksjon. 
 
Alle pasienter med GFR<30 væskes opp før undersøkelsen 
(GFR<45 for den beskjedne gruppen med pasienter som får intraarteriell kontrastinjeksjon med 
primær eksponering av nyrene).  
 
For pasienter som er henvist fra sykehuset vil de ulike avdelinger og poliklinikker ha ansvaret for å 
gi intravenøs væske på forhånd, slik det allerede praktiseres.  
Pasienter som er henvist fra ekstern lege (fastleger og andre helseforetak) vil også få tilbud om 
intravenøs væske på forhånd, ved en av sykehusets avdelinger.  
Pasienter i dialyse skal ikke væskes opp. 
Pasienter som ikke blir forberedt vil få en ny time. 
 
Pasienter som bruker metforminholdige medikamenter 
Pasienter med nedsatt nyrefunksjon, og med diabetes som reguleres med metforminholdige 
medikamenter, må ta en kort pause i bruken av disse i etterkant av undersøkelsen. Grensene for 
dette er GFR<30 hos pasienter som får intravenøs eller intraarteriell kontrast med sekundær 
nyreeksponering, og GFR<45 for de som får intraarteriell kontrast med primær nyreeksponering. 
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Pasienten tar ny kontroll av GFR i løpet av de første 2-4 døgnene etter undersøkelsen. Egen lege 
må selv følge opp disse prøvesvarene, og gi beskjed til pasienten om å gjenoppta medisineringen 
med metformin.  
 
Pasientene vil få informasjon om alt som står ovenfor i innkallelsesbrevet 
De nye rutinene vil føre til små endringer for pasienter, henvisende leger og sykehusets kliniske 
avdelinger. Endringene fører til oppdaterte retningslinjer til å håndtere de pasientene som står i 
fare for å få bieffekter av kontrastundersøkelsen.  
 
Med vennlig hilsen  
 
Bildediagnostisk avdeling  
Nordbyhagen/Ski/Kongsvinger 

 


