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Endret formel for estimert GFR hos voksne 
 
Internasjonalt og nasjonalt har man blitt enige om å utgi estimert 
glomerulær filtrasjonsrate, eGFR basert på en ny formel.  Fra 15. juni 
2015 vil Sentrallaboratoriet utgi eGFR basert på CKD-EPI-formelen i 
stedet for den nåværende MDRD-formel.  
 
eGFR er et mål (estimat) for nyrefunksjonen, og blir utregnet fra en formel 
som er basert på s-kreatinin, alder og kjønn.  Svaret blir gitt ut sammen med              
s-kreatinin hos personer ≥17 år og angir en kroppsoverflatejustert GFR.  

MDRD-formelen er utviklet fra pasienter med kronisk nyresykdom, og 
har derfor gitt systematisk for lave GFR-estimater mellom 60 og 120 mL/min.  
I 2009 publiserte Chronic Kidney Disease Epidemiological Collaboration 
(CKD-EPI) en ny, videreutviklet formel basert på en blandet populasjon med 
og uten kronisk nyresykdom (1). eGFR utregnet fra CKD-EPI-formelen gir et 
mer riktig estimat også for dem med bare lett nedsatt nyrefunksjon. Det gjør at 
vi kan utgi en tallverdi ved alle GFR-områder. Tidligere ga vi ut de høye 
verdiene som > 60 ml/min/1,73 m2. I forbindelse med overgangen kan          
s-kreatinin være veiledende for å vurdere endringen i den rapporterte eGFR.  
 
Begrensninger:  

 Formelen beregner eGFR for personer av europeisk avstamning. Hvis 
personen er av afrikansk eller afroamerikansk opprinnelse, må den oppgitte 
eGFR multipliseres med 1,15. 

 Ved avvikende muskelmasse i forhold til kjønn og alder (for eksempel 
pasienter med lav kroppsmasseindeks, muskelatrofi, amputasjoner, lammelser 
eller kroppsbyggere) bør man bruke andre mål for GFR, for eksempel 
cystatinbaserte formler eller iohexolclearance. 

 Til doseberegninger av medikamenter skal man benytte den absolutte verdi av 
GFR. eGFR forutsetter at pasienten har gjennomsnittlig kroppsoverflate som 
er 1,73m2, og man må korrigere den overflatenormaliserte GFR ved å 
dividere med 1,73 og multiplisere med aktuell kroppsoverflate.                    
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Aktuell kroppsoverflate beregnes slik:  
 

Vekt (kg)0,425 • høyde(cm)0,725 • 0,007184 

 

 CKD-EPI-formelen kan ikke brukes på barn. For barn kan man estimere 
GFR etter denne formelen, som er en variant av Schwartz-formelen:  

 

eGFR (barn)= (36,2 • høyde i cm)/s-kreatinin 
 
Inndeling av nyresykdom hos voksne basert på GFR: 
 

Stadium Funn  Estimert GFR 
(mL/min/1,73m2) 

1 Nyreskade og normal GFR >90 

2 Nyreskade og lett nedsatt nyrefunksjon 60 - 89 

3 Moderat nedsatt nyrefunksjon 30 - 59 

4 Alvorlig nedsatt nyrefunksjon 15 - 29 

5 Terminal nyresvikt   <15 
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