
  

 
  
 

 
 
 
 
 

Albumin/kreatinin ratio i urin 
 
Fra 1.1.2017 innføres analysen albumin/kreatinin ratio som rutine i Molde. For spot-urin vil vi 
rutinemessig gi ut både U-albumin/kreatinin ratio og U-albumin som g/L. U-albumin-
konsentrasjonen varierer med urinproduksjonen. Ved å bruke ratio albumin/kreatinin 
kompenserer man langt på vei for varierende væskeinntak og diurese. For å få en mest 
mulig stabil prøvetakingssituasjon anbefales å bruke morgenurin. Også i tilfeldig spoturin på 
dagtid skal dette gi et rimelig godt bilde av albuminutskillelse i urin.  
Albumin i natturin går ut som analyse. Hvis man vil måle albumin-utskillelse i tidssamlet urin, 
anbefales døgnurin, som anses å gi det beste utrykk for albuminuri.  
Ved å multiplisere U-albumin/kreatinin ratio med 10, får man et tilnærmet uttrykk for 
døgnutskillelsen av albumin.  
 
Indikasjon: 
Utredning av mistenkt nyresykdom. Pasienter med diabetes, hypertensjon eller 
påvist redusert eGFR (<60 ml/min/1,73m2) skal undersøkes jevnlig, vanligvis årlig. 
Pasienter som har normal eGFR, bør også undersøkes med urin albumin kvantitering 
dersom man mistenker nyresykdom (glomerulær skade). 
 
U-albumin/kreatinin ratio og estimert GFR er begge viktige og nyttige redskap til å påvise 
nyresykdom i tidlig stadium hvor man kan oppnå mye ved riktig behandling.  
 
Pasienten må være i non-ketotisk tilstand, skal ikke ha symptomer på urinveisinfeksjon eller 
feber og unngå sterk fysisk aktivitet dagen før prøvetakingen. 
 
Referanseområder 

Kvinner og menn 

Morgenurin < 3 mg/mmol kreatinin  

Urinsamling pr døgn < 30 mg/døgn 

 
Analytisk og biologisk variasjon 

Biologisk variasjon 25-50 % (albumin/kreatinin ratio) 

 

 
Tolkning 
Økt mengde utskilt urin-albumin er den viktigste biomarkør for påvisning av glomerulær 
nyreskade og også den viktigste prognostiske markør for progresjon av nyresykdom. 
Albuminuri i lavt/moderat nivå sees i tidlige stadier av diabetisk nyresykdom, mens tilstanden 
ennå ofte er reversibel. Behandling med blodtrykksnedsettende midler og bedre 
blodglukosekontroll kan redusere albuminurien, og forsinke utviklingen av manifest 
nyresykdom hos pasienter med type I diabetes. Hos pasienter med type II diabetes 
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og/eller hypertensjon er albuminuri en indikator på at pasienten har økt risiko for hjerte-
karsykdom og ende-stadium nyresvikt, og medikamentell behandling vil vanligvis være 
indisert. Albuminuri i høye konsentrasjoner (> 30 mg/mmol kreatinin eller 300 mg/døgn) er 
forenlig med diagnosen "manifest proteinuri" dvs. irreversibel nyresykdom, og henvisning 
til spesialisthelsetjenesten bør vurderes. 
 
Albuminuri i lav konsentrasjon kan sees ved en rekke kliniske tilstander uten at det samtidig 
foreligger nyreskade, for eksempel ved feber, hypertensjon, urinveisinfeksjon, ketoacidose 
og etter fysisk anstrengelse. Utskillelsen av albumin i urin varierer mye fra dag til dag hos 
samme person. For vurdering av risiko for diabetisk nyresykdom bør derfor inntil minst 3 
ulike urinsamlinger utføres i løpet av minst 1 og maksimalt 6 måneder. Dersom to prøver 
viser positivt resultat (jfr. referanseområdene over) er det forenlig med diagnosen albuminuri. 
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