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Styresak 63-2013 Etablering av mobile enheter for behandling av 

dialysepasienter – utredning av muligheter 

 
 
Formål 
Styret i Helse Nord RHF behandlet styresak 89-2011 Regional handlingsplan for 
nyremedisin – oppfølging av styresak 52-2011/7 i styremøte, den 31. august 2011. 
 
Styret fattet følgende vedtak i punkt 4: Adm. direktør bes om å utrede muligheten for å 
etablere mobile enheter for behandling av dialysepasienter. 
 
Formålet med denne saken er å gi styret en orientering og beskrivelse av aktuelle 
muligheter for mobile enheter og gevinster/ulemper knyttet til disse. Styresaken er 
utarbeidet i tett dialog med det nyremedisinske fagmiljø og har som mål å sikre denne 
pasientgruppen en desentralisert tjeneste av god kvalitet og trygghet.   
 
Handlingsalternativer med konsekvenser 
Hensikten med mobile enheter for behandling av dialysepasienter er å gi behandling av 
god kvalitet nært pasientens hjemsted. Dette kan oppnås ved at utstyr og personell 
flyttes dit pasienten oppholder seg.  
 
Etter dialog med fagmiljøet har vi valgt å se bort fra en løsning, der pasienten selv 
sørger for å være mobil, for eksempel ved at dialyseutstyret er montert i en bobil. 
 
Det er i dag tre hovedalternativ av mobile enheter.  
1. Mobilt utstyr og personell forflytter seg innenfor et geografisk område slik at 

pasienter som bor i nedslagsfeltet får behandling i nærhet av hjemsted.  
2. Mobilt utstyr for å gjennomføre dialyse plasseres i et område hvor det bor flere 

dialysepasienter. Gevinsten blir kort reisestrekning for pasientene. Den mobile 
enheten må ha egen bemanning eller bemannes med lokale sykepleiere og 
leger. Mobile dialyseenheter er mulig å leie, men dette har til nå ikke vært gjort i 
Norge. Derimot har man mye erfaring med opprettelse av midlertidige 
dialysesatellitter i primærhelsetjenestens lokaler. 

3. Et tredje alternativ er å ha mobilt utstyr som flyttes hjem til pasienten. Da kan 
behandlingen foregå i hjemmet, enten ved at pasienten utfører den selv og/eller får 
bistand fra hjelpepersonell (for eksempel hjemmetjenesten). 

 
I Helse Nord har vi erfaring med midlertidige dialysesatellitter opprettet for en periode 
og nært der en eller flere pasienter bor. I tillegg har vi erfaring med hjemmebehandling 
(hjemmedialyse). 
 

Styremøte Helse Nord RHF 
22. mai 2013 - sakspapirer

side 39

http://www.ems-healthcare.com/Content/LandingPages/RenalDialysisTrailers.aspx�


 

I vår region gis det tilbud om dialyse på 15 steder. I en periode har det vært 
midlertidige dialysesatellitter i Beiarn, Hamarøy og Værøy, men disse er avsluttet, fordi 
det ikke lenger er behov i disse kommunene. En oversikt over pasientantall og fordeling 
er vist i tabell 1. 

Dialysetilbudet i Helse Nord i 2013 

 
Sted Antall pasienter i HD* Antall pasienter i PD** 
Nordlandssykehuset og 
Helgelandssykehuset 

44 19 

UNN og Helse Finnmark 37 15 
Totalt 81 34 

Tabell 1. Totalt antall pasienter i hemodialyse (HD)* og peritonealdialyse (PD)** pr 1.1.2013: 
 
*Hemodialyse er filtrerning av pasientens blod ved hjelp av dialysemaskiner. Dette for å 
fjerne slaggstoffer.  
**Peritoneal dialyse er en dialyse hvor det brukes væske som settes inn i bukhulen og 
slaggstoffene filtreres over bukhinnen.  
 

Dialysebehandling kan deles i to ulike typer med ulike krav: 
Hva kreves for å gjennomføre dialysebehandling? 

• Hemodialyse (HD) utføres primært i institusjon med hjelp fra sykepleiere/leger, 
men kan også gjøres av pasienten selv i hjemmet. Her kreves blodtilgang i form av 
dialysekateter eller arteriovenøs fistel, dialysemaskin, vannrenseanlegg, 
forbruksvarer og medikamenter. De fleste som har HD dialyseres i institusjon tre til 
fire ganger i uken. 

• Peritonealdialyse (PD) utføres primært av pasienten selv i hjemmet, men kan også 
gjøres i institusjon. Her kreves tilgang til bukhulen via et dialysekateter, evt. 
dialysemaskin (nattmaskin) og forbruksvarer. De fleste som har PD, dialyserer seg 
hjemme uten assistanse. De har i forkant gjennomgått opplæring og følges opp 
jevnlig med telefonkontakt og kontroller. Noen dialyseres i institusjon eller mottar 
hjelp fra hjemmetjeneste. 

 
Ved HD er det stort behov for renset vann. Hver behandling forbruker minimum 200 
liter vann, og pasientens blod eksponeres for minst 120 liter. Vannet forbehandles for å 
fjerne klor, kalk og partikler, før det renses via et RO-anlegg1

 

, slik at det til slutt har en 
mikrobiologisk standard som gjør at pasienten tolererer å bli eksponert for så store 
mengder vann uten å bli syk av det. Mellom behandlingene må vannrenseanlegget og 
rørene vannet distribueres i renses, og vannet må ikke stå stille i rørene over tid. 

En (i Norge) ny dialysemaskin til hjemmebruk prøves nå ut ved to sykehus i landet: 
Ullevål sykehus og Ahus. Den bruker mindre vann og har enklere vedlikeholdsrutiner og 
kan være en mulighet som hjemmebehandling for noen pasienter. 
 
  

                                                        
1 RO-anlegg: Vannrenseanlegg med reversert osmose (filtreringsmetode) 
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Valg av behandling 
Valgene styres av pasienten, medisinske vurderinger og hva som til slutt er mulig å få 
til. Transplantasjon før dialyse blir nødvendig, er ansett for å være den ideelle 
løsningen. 
 
Kostnader ved dialyse 
Kostnadene ved HD i institusjon er knyttet til: 
• Lokaler, utstyr og medisinske forbruksvarer.  
• Lønnskostnader: Dersom pasienten utfører behandlingen helt eller delvis selv, vil 

lønnskostnader reduseres betraktelig. 
• Reiseutgifter: Disse kan være svært høye ved lange avstander og behandling tre til 

fire ganger i uken. Ved å flytte behandlingstilbudet hjem til pasienten eller i 
nærheten, vil reisekostnadene reduseres, mens de andre holdes konstant..  

 
Noen pasienter kan ta hånd om dialysebehandlingen selv. I vår region betyr det i 
praksis at de tilbys og velger PD (en hjemmebehandling pasienten vanligvis tar hånd om 
selv, etter opplæring ved Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) Tromsø/Harstad 
eller Nordlandssykehuset (NLSH) Bodø). Kostnadene ved PD er lavere enn ved HD i 
institusjon.  
 
Ved HD i hjemmet vil driftskostnadene være enda lavere, men det tilkommer 
etableringskostnader i form av dialysemaskin, vannrenseenhet og evt. ombygging/ 
tilrettelegging i hjemmet. Det er svært få som velger HD hjemme. For tiden er det bare 
to pasienter i vår region.  
 
Noen pasienter som behandler seg hjemme, vil ha behov for hjelp fra hjemmetjeneste 
og/eller pårørende. Det er også aktuelt å bruke telemedisinske løsninger som 
hjelpemiddel og for å skape trygghet og god dialog/oppfølging.  
 
Nasjonalt senter for samhandling og telemedisin (NST) har gjennomført flere prosjekter 
med dette som tema, og konkludert med at det er et godt hjelpemiddel. Dialysen ved 
UNN Tromsø er for tiden med i et EU-prosjekt hvor pasienter som behandler seg 
hjemme kommuniserer med fagpersonell via telemedisinske løsninger. Telemedisinske 
løsninger brukes også i oppfølgingen som UNN Tromsø og NLSH Bodø gjør i forhold til 
dialyseenhetene. 
 
Avtaler og ansvar 
Ved dialyse utenfor sykehus vil det være minst tre forhold som må avklares: Juridisk, 
faglig og økonomisk ansvar. I dag er disse forholdene ikke tilstrekkelig avklart, og det er 
ønskelig med en felles standard for samarbeidsavtaler som kan brukes når man 
etablerer dialyse utenfor sykehus. Flere steder er det inngått intensjonsavtaler som 
regulerer forholdet mellom sykehus og kommune.  
 
I Landsforeningen for nyrepasienter og transplantertes (LNT) helsepolitiske plan for 
2009-2013 er det lagt vekt på at dialysebehandling skal tilbys på en slik måte at den 
enkeltes medbestemmelse ivaretas, og at dialyse tilbys som hjemmebehandling eller 
nært hjemmet. Målet er at alle nyrepasienter og transplanterte skal sikres den best 
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mulige individuelle behandling. Nyrepasientene skal gis reell valgmulighet når det 
gjelder dialyseform. 
 
Det er også viktig å bedre muligheten for hjemmedialyse, dialyse på helseinstitusjon, 
satellittstasjoner og assistanse via telemedisin. Dialysepasienter må videre sikres 
muligheten til gjestedialyse og feriedialyse både i inn- og utland. 

 
I handlingsplanen i Helse Nord for 2013 fokuseres det på bedre tilbud om 
hjemmedialyse: 
• Nyrepasienter skal ha god informasjon om alle dialyseformer. 
• Nyrepasienter skal i samråd med sin lege fritt kunne velge dialyseform.                                          
• Både peritonealdialyse og hemodialyse skal være en tilgjengelig dialyseform hjemme 

for alle som trenger dialyse. 
• Institusjoner for eldre bør kunne tilby dialyse for sine pasienter. 

 
Vurderinger og oppsummering 
I styresak 89-2011 ble adm. direktør bedt om å utrede muligheten for å etablere mobile 
enheter for behandling av dialysepasienter. I denne saken er det gitt en oversikt og 
gjennomgang av mulige løsninger for mobile dialysebehandlinger.  
 
Fordelene med mobile enheter kan være flere, men det pekes også på utfordringer og 
uhensiktsmessige sider ved løsningene. Kort kan nevnes få pasienter, spredt bosetting, 
lang behandlingstid, hyppige behandlinger, lange avstander, ustabile værforhold og 
bemanningsutfordringer. 
 
I dag har Helse Nord i tillegg til dialyse i sykehus fokusert på midlertidige 
dialyseenheter, hjemmedialyse med bruk av peritoneal dialyse og hjemmedialyse i form 
av hemodialyse (få pasienter). Tjenestene har vært støttet med telemedisinske 
løsninger. En ny dialysemaskin til hjemmebruk er nå i utprøving i Norge (Ahus og 
Ullevål). Denne krever mindre vannmengder og kan åpne for nye muligheter for 
dialysetrengende. 
 
Konklusjon 
Ny teknologi kan åpne for hemodialyse i hjemmet for flere pasienter. De 
nyremedisinske fagmiljøene anbefaler at nytt regionalt fagråd for nyremedisin i Helse 
Nord (opprettes i 2013) følger opp og utreder videre alternative muligheter for 
desentralisert behandling av dialysetrengende.  Bedre løsninger for gjestedialyse og 
feriedialyse bør også inkluderes i fagrådets arbeid. 
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Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om dialysebehandling i Helse Nord og 

tiltak for å sikre en desentralisert og mobil dialysebehandling til orientering.  
 
2. Styret ber adm. direktør følge utprøvingene av nye dialysemaskiner og vurdere om 

disse bør tas i bruk i Helse Nord. 
 
 
Bodø, den 7. mai 2013 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 
Referanser: 
• Handlingsplan for forebygging og behandling av kronisk nyresykdom (2011-2015) 
• Regional handlingsplan for nyremedisin: Nyreerstattende behandling i Helse Nord 

(2011) 
• Landsforeningen for nyrepasienter og transplanterte. Dialyse og livskvalitet - 

hvordan ivareta dialysepasienters livskvalitet? Spørreundersøkelse blant norske 
dialysepasienter (2008) 

• LNT`s handlingsplan/ Helsepolitiske program 2009- 2013, http://www.lnt.no/ 
• Nasjonalt senter for samhandling og telemedisin, http://www.telemed.no/ 
• Norsk nefrologiregister, http://www.nephro.no/nnr.html 
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