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Styresak 21-2014 Nyreerstattende behandling i Helse-Nord  

2000-2012 – resultater, mulige forklaringer og 

aktuelle tiltak 

 
 
Formål/sammendrag 
Styret i Helse Nord RHF har tidligere behandlet styresak 89-2011 Regional 
handlingsplan for nyreerstattende behandling i styremøte, den 31. august 2011. Denne 
planen er iverksatt.  
 
Som ledd i oppfølgingen av denne styresaken behandlet styret i Helse Nord RHF 
styresak 63-2013 Etablering av mobile enheter for behandling av dialysepasienter – 
utredning av muligheter i styremøte, den 22. mai 2013. Målet var å vurdere mulige 
løsninger for å sikre en likeverdig behandling for pasienter med behov av 
nyreerstattende behandling (NEB). Styret fattet følgende vedtak i styresak 63-2013: 
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. 
 
Adm. direktør legger nå frem en styresak, hvor resultatene av nyreerstattende 
behandling i Helse Nord i perioden 2000-2012 beskrives, aktuelle funn vurderes og 
mulige tiltak foreslås. Presentasjonen gis som et sammendrag (abstrakt), da studien 
tenkes publisert i komplett versjon i et internasjonalt medisinsk tidsskrift. 
 
Avstand fra hjemsted til et senter for nyreerstattende behandling (NEB) kan påvirke 
pasientenes livskvalitet og prognose. Helse Nord utgjør nesten halvparten av Norges 
landareal, men har mindre enn 10 % av befolkningen. I denne studien ble pasienter fra 
Nord-Norge som var registrert i Norsk Nefrologi Register i perioden 2000-2012 
analysert. Det var totalt 634 pasienter (Nordland 321 pasienter, Troms 215 pasienter 
og Finnmark 98 pasienter). Pasientkarakteristika avslørte betydelig flere røykere (31 % 
vs. 22 %) og pasienter med sukkersyke (32 % vs. 22 %) i Finnmark.  
 
  

Styremøte Helse Nord RHF  
26. februar 2014 - sakspapirer

side 49



 

Pasienter som gjennomgikk NEB og var bosatt i Finnmark hadde en signifikant kortere 
overlevelse. De gjennomsnittlige tallene for overlevelse var 3,8 år (Finnmark), 6,4 år 
(Troms) og 5,4 år (Nordland). De vanligste dødsårsakene var hjerte-/karsykdom 
(Finnmark 45 %, Troms 53 %, Nordland 55 %), infeksjoner (Finnmark 22 %, Troms 18 
%, Nordland 12 %), behandlingsstans (Finnmark 15 %, Troms 17 %, Nordland 13 %) og 
malignitet1

 
 (Finnmark 11 %, Troms 11 %, Nordland 14 %).  

Det var femti prosent mer aktive røykere og nesten dobbelt så mange med sukkersyke i 
Finnmark sammenlignet med de andre to fylkene. I en Cox-analyse2

 

 var disse to 
faktorene de mest sannsynlige hovedårsakene til en dårlig prognose i Finnmark. Lang 
avstand fra hjem til sykehuset kan være en annen mulig faktor, men dette kunne ikke 
vurderes i denne studien. Forebyggende strategier bør vurderes styrket, særlig i 
Finnmark. 

Bakgrunn/fakta 
Internasjonalt er det angitt at lange avstander fra eget hjem til senter for 
nyreerstattende behandling (NEB) kan påvirke både pasientenes livskvalitet og 
prognose. Denne utfordringen er i Helse Nord størst i Finnmark. Dette er forsøkt 
motvirket gjennom satellitt dialyse enheter både i Kirkenes, Vadsø, Hammerfest og Alta. 
Disse enhetene har vært bemannet med spesialsykepleiere knyttet opp mot 
Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø. Bruk av ambulerende nyrespesialist og 
telemedisinske løsninger har også vært sentrale tiltak.  
 
Gjennom arbeidet med oppfølging av Regional handlingsplan for nyreerstattende 
behandling ble det avdekket en indikasjon på kortere overlevelse for pasienter i 
Finnmark. For å avklare dette ble det iverksatt en studie i samarbeid med Norsk 
Nefrologi Register (NNR) ved Oslo Universitetssykehus (OUS), Rikshospitalet og 
Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) Tromsø og Nordlandssykehuset (NLSH) 
Bodø.  
 
Materiale og metode 
Norsk Nefrologi Register (NNR) er et nasjonalt epidemiologi- og kvalitetsregister og 
omfatter alle pasienter med kronisk nyresvikt som får nyreerstattende behandling, dvs. 
med dialyse eller nyretransplantasjon. Registeret ble opprettet i 1994 og er lokalisert til 
OUS, Rikshospitalet.  
 
Alle pasienter inkludert i NNR og som fikk nyreerstattende behandling mellom 1. januar 
2000 og 31. desember 2012 ble inkludert i studien. Det var totalt 634 pasienter. 
Detaljer er vist i tabell 1.  
 
  

                                                        
1 Malignitet betyr ondartet og brukes om ulike kreftsykdommer. 
2 Cox-analyse: En Cox regresjonsanalyse bruker tid fra screeningsdato til dødsdato (eventuelt sluttdato 
for oppfølgning) som avhengig variabel. 
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Tabell 1. Tabellen viser pasient karakteristika 

*- røykevaner ble først registrert fra 2005. 
 
Statistikk og autorisasjoner 
Det er benyttet aktuelle statistiske analyser med utgangspunkt i problemstillingene 
(log-rank test, Cox analyse, Kaplan Meiers metode). Medarbeidere i RHF-et hadde ikke 
adgang til pasientidentifiserbare data fra nyreregisteret. Det var kun personell ved OUS 
som hadde denne tilgangen.  
 
Studien ble gjennomført som en kvalitetsanalyse, og Helse Nord RHF hadde kun adgang 
til anonymiserte aggregerte data. Tilrådning fra Regional komité for medisinsk 
forskningsetikk eller godkjennelse fra Datatilsynet var derfor ikke nødvendig.  
 
Resultat 
Når vi sammenlignet fylkene i Helse Nord var det ingen forskjell i gjennomsnittlig alder 
eller forekomst av nyreerstattende behandling i regionen. De fleste pasientene var 
menn (448 pasienter - 70,7 %). Kun 21 % av pasientene startet med kontinuerlig 
ambulant peritoneal dialyse (en behandling hvor dialysevæske settes inn i bukhulen og 
denne brukes for å kvitte kroppen med slaggstoffer), og det var ingen forskjell mellom 
fylkene. Andelen av menn, diabetespasienter og røykere var høyest i Finnmark. Detaljer 
er vist i tabell 1. 
 
Median overlevelse etter start av NEB var henholdsvis 3,8 år (Finnmark), 6,4 år (Troms) 
og 5,4 år (Nordland). Detaljer er vist i figur 1.  
 
De vanligste dødsårsakene var hjerte-/karsykdom (Finnmark 45 %, Troms 53 %, 
Nordland 55 %), infeksjoner (Finnmark 22 %, Troms 18 %, Nordland 12 %), 
behandlingsstans (Finnmark 15 %, Troms 17 %, Nordland 13 %) og malignitet 
(Finnmark 11 %, Troms 11 %, Nordland 14 %). En vesentlig (signifikant) forskjell i total 
overlevelse ble observert mellom Finnmark på den ene siden og Troms og Nordland på 
den andre. Den betydelige forskjellen ble også observert, når man sammenlignet 
Finnmark med nasjonale tall. I kjønnsspesifikke analyser, ble den dårligere overlevelsen 
i Finnmark kun observert blant menn. Det var ingen forskjell mellom Troms og 
Nordland eller Nord-Norge og landet for øvrig. 

  Finnmark Troms Nordland 
Pasienter (antall) 98 215 321 
Tilfeller per million innb. per år 103,6 107,4 104,6 
Median (middelverdi) alder i år 62,4 62,3 62,9 
Menn (%) 76,5 69,8 69,5 
Sukkersyke (diabetes) 
Nyresvikt pga diabetes (%) 20,4 12,1 12,1 
Diabetes totalt (%) 31,6 21,4 22,7 
Røyking*    
Aldri røkt* (%)  26 37,4 39,8 
Aktiv røyker* (%) 31,2 21,4 22,3 
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Figur 1. Figuren viser 5 års overlevelse fordelt på fylke i Helse Nord.  
 

 
For å klargjøre funnene ble det gjort tilleggsanalyser (Cox-regresjonsanalyse). 
Analysene avdekket alder, sukkersyke som primærsykdom, år siden starten av 
nyreerstattende behandling, røyker og innbygger i Finnmark som de vesentlige faktorer 
som påvirket prognosen.  
 
Vurdering og konklusjon 
Analysen avdekket at pasienter som gjennomgår nyreerstattende behandling har 
dårligst prognose i Finnmark. På landsbasis er det kun Finnmark og Oppland fylke som 
har gjennomsnittlig overlevelse under fire år.  Pasientene i Finnmark hadde i større 
grad risikofaktorer som røyking og sukkersyke enn pasientene i Nordland og Troms. 
Samlet var disse to risikofaktorene av større betydning enn bostedsfylke.  
 
Det er kjent at forventet levealder generelt er kortere i Finnmark enn i Troms og 
Nordland. Dette skyldes økte risikofaktorer (eks. diabetes og røyking). Internasjonal 
forskning har vist at disse risikofaktorene kan forklare deler av forskjeller i overlevelse 
ved nyreerstattende behandling. Den har også vist at lange avstander fra hjem til 
sykehuset kan påvirke prognosen og være en annen mulig faktor, men dette kunne ikke 
vurderes i vår analyse.  
 
Den laveste andel dødsfall på grunn av infeksjoner ble påvist i Nordland (12 %). 
Nordlandssykehuset HF har over tid hatt gode data for sykehusinfeksjoner. Tallet for 
Finnmark og Troms var 22 % og 18 %. Dette kan indikere at forebyggende tiltak mot 
infeksjoner bør være et av tiltakene også for denne pasientgruppen, og dette faller 
sammen med Helse Nords nullvisjon for sykehusinfeksjoner.  
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Finnmark hadde femti prosent mer aktive røykere og nesten dobbelt så mange med 
sukkersyke sammenlignet med de andre to fylkene. Dette er en kjent problemstilling i 
Finnmark og bør være et sentralt tema i det forebyggende helsearbeidet i fylket.  
 
 

 
Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 

1. Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om resultatene av nyreerstattende 
behandling i Helse Nord til orientering 

 
2. Styret ber adm. direktør gjennom samhandlingen med kommunene og egne tiltak, 

sikre at spesialisthelsetjenesten i Finnmark er en aktiv deltaker i det forebyggende 
helsearbeidet. Det bes også om at tiltak i form av befolkningsundersøkelser gjennom 
samarbeid med Universitetet i Tromsø – Norges Arktiske Universitet vurderes.  

 
 
Bodø, den 14. februar 2014 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
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