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INNSPILL TIL KONSEPTFASE – NY SYKEHUSSTRUKTUR 

 

 

Dialysepasientene får oftest 4 timer hemodialysebehandling (HD) tre ganger pr. uke. I tillegg 

kommer tiden pasientene bruker på venting og reisevei. Pasientene går i dag lengre i dialyse 

enn tidligere blant annet på grunn av lengre ventelisteliste for transplantasjon, bedre 

dialysebehandling og bedre behandling av andre tilstander. Pasientene er mer komplekse enn 

tidligere, de har flere sykdommer som trenger oppfølging fra flere spesialiteter som 

karkirurg, gastrokirurg, urolog, radiolog, hud.pol./lysbehandling, øyeavdeling, ØNH, 

hjertepol. onkologi og geriatri. Kortest mulig reisevei er viktig for pasientene hvor de fleste 

tar drosje til og fra behandlingen, og belastningen ved å reise flere ganger i uka er stor. 

Pasienter med peritonealdialyse (PD) har en opplæringsperiode der de er innlagt i sykehus, 

og kommer til kontroll vanligvis en gang i måneden. For de fleste av disse vil ikke endringene 

av sykehusstruktur utgjøre mye. 

  

 

Virksomhetsinnhold Mjøssykehuset: 

 

Det er beregnet høy utnyttelsesgrad med to dialyseskift hver dag og drift 313 dager i året. 

I praksis vil det bety to skift mandag til fredag og ett skift lørdag og søndag. 

Dette for å bruke helgebemanningen fredag kveld, lørdag og søndag. Med 16 

behandlingsplasser vil man kunne gjennomføre ca 7000 dialyser i året som beskrevet, 

tilsvarende ca 45 hemodialysepasienter. Antall dialyseplasser vil ikke være tilstrekkelig for å 

møte dialysebehovet i Innlandet da økningen på landsbasis er 1,8 % fra 2019-2022 ifølge 

Norsk Nyreregister. Pr i dag utfører vi ca 15 000 dialyser pr år. Tallene vi har i dag viser at ca 

70 av dagens pasienter i HD vil tilhøre et nytt Mjøssykehus. Vi ser at med dagens drift at det 

er utfordrende å planlegge med full dialyseavdeling på hvert skift. Det må være kapasitet til å 

utføre akutte dialyser, ekstra dialyser på inneliggende pasienter og pasienter som har 

polikliniske timer og må endre tidspunkt for dialyse. Det er helt nødvendig at nefrolog er 

tilstede i dialysens åpningstid. 

 

Skissert areal 352 netto kvm på 16 behandlingsplasser er for lite. Det må planlegges med 

tekniske rom, lager, oppbevaringsrom og kontorer som er en stor mangelvare på dagens 

dialyseavdelinger. Vi antar at 400-450 kvm er mer riktig areal sett ut fra disse 16 

dialyseplassene med tilhørende rom. Som utviklingen har gått med økt sykelighet og større 
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andel smittepasienter er det også økende behov for isolat og enerom. Av 16 

behandlingsplasser må det minimum være 4 isolat, alle med mulighet for sengeplass. Det ene 

isolatet må ha undertrykk. Det må også minimum være 2 tomannsrom. 

 

 

Hvis Mjøssykehuset som skissert tar 25 HD-pasienter fra henholdsvis Elverum og 

Lillehammer, vil det ut fra dagens pasientantall være igjen ca 30 HD-pasienter på hvert sted. 

Det betyr fortsatt stor dialysedrift på Elverum og Lillehammer. Dette gir behov for nefrolog 

hver dag på begge steder. På Elverum må det også være akuttmedisinsk vakt/stansteam. 

 

Dialysepasientene som har dialyse andre behandlingsteder enn Mjøssykehuset kan få et 

dårligere totalt tilbud enn de har i dag. Pasientene er ofte til behandling i tillegg til dialysen og 

bruker de andre poliklinikkene. I dag legger vi disse timene til dialysedager da de slipper en 

ekstra tur til sykehuset. Derfor er det viktig at Mjøssykehuset bygges stort nok til at: 

 pasientene som har andre undersøkelser/polikliniske timer kan få sin dialyse her på 

undersøkelsesdagen 

 pasientene i Mjøssykehusets opptaksområdet får sin dialyse her 

 det planlegges kapasitet med dialyseplasser for pasientene inneliggende på sengepost  

 

Regjeringen har styringsmål med 30% i hjemmedialyse. Dette samsvarer med det vi erfarer i 

praksis at er mulig å oppnå med vår pasientgruppe. Pga kompleksiteten til mange av 

dialysepasientene vil de fleste ha behov for dialyse på sykehus, og den største andelen 

hjemmedialyse vil være PD. PD er enklere å utføre utenfor sykehus og krever færre ressurser 

til opplæring. Erfaringsmessig er det nyttig å ha PD-poliklinikken inne på HD-avdelingen. Vi 

har gode resultater når det gjelder å konvertere pasienter fra HD til PD, noe som gir økende 

antall pasienter i hjemmedialyse.  

 

Vi ser fordeler ved å ha en stor hoveddialyse på et nytt Mjøssykehus. Å samle fagmiljøene vil 

gjøre det enklere å videreutvikle faget når man er samlet i samme hus som karkirurgi, 

gastrokirurgi, radiologi, palliativt team/kreftenheten, geriatri.  

Pasientene ved opptaksområde Mjøssykehuset vil få kortere reisevei og dermed reduserte 

kostnader for pasientreiser.  

 

Oppsummering 

 

Faggruppa mener at det er nødvendig med en større avdeling på Mjøssykehuset, både når det 

gjelder antall behandlingsplasser og areal. Dette for å sikre at pasientene får behandling på 

nærmeste sykehus og får tilbud om dialyse ved innleggelser/polikliniske timer ved 

Mjøssykehuset. I tillegg må økningen av antall dialysepasienter beregnes inn.  

Erfaringsmessig ser vi at regjeringens styringsmål med 30% hjemmebehandling er det som er 

realistisk å oppnå hos pasientgruppa.  

Nærhet til sykehuset vil redusere reiseutgifter og totalbelastningen for dialysepasientene i 

opptaksområdet. Pasienter ved de andre dialyseenhetene vil ha lengre vei og vil få en økt 

tilleggsbelastning ved oppfølging av andre tilstander.  

Mjøssykehuset vil bli en stor forbedring når det gjelder muligheter for faglig utvikling, økt 

kompetanse og moderne MTU. 
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Virksomhetsinnhold i null-pluss alternativet: 

 

Vi forutsetter at ved et erstatningssykehus på Hamar, vil nefrologivirksomheten på 

Lillehammer og tilhørende dialysesatellitter fortsette som i dag. 

  

Det er viktig å poengtere at ved et null-pluss alternativ for Elverum-Hamar må 

hoveddialyseavdelingen ligge på erstatningssykehuset fordi akuttvirksomheten og 

nyremedisinsk sengepost skal lokaliseres der. Hoveddialyseavdelingen må håndtere alle 

inneliggende dialyser samt intermitterende dialyser på intensiv. I Elverum blir det i dag 

gjennomført 300-400 hemodialyser på inneliggende pasienter hvert år. 

 

Avdelingen må kunne håndtere oppstarter av nye dialysepasienter inneliggende på sengepost, 

opplæring av selvdialyse/hjemmedialyse samt oppfølging av disse pasientene.  

 

Elverum kan være en dialysesatellitt. Satellitten kan gi dialyse til pasienter bosatt nærmest 

Elverum. Det kan også være drift av nyremedisinsk poliklinikk, transplantasjonsutredninger 

og oppfølging av nyretransplanterte.  

 

Som nevnt ved Mjøssykehusalternativet vil det være nyttig å ha PD-poliklinikken inne på 

HD-avdelingen på erstatningssykehuset.  

 

Ved å samlokalisere dialyse, gastrokirurgi og karkirurgi på erstatningssykehuset vil fagmiljøet 

Elverum-Hamar styrkes og gi god pasientflyt ved anleggelse og vedlikehold av 

dialysetilganger for pasienter tilhørende erstatningssykehuset. En stor andel pasienter 

tilhørende Elverum vil få kort reisevei til erstatningssykehuset.  

 

For pasienter tilhørende Lillehammer vil dette fortsatt bety at pasientene belastes med 

transport mellom sykehus, da karkirurgen ligger på erstatningssykehuset.  

 

Ved et nytt erstatningssykehus for Hamar vil faggruppen ha de samme utfordringene som i 

dag i forhold til samarbeid mellom ulike hus og to hoveddialyseavdelinger. Samarbeid 

mellom dialyseavdelingen på Lillehammer og karkirurgen vil fortsatt være utfordrende både i 

pasientbehandling og faglig utvikling.  

 

Oppsummering 

 

Vi forutsetter at Lillehammer fortsetter med samme funksjoner som i dag og det vil bli få 

endringer for disse pasientene.  

For at dialysepasientene ved Elverum-Hamar skal få forsvarlig dialysebehandling er eneste 

løsning at dialyseavdelingen ved Elverum-Hamar legges til erstatningssykehuset.  

Ved å legge hoveddialysen til erstatningssykehuset vil nærhet til sykehuset redusere 

reiseutgifter og totalbelastningen for dialysepasientene i opptaksområdet.  

 

Slik det er skissert med kun dialyseavdeling på Elverum vil akuttpasienter/intensivpasienter 

og inneliggende dialysepasienter ved erstatningssykehuset ikke ha et dialysetilbud. Dette vil 

ikke være gjennomførbart i praksis og anses som ikke faglig forsvarlig.  
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På vegne av Faggruppa, helsefaglig gruppe innen dialyse 

 

Roger Blengsli, avdelingssykepleier Elverum 

Bente Bye, avdelingssykepleier Lillehammer 

Irene Teppdalen, fagsykepleier Elverum 

Tove Marit Kjernlie, fagsykepleier Lillehammer 

Ellen Dalsegg, fagsykepleier PD Elverum 

 

 

 

 


