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Abstract 
 

Background: Hemodialysis is a treatment usually given electively to patiens with chronic 

kidney failure. The aim of this study was to examine the use of hyperacute hemodialysis in 

the setting of the acute, severely ill patient. Materials and methods: Three different sources 

were used: A litterature search in Pubmed, three patient cases and a data collection by phone 

to examine the availability of hyperacute hemodialysis in Norwegian hospitals. Results: 

There were 89 articles included from Pubmed, where most (67) were case studies. They 

described the use of hyperacute hemodialysis on a number of conditions, like intoxications 

and metabolic disturbances. The patient cases described the use of hyperacute hemodialysis 

on an adverse effect of metformin and two cases of diabetic ketoacidosis. There were 27 

hospitals in Norway where hyperacute hemodialysis could be administered, with a median 

time from arrival at the intensive care to the start-up with hemodialysis of 1 hour and 45 

minutes. Conclusion: Hemodialysis can be used to treat a vast number of acute illnesses. It 

seems that the availability of the treatment in Norway is relatively good.  
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Innledning 
 

I denne oppgaven ble det fokusert på situasjoner der en ville benyttet hemodialyse med svært 

høy hastegrad (hyperakutt). Hemodialyse kan brukes hos pasienter med akutt nyresvikt, der 

hastegraden kan være mellom ett til to døgn, avhengig av hvor fort avfallsstoffer hopes opp i 

kroppen. I motsetning til dette finnes situasjoner der en bruker dialysemaskin til hyperakutt å 

korrigere alvorlige forstyrrelser i ulike blodverdier som ikke nødvendigvis behøver å skyldes 

nyresvikt. Disse pasientene ofte svært derangerte. Eksempler på dette er 

medikamentforgiftninger, syre-baseforstyrrelser, elektrolyttforstyrrelser og hypotermi. Det er 

slik behandling denne oppgaven omhandler. 

Problemstillingen ble belyst fra tre vinkler: En litteraturstudie der det ble sett etter mulig bruk 

av hyperakutt hemodialyse, en spørreundersøkelse for å undersøke bruken og 

tilgjengeligheten av denne behandlingsformen i Norge, samt tre pasientkasuistikker der 

hyperakutt hemodialyse var en del av behandlingen. 

 

Bakgrunn 

Den friske nyres oppgaver – litt anatomi og fysiologi 
Nyrene har flere funksjoner (1). Blant disse er regulering av pH, regulering av 

ionekonsentrasjoner og eliminasjon av flere fremmed- og avfallsstoffer. Disse oppgavene er 

knyttet til urinutskillingen. Nyrene har også andre funksjoner (eksempelvis dannelse av 

erytropoietin og aktivt vitamin D) som ikke vil bli omtalt nærmere her.  

Nyrenes funksjonelle enhet kalles nefron (figur 1) (1). Hver nyre har omtrent 600 000 

nefroner, og hvert nefron består av et rør med en utposning omkring et kapillarnøste (figur 1, 

punkt 5). Røret kalles tubulus (figur 1, punkter 4,7-9), mens utposningen med kapillarnøstet 

kalles glomerulus (figur 1, punkt 6). Glomerulus har som funksjon å grovfiltrere blodet, 

ultrafiltrasjon. Filtrasjonen skjer gjennom en membran som er permeabel for vann og ioner, 

men ikke for større molekyler slik som proteiner, slik at membranen er delvis 

gjennomtrengelig eller semipermeabel. 

Filtrasjonen går fra blodet i kapillarnøstet og over i nefronet, og drives hovedsakelig av det 

glomerulære hydrostatiske trykket (1). Ettersom proteiner ikke trenger gjennom membranen, 

utgjør de det viktigste mottrykket, det proteinosmotiske trykket (figur 2). Filtrasjonsprosessen 

er en relativt passiv prosess, og kan kun reguleres via det systemiske blodtrykket og 

diameteren i de arterioler som går inn (afferente, figur 1, punkt 1) og ut (efferente, figur 1, 

punkt 2) av kapillærnøstet i glomerulus. 
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Figur 1 (venstre). Nefron. 1-2: Til- og fraførende arterioler, 3: Venole, 4,7-9: Tubulus, 5-6: 

Glomerulus (2).  

Figur 2 (høyre). Skjematisk oversikt over de ulike trykkgradientene over den semipermeable 

membranen i glomerulus (3). 

Etter filtrasjonen er det dannet ubearbeidet urin som kalles ultrafiltrat (1). Denne bearbeides 

gjennom tubulus, som omsluttes av kapillarer som avgår fra kapillarnøstet i glomerulus. Her 

foregår aktiv og passiv transport av vann og oppløste stoffer. Prosessene drives av aktive 

transportproteiner, diffusjon av stoffer med sin elektrokjemiske gradient og osmose. Disse 

prosessene er med på å regulere de overnevnte funksjoner. 

 

Hemodialysens historie 
John Jacob Abel (1859-1938) var den første til å bruke begrepet «kunstig nyre» (4). Han 

mente at dersom nyrene ikke var i stand til å fjerne skadelige stoffer fra blodet, kunne en 

oppnå det ved nyreerstattende behandling, hemodialyse. Den første kliniske hemodialyse av 

en menneskelig pasient skjedde i 1924 i Giessen og ble gjennomført av tyskeren Georg Haas, 

mens den første vellykkede fjerning av urea ved hemodialyse skjedde mellom 1943-5 og ble 

gjennomført av Willem Kolff (1911-2009). 

Lucien Brull publiserte i 1928 resultatene av den første ultrafiltrasjon på mennesker for å 

fjerne overskuddsvann (4). Teknikken utviklet seg videre og i 1952 ble ødematøse 

nyresviktpasienter behandlet med isolert ultrafiltrasjon og i løpet av 1960- og 70-tallet ble 

flere ødematøse og hypertensive pasienter behandlet med ultrafiltrasjon.  

I 1977 kombinerte H.W. Leber ultrafiltrasjon og dialyse til det som senere skulle kalles 

hemodiafiltrasjon (4). Ultrafiltratet fikk strømme sammen med det brukte dialysatet, slik at 

både diffusjons- og konveksjonskrefter ble tatt i bruk samtidig. Erstatningsvæske ble tilført til 

tilbake til pasienten. 

For enkelthets skyld vil både hemofiltrasjon, -dialyse og -diafiltrasjon omtales her som 

hemodialyse. 
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En annen metode av betydning er peritonealdialyse (4). Georg Ganter brukte i 1923 

peritoneum som dialysemembran hos to pasienter med hhv. akutt uremi og diabetisk koma. 

Som dialysevæske brukte han en isoton saltvannsløsning som han gjentatte ganger injiserte og 

fjernet fra peritonealhulen. 

 

Dialysemaskiner 
Prinsippet bak hemodialyse er at pasientens blod føres gjennom et kapillarrørsystem som 

omsluttes av en semipermeabel membran (jfr. glomerulus) (5). På utsiden av membranen 

renner dialysevæsken, som har lavt eller intet innhold av de stoffene en ønsker fjernet fra 

pasientens blod. Når blodet passerer kan oppløste stoffer bevege seg gjennom membranen og 

over i dialysevæsken vha. diffusjon, konveksjon eller begge.  

Blodstrømmen styres enten av pasientens eget blodtrykk 

(arteriovenøs) eller av en peristaltisk pumpe (venovenøs) (5). Ved 

førstnevnte trenger en både arteriell og venøs adgang, mens ved 

sistnevnte benytter en kun ett dobbeltløpet, sentralvenøst kateter.  

Ved konveksjon transporteres vann og oppløste stoffer over 

membranen ved filtrasjonstrykket som genereres av blodstrømmen 

(jfr. ultrafiltrasjon) (5). Alle oppløste stoffer vil følge med væsken. 

Størrelsen på molekylene som kan passere vil imidlertid begrenses 

av filterets permeabilitet (typisk molekylvekt 20 000 daltons). 

Avhengig av behandlingsmål erstattes en variabel del av den tapte 

væsken.  

Ved diffusjon transporteres stoffer i blodet som urea, fosfat og 

uremiske toksiner ved sin elektrokjemiske gradient over 

membranen og ut i dialysevæsken (5). Dialysevæsken strømmer 

motsatt vei av blodet og tar dermed i bruk motstrømsprinsippet 

(figur 4) som øker diffusjonsgraden. Dette er et prinsipp som også 

blir nyttiggjort blant annet i hus med vannbåren varme og i 

sjøfuglers ben (6).  

Figur 3. PrismaFlex. Et eksempel på en maskin som brukes ved flere intensivavdelinger i 

Norge (7).  

 

Figur 4. Skjematisk fremstilt konveksjon (venstre) og diffusjon (høyre). Til venstre presses de 

oppløste stoffene (kryssene) med væskestrømmen over membranen (stiplet linje). Til høyre 

vandrer de oppløste stoffene med sin konsentrasjonsgradient over membranen. 
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Hva kan oppnås med hemodialyse? 
Prinsippet ved hemodialyse er å oppnå en størst mulig likevekt mellom pasientens blod og 

dialysevæsken, som strømmer på hver sin side av dialysemembranen (5). Enkelt sagt vil 

mengden stoffer som det er overskudd av i blodet lekke ut i dialysevæsken, mens stoffer som 

foreligger i med høyest konsentrasjon i dialysevæsken vil gå inn i blodet. Toksiner og 

medikamenter vil ikke finnes i dialysevæsken, og vil derfor fjernes fra blodet. Hydrogenioner 

og løselige syrer vil passere ut i filteret; følgelig vil acidose korrigeres ved dialyse. Varme vil 

også overføres, slik at kroppstemperaturen kan reguleres ved å stille inn temperaturen på 

dialysevæsken. 

 

Hemodialyse hos ulike pasientgrupper 
I dag finnes det flere typer hemodialyse (5). Det skilles mellom arteriovenøs og venovenøs 

kartilgang, dialyse og filtrasjon som blodrensningsmetode, og intermitterende og kontinuerlig 

behandling. Hvilke teknikker som brukes avhenger av indikasjon, hastegrad og hvor 

hemodynamisk ustabil pasienten er. 

Arteriell tilgang er forbundet med økt blødningsfare og fare for luftembolier til arterien, og 

brukes kun til membranoksygenering av blodet (hjerte-lungemaskin, ECMO, og 

lungestøttende behandling) (5). Hemodialyse er derfor i praksis alltid venovenøs. De fleste 

dialysemaskiner (figur 3) kan i dag utføre både dialyse og filtrasjon, og hvilket program som 

velges avhenger av hvilke substanser en ønsker å fjerne fra blodet.  

Hvorvidt en behandler intermitterende eller kontinuerlig avhenger av sykdomssituasjonen (5). 

Pasienter i kronisk nyresvikt i stabil fase kommer to til tre ganger per uke til egne 

dialyseavdelinger, hvor blodrensing og fjerning av overskuddsvæske (ved manglende diurese-

evne) foregår over to til tre timer. Å trekke opptil to til tre liter væske fra blodbanen på så kort 

tid krever en stabil sirkulasjon, slik at intermitterende dialyse tolereres kun av pasienter uten 

alvorlig hjertesykdom. 

Pasienter som er akutt- og alvorlig syke må behandles med den langt mer skånsomme 

kontinuerlige dialysen (5). Da trekkes ikke mer væske fra blodbanen enn hva en ellers hadde 

tålt som diurese. Pasienten er bundet opp til dialysemaskinen 24 timer per døgn, men disse 

pasientgruppene er likevel ofte intensivkrevende og sengeliggende. 

Kontinuerlig hemodialyse startes på intensivpasienter som kommer til å utvikle en akutt 

nyresvikt (5). Hastegraden kan da være ett til to døgn, avhengig av hvor fort avfallsstoffer 

som vanligvis fjernes av nyrene hoper seg opp i kroppen. I motsetning til dette kommer 

situasjoner der en bruker dialysemaskin til hyperakutt å korrigere alvorlige 

feilsammensetninger i blodet som ikke nødvendigvis skyldes nyresvikt. Eksempler på dette er 

medikamentforgiftninger, syre-baseforstyrrelser, elektrolyttforstyrrelser og hypotermi. Det er 

slik type behandling denne oppgaven omhandler. 

Noen potensielle indikasjoner for nyreerstattende behandling uavhengig av modalitet sees i 

tabell 1. 
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INDIKASJONER FOR OPPSTART HEMODIALYSE 

Akutte eller hyperakutte Relative indikasjoner 

S-urea ≥ 36 mmol/L Alvorlig nyresvikt 

Uremiske komplikasjoner (encefalopati, 

perikarditt, blødning) 

Mild / moderat nyresvikt med raskt 

fallerende tilstand, hyperkatabolisme, 

refraktær væskeoverload, alvorlig sepsis, 

hyperkapni, reduserte nyrereserver eller liten 

sannsynlighet for gjenopprettelse av 

habituell nyrefunksjon 

Hyperkalemi (K+ ≥ 6,5 mmol/L, EKG-

forandringer, alvorlig arytmi) 

Hypermagnesemi (Mg2+ ≥ 4 mmol/L, fravær 

av dype senereflekser) 

Acidose (s-pH ≤ 7,1 mmol/L) Adjuvant behandling hos pasienter uten 

nyresvikt, men med refraktær 

væskeoverload, refraktært septisk sjokk, 

akutt leversvikt, alvorlig tumor lyse-

syndrom, alvorlig elektrolyttforstyrrelse, 

dystermi eller visse intoksikasjoner 

Vedvarende oligo-anuri (urinproduksjon < 

200 mL/12 timer) 

Væskeoverload (diuretikaresistent 

organødem – pleuravæske) 

Intoksikasjon med dialyserbart toksin, 

legemiddel ect. 

Tabell 1. Potensielle indikasjoner for oppstart av hemodialyse. (5, 8-11) 

 

Metode 

Litteratursøk 
Det ble foretatt søk i UpToDate, BMJ Best Practice og Medline/Pubmed. Siste søk ble 

gjennomført 27.07.14. 

I UpToDate ble søkestrengene: «hyperacute renal replacement therapy» og «indications 

dialysis» brukt, mens i BMJ Best Practice ble søkestrengen «renal replacement therapy» 

brukt. 

Søk i Pubmed/Medline ble bygd opp ved et PICO-spørsmål (patient, intervention, control, 

outcome): «Hos pasienter som er akutt svært dårlige (P), hvordan fungerer hyperakutt dialyse 

som behandling (I) kontra konservativ behandling (C) på pasientens overlevelse (O)? Deretter 

ble det funnet passende Mesh-søkeord. Dette for å presisere søket og for å fange opp 

publikasjoner av høyere kvalitet. Søkene sees i tabell 2. Det første søket var et generalisert 

søk uten fokus på spesifikke tilstander. Grunnet lite relevant litteratur, ble det søkt på nytt 

med tilstandsspesifikke søkeord av overordnet karakter. «Chemically-Induced Disorders» 

innebærer intoksikasjoner av både medikamenter og en rekke toksiske stoffer. «Water-

Electrolyte Imbalance» inneholder hyperkalemi, hyponatremi med flere. Det ble også 

avgrenset til siste fem års publikasjoner grunnet store mengder informasjon og en rask 

utvikling de siste år innen akuttmedisin og hemodialyse (12). 
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SØK I PUBMED   

Søk Avgrensning Treff 

("Critical Illness"[Mesh] OR "Acute Disease"[Mesh])  

AND  

("Renal Replacement Therapy"[Mesh])  

AND  

("Mortality"[Mesh] OR "Survival"[Mesh] OR "Survival 

Rate"[MeSH] OR "Treatment Outcome"[MeSH]) 

 

Ingen 796 

("Hypothermia"[Mesh] OR "Acid-Base Imbalance"[Mesh] OR 

"Alcohols"[Mesh] OR "Chemically-Induced Disorders"[Mesh] 

OR "Metformin"[Mesh] OR "Water-Electrolyte 

Imbalance"[Mesh])  

AND  

"Renal Replacement Therapy"[Mesh]  

NOT  

"Renal Replacement Therapy/adverse effects"[Mesh]» 

 

Siste 5 år 760 

Tabell 2. Søk i Pubmed. 

 

Spørreundersøkelse vedrørende tilgjengelighet av hyperakutt 

hemodialyse 
For å innhente data vedrørende tilgjengelighet av hyperakutt hemodialyse i Norge ble norske 

sykehus kontaktet per telefon. Utvalget av sykehus var alle som mottok somatiske 

øyeblikkelig-hjelp-tilfeller (tabell 7). 

Sykehusene ble kontaktet på hverdager mellom 0900 og 1500. Først ble ansvarshavende 

sykepleier på intensivavdelingen eller medisinsk overvåkning stilt noen spørsmål. Deretter ble 

det stilt nesten tilsvarende spørsmål til vakthavende intensivlege, eventuelt medisinsk 

vakthavende eller medisinsk bakvakt avhengig av sykehusets størrelse og organisering 

(vedlegg 1).  

Det ble spurt om sykehuset kunne gi akutt hemodialyse. Det ble presentert en tenkt pasient 

som var svært derangert, hemodynamisk ustabil og med svær elektrolytt-, syre-base-

forstyrrelse eller intoksikasjon der en mente det var indisert med akutt hemodialyse. Det ble 

deretter spurt etter estimert tidsbruk fra ankomst intensivavdelingen til oppstart hemodialyse 

på dagtid en hverdag og nattestid om helgen. Dersom det ikke var mulig å gi akutt 

hemodialyse på sykehuset ble det spurt etter hvilket sykehus en ville overføre til, og hvor lang 

tid en så for deg det ville ta før pasienten faktisk ville motta hemodialyse. Detaljer fremgår av 

vedlegg 1. 

Det ble også ringt til Luftambulansebasen i Tromsø for informasjon rundt driften av 

ambulanseflyvninger fra Svalbard til Tromsø. 
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Kasuistikker 
Det ble samlet inn tre relevante kasuistikker som hadde vært innlagt på intensivavdeling. De 

aktuelle pasientkasuistikker ble valgt da de var typiske og beskrivende for de aktuelle 

tilstandene. Det ble søkt til Personvernombudet som gav tillatelse til å benytte kasuistikkene 

forutgått av anonymisering utført av veileder. Veileder kjente allerede til pasientforløpene 

som behandler ved intensivavdelingen. 

Kasuistikkene ble gjennomgått hva angikk skriftlige notater, tidsintervaller og kurver over 

blodgassverdier og behandlingsintensiteter. Det ble sett på ulike variabler ved 

innkomststidspunkt, spesielt de variabler som hadde direkte innvirkning på indikasjon for 

oppstart hemodialyse.  

 

Resultater 

Litteratursøk 
Fra de kliniske oppslagsverkene UpToDate (9) og BMJ Best Practice (10), fremkom det at 

hemodialyse primært brukes mot nyresvikt, oftest i en kronisk sammenheng. Det kunne 

imidlertid være indisert å benytte seg av hemodialyse ved akutte tilstander slik som ved 

voldsomt væskeoverskudd, alvorlig hyperkalemi (svært høy eller med hjertekomplikasjoner 

som endret EKG eller hjertestans), alvorlig metabolsk acidose (ph < 7,1) eller intoksikasjoner 

med visse alkoholer, toksiner eller legemidler (tabell 1). Utover dette ble det ikke nevnt noen 

flere ikke-renale indikasjoner for hemodialyse. I oppslagsverkene er det ikke konkretisert 

nødvendigheten av hemodialyse, heller ikke hastegraden. På spørsmål om når det er mest 

hensiktsmessig å igangsette dialysebehandling, ble det konkludert det med at det ikke var 

mulig å komme frem til evidensbaserte kriterier på grunn av vanskeligheter med raskt å 

identifisere pasienter som ville utvikle behandlingskrevende nyresvikt. 

Det ble funnet 1556 publikasjoner etter søket i Pubmed. Det ble avgrenset til de publikasjoner 

som hadde relevans til problemstillingen, totalt 88 publikasjoner (figur 5). Av disse var det 8 

oversiktsartikler og 12 retrospektive og/eller prospektive observasjonelle studier. 

 

Figur 5. Algoritme for fremgangsmåte ved litteratursøk i Pubmed  

Laake og Bugge publiserte i 2010 en artikkel der da la til grunn tilgjengelig litteratur, egen 

forskning og egen erfaring fra generell og hjertemedisinsk intensivavdeling og konkluderte 

med at tidlig innsettende hemodialyse trolig øker overlevelsen hos pasienter med nyresvikt 
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innlagt på intensivavdelinger (13). Forfatterne konkluderte med at det burde være grunn til å 

kunne tilby hemodialyse på alle intensivavdelinger.  

Winchester og Harbord (2011) lagde en oversikt over ulike intoksikasjoner som kan 

behandles med hemodialyse (14). Det ble beskrevet hvilke typer toksiner eller medikamenter 

som kan behandles med hemodialyse, basert på blant annet vannløselighet og 

molekylstørrelse. Det vises også til tall over intoksikasjoner i USA i 2008 med 2,5 millioner 

rapportert til giftmiddelsentralen med 2235 pasienter som hadde behov for hemodialyse for å 

behandle intoksikasjonen (15). 

Garlich og Goldfard (2011) så på den tekniske utviklingen av dialysemaskiner de siste årene 

og kom frem til at hemodialyse kan være indisert ved et økende antall intoksikasjoner (12). 

Forbedret teknologi gjør det mulig å øke utskillelsen av stoffer med økt molekylstørrelse og 

høyere grad av proteinbinding enn det som har vært mulig tidligere.  

Det ble funnet fire systematiske oversikter (tabell 3) som tok for seg hver sin spesifikke 

intoksikasjon og evidens for behandling med hemodialyse. Machtier et al (16) så på 

barbituratintoksikasjon og fant begrenset evidens for bruk av hemodialyse. Forfatterne 

anbefalte at hemodialyse kun bør brukes hos pasienter med alvorlige toksiske tegn etter 

overdosering med langtidsvirkende barbiturater. Yates et al (17) så på trisykliske 

antidepressiva og fant ingen påviselig effekt av hemodialyse på hverken klinikk, overlevelse 

eller fall i serumkonsentrasjoner av medikamentet. På bakgrunn av dette frarådet forfatterne 

bruk av hemodialyse ved intoksikasjon med trisykliske antidepressiva. Ghannoum et al (18) 

så på thalliumintoksikasjoner og fant få kliniske studier, men da med god nok effekt av 

hemodialyse til at forfatterne gav en sterk anbefaling om bruk av hemodialyse ved 

thalliumintoksikasjoner. Thanacoody (19) så på valproatintoksikasjoner der han fant 

begrenset evidens, men konkluderte med at hemodialyse bør vurderes hos pasienter med 

sterke toksiske tegn på valproatintokikasjon. 

OPPSUMMERTE DATA FRA DE FIRE SYSTEMATISKE OVERSIKTENE (19-22) 

Forfattere Intoksikasjon Anbefaling Rasjonale 

Machtier et al 

(16) 

Barbiturater Utvalgte 

tilfeller 

Begrenset evidens. Hemodialyse kun hos 

pasienter med alvorlige toksiske tegn. 

Yates et al (17) Trisykliske 

antidepressiva 

Frarådet Ingen påvist effekt i klinikk, overlevelse 

eller reduksjon serumkonsentrasjon. 

Ghannoum et 

al (18) 

Thallium Sterk 

anbefaling 

Sterk evidens for god effekt. Umiddelbar 

oppstart hemodialyse. 

Thanacoody et 

al (19) 

Valproat Utvalgte 

tilfeller 

Begrenset evidens. Vurdere hemodialyse 

hos pasienter med alvorlig intoksikasjon 

og/eller med hemodynamisk ustabilitet. 

Tabell 3. Systematiske oversikter over behandling med hemodialyse for gitte intoksikasjoner. 

Elseviers et al (2010) (20) sammenliknet retrospektivt hemodialyse mot konservativ 

behandling (væskebehandling, medikamentell behandling) av kritisk syke pasienter. 

Forfatterne fant signifikant økt mortalitet hos gruppen som fikk hemodialyse, men mente 

funnet kunne skyldes økt mortalitetsrisiko hos pasienter som vanligvis får hemodialyse. 

Schneider et al (2012) (21) så på kritisk syke pasienter innlagt på en intensivavdeling over en 

treårsperiode. Retrospektivt ble det sammenliknet pasienter som fikk hemodialyse mot de som 

fikk annen behandling. Forfatterne fant i motsetning til Elseviers redusert mortalitet hos 

pasientgruppen som fikk hemodialyse (55% vs. 30,9%). 
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Fleming et at (22) undersøkte retrospektivt pasienter innlagt ved pediatriske 

intensivavdelinger i USA for å se etter ikke-renale indikasjoner for oppstart av hemodialyse 

(tabell 4). Hastegraden for oppstart kontinuerlig hemodialyse fremkom ikke annet enn tidene 

oppgitt i tabell 4. En del av pasientene fikk imidlertid intermitterende hemodialyse først, slik 

at tid fra innleggelse til oppstart av hemodialyse (uavhengig av modalitet) var noe kortere enn 

det som fremkommer av tabell 4. Forfatterne viste til Holubek et al (23) som så på et 

pasientmateriale på nær 20 000 pasienter innlagt grunnet ulike intoksikasjoner og fant at 

bruken av hemodialyse var økende de siste årene. Det ble også vist til Choi et al (24) som fant 

økende bruk av hemodialyse for forebygging og behandling av tumorlysesyndrom. På 

bakgrunn av eget materiale og annen litteratur konkluderte forfatterne (Fleming et al [22]) 

med at hemodialyse var en god behandling for akutt detoksifisering (endogene og eksogene 

toksiner) uavhengig av nyrefunksjon. 

PASIENTKARAKTERISTIKA I FLEMING ET AL (22) 

Indikasjon Antall  

(totalt 

n=50) 

Døde Tid* 

overlevende 

(median [IQR]) 

Tid* døde  

(median 

[IQR]) 

Medfødte metabolske forstyrrelser 21 8 0,0 (0 – 1) 0,0 (0 – 0,25) 

Tumorlysesyndrom 11 2 0,0 (0 – 1) 2 (1,5 – 2,5) 

Intoksikasjoner (metotreksat, FK506, 

litium, etylenglykol, isoniazid, valproat, 

vankomycin) 

18 1 1,0 (0 – 2) 17 (17 – 17) 

Tabell 4. Pasientkarakteristika for pasientene i Fleming et al. *Tid fra innleggelse til oppstart 

av kontinuerlig hemodialyse. Tider er angitt som dager. IQR: Interkvartil range 

 
Zhang et al (2012) (25) undersøkte retrospektivt 15 pasienter innlagt med rhabdomyolyse. 

Median (range) CK og kreatinin var 61 297 (18 674 – 200 132) og 334 (178 – 753). Syv 

pasienter hadde også hyperkalemi (> 6,0 mmol/L) og metabolsk acidose (pH < 7,25). Antall 

timer fra ankomst akuttmottak til oppstart hemodialyse var 14,5 ± 7,3 (gjennomsnitt ± SD). 

Alle pasientene overlevde.   

Vecchio et al (26) så på 66 pasienter innlagt på italienske intensivavdelinger i tidsrommet 

2007-2011 med diagnosen metforminassosiert laktacidose. Pasientene var svært derangert, 57 

% var bevissthetssvekket eller komatøse, 42 % hadde alvorlig dyspne, 39 % hemodynamisk 

sjokk og 23 % alvorlig hypotensjon (systolisk blodtrykk < 100 mm Hg). Gjennomsnittverdier 

(± SD) var for pH 6,91 ± 0,18, laktat 14,36 ± 4,90, kreatinin 640 ± 291. 94 % fikk 

hemodialyse og behandlingen ble startet gjennomsnittlig 9 timer og 2 minutter ± 6 timer og 52 

minutter etter ankomst akuttmottak. Mortalitet på intensivavdelingen var 26 %. 

Alberto og da Silva (2010) (27) så retrospektivt på pasienter innlagt med intoksikasjoner 

(pesticider) og medikamentoverdoser (hovedsakelig antikonvulsiva og antidepressiva) der en 

hadde konferert med nefrolog. 245 pasienter ble inkludert i studien, hvorav 64 døde (ca. ¼). 

Av de 11 som mottok hemodialyse døde fire. 

Lines et al (2011) (28) så på 73 pasienter innlagt med paracetamolintoksikasjon (størrelsen på 

overdosen fremkommer ikke) der 50 pasienter mottok hemodialyse innen de første 24 timer 

av sykehusoppholdet. Vanligste indikasjon for oppstart hemodialyse var forverring av 

elektrolytt- eller syre-baseforstyrrelser ved samtidig oliguri. Avgjørelsen om oppstart 

hemodialyse ble tatt av nefrologer sammen med intensivleger. Gjennomsnittlig pH og 
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kreatinin ved innkomst akuttmottak var henholdsvis 7,20 (±0,14) og 327 (±203) µmol/L. 

Mortaliteten på intensivenheten var 42 av 73 (∼56 %). 

Kute et al (2012) (29) tok for seg et pasientmateriale på 91 pasienter innlagt og behandlet for 

metanolforgiftning. Ved ankomst akuttmottak var gjennomsnittlig pH 7,11 (±0,03) (range 

6,70 – 7,33). Alle gjennomgikk hemodialyse umiddelbart etter ankomst sykehus (tid ikke 

oppgitt). Mortaliteten var 3 av 91 (∼3 %) og viste en sterk korrelasjon med pH ved innkomst 

(p=0,00007). Forfatterne foreslår at den lave mortaliteten delvis kunne skyldes tidlig oppstart 

med hemodialyse. 

Hovda et al (2011) (30) brukte retro- og prospektive observasjonelle data fra én pasient som 

ble innlagt på ulike norske sykehus 154 ganger med etylenglykolforgiftning. Hun ble 

behandlet 73 ganger med dialyse, og 81 ganger med annen behandling. Av egne funn sammen 

med en litteraturgjennomgang konkluderte forfatterne med at dialyse ikke var nødvendig i alle 

tilfeller av etylenglykolintoksikasjon, men at en måtte se an hver enkelt pasient og spesielt 

graden av acidose og nyresvikt. 

Bagshaw et al (31) vurderte retrospektivt 1584 pasienter innlagt med akutt nyresvikt på ulike 

intensivavdelinger på 54 sykehus i 23 ulike land over en periode mellom september 2000 og 

desember 2001. Forskerne så blant annet på forskjeller mellom de som fikk og de som ikke 

fikk hemodialyse (hastegrad fremkommer ikke). Bagshaw et al kom frem til at de som ikke 

mottok hemodialyse var mindre kritisk syke (lavere score på ulike intensivmedisinske 

scoringsmetoder) med mindre grad av organdysfunksjon, mer trolig ikke-kirurgiske, og hadde 

mindre sannsynlighet for å motta mekanisk ventilasjon, vasoaktive stoffer eller diuretika. I 

gruppen av pasienter som mottok hemodialyse var en større andel pasienter septiske, 

hemodynamisk ustabile og hadde høyere s-kalium og lavere s-pH. Mortaliteten var høyere hos 

pasientene som mottok hemodialyse (37 %) enn de som ikke gjorde det (13 %).  

Nguyen et al (32) og Vaara et al (33) så begge på ulike intensivavdelinger der en behandlet 

ulike antall pasienter med hemodialyse, altså avdelinger med ulike pasientvolum. Dette 

sammenliknet de med mortalitet hos de som mottok hemodialyse. En ønsket således å 

avdekke hvorvidt det forelå en sammenheng mellom mortalitet og ulike avdelingers 

«erfaring» med hemodialyse. Nguyen et al justerte for karakteristika ved sykehus, pasienter 

og hemodialyse-modalitet og fant ingen sammenheng mellom økt volum (erfaring) og 

redusert mortalitet. Vaara et al fant imidlertid det motsatte, at jo flere pasienter som mottok 

hemodialyse på en intensivavdeling, desto lavere var mortaliteten hos pasienter som mottok 

hemodialyse. 

Under litteratursøket ble det funnet flere relevante pasienthistorier (34-97). Det ble valgt ut 

pasienthistorier der hemodialyse var benyttet i et akutt behandlingsøyemed. Det ble ikke satt 

noen klar grense for hvor lang tid det skulle gå fra ankomst akuttmottak til dialyse var 

påbegynt, men det var et krav at hemodialyse var en del av den akutte/initiale behandlingen. 

Det skulle også dreie seg om svært derangerte pasienter.  

Totalt 66 publikasjoner med til sammen 95 pasienthistorier ble inkludert. Flere pasienter 

hadde flere indikasjoner for oppstart av hemodialyse (tabell 5). Av det som fremkom av 

publikasjonene, døde totalt 13 av pasientene under sykehusoppholdet. 
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INDIKASJONER FOR OPPSTART HEMODIALYSE HOS PASIENTENE FRA 

LITTERATURSØKET 

Indikasjoner Antall pasienter  

(Totalt n=95) 

Kilder 

Medikamentintoksikasjon, totalt 

 Dabigatran 

 Metforminassosiert laktacidose 

 Metotreksat 

 Andre 

52 

7 

37 

3 

15 

 

(34-6) 

(37-52) 

(53) 

(54-67) 

Intoksikasjon, totalt 

 Etanol 

 Etylenglykol 

 Pesticid 

 Metanol  

 Annet 

20 

2 

5 

7 

3 

3 

 

(68-9) 

(70-4) 

(75-80) 

(81-3) 

(84-6) 

Vepsestikk 1 (87) 

Hypotermi 3 (69, 88-9) 

Acidose 44 (37-52, 61-2, 73,  

77, 79-80, 85-6) 

Nevrologisk dysfunksjon 4 (49, 55, 65, 85) 

Forverring i klinisk bilde 9 (48, 65-67, 73, 78, 83-5) 

Anuri/oliguri/redusert nyrefunksjon 22 (36, 45-6, 48, 50, 63-4,  

73-4, 77, 79, 83, 87, 90) 

Vedvarende hypotensjon 1 (63) 

Rhabdomyolyse 1 (90) 

Hyperkalemi 

 Hjertestans 

 EKG-endringer 

 Uspes. 

10 

2 

4 

4 

 

(91-2) 

(93-6) 

(46, 67, 80, 87) 

Hyperkalsemi 1 (97) 

Hyperammonemi 1 (67) 

Hypokalemi 1 (86) 

Tabell 5: Indikasjoner for oppstart av hemodialyse hos pasienthistoriene fra litteraturen 

 

Hos de fleste (67 stk.) av pasientene ble det ikke oppgitt noen tidsbruk fra ankomst 

akuttmottak til oppstart hemodialyse, men det ble brukt ord som umiddelbar- eller akutt 

dialyse, eller det var beskrevet i en akutt sammenheng. For de øvrige av pasientene (28 stk.) 

var median (range) tid fra ankomst akuttmottak til oppstart hemodialyse 4 timer (1 time – 10 

timer). Gjennomsnittstid (± SD) var 4 timer, 41 minutter (± 2 timer, 36 minutter). 

Pasientene var betydelig derangerte, som vist i tabell 6. Det er ikke tatt hensyn til hvorvidt 

forstyrrelsen var en behandlingsindikasjon eller ikke, slik at de fraviker fra tallene i tabell 5. 
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FORSTYRRELSER HOS PASIENTENE FRA LITTERATURSØKET 

Forstyrrelse Antall 

pasienter 

Median (range) 

Acidose (pH<7,35) 60 (+ 4*) 7,03 (6,55 – 7,29) 

Alkalose 1 7,64 

Forhøyet kreatinin (menn>105, kvinner>90) 54 316 (106 – 2266) umol/L 

Hypotensjon (systolisk<90 mm Hg) 23 (+ 7*) 66 (40 – 89) mm Hg 

Hyperlaktatemi (> 1,6) 50 (+ 1*) 15,8 (2,4 – 28) mmol/L 

Hyperkalemi (> 4,6) 23 (+ 1*) 7,5 (5 – 11) mmol/L 

Hypokalemi (< 3,6) 5 3,2 (2,2 – 3,4) mmol/L 

Hyponatremi 2 126 (125 – 128) mmol/L 

Tabell 6. *Uten oppgitt tallverdi. 

 

Spørreundersøkelse vedrørende bruk av hyperakutt hemodialyse 
For å se på tilgjengeligheten av hemodialyse som akuttbehandling ved norske sykehus ble det 

stilt en rekke spørsmål til de ulike sykehusene som beskrevet over. Se spørsmål i vedlegg 1. 

Det varierte stort fra sykehus til sykehus hvor lett det var å få svar på spørsmålene. Hos 

enkelte sykehus ble en bedt om å ringe tilbake, enten på grunn av en akutt syk pasient på 

avdelingen som måtte prioriteres, eller på grunn av at vedkommende som tok telefonen ikke 

følte seg i stand til å svare på spørsmålene. Andre ganger svarte vedkommende umiddelbart.  

Svar fra hvert enkelt sykehus vises i tabell 7. Som en ser av tabellen var det varierende 

diskrepans i svar mellom leger og sykepleiere. Iblant var nevnte profesjoner helt enige i 

tidsbruken, mens andre ganger var svarende mer sprikende. Det var totalt 27 sykehus til tilbød 

akutt hemodialyse. 

 

Sykehus D Spl

Dag 

Spl. 

Natt 

Lege 

Dag 

Lege 

Natt 

Trsp 

Dag 

Trsp 

Natt 

Kommentar 

Helse Nord 

Kirkenes      3-5* 3-5* Overføres Tromsø 

*Opptil 12 timer hvis alt 

går galt 

Hammer-

fest 

     2-2,5* 2-2,5* Overføres Tromsø 

*Avh. av om flyet er her 

Tromsø √ 0,5 0,5 1 1    

Harstad    2* 4* 1,5 1,5 Overføres Tromsø 

*Dersom en kan bruke 

intermitterende dialyse 

Narvik    1* 1* 2,5 2,5 Overføres Tromsø 

*Kan ev. improvisere via 

ordinær dialyseavd. 
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Sykehus D Spl

Dag 

Spl. 

Natt 

Lege 

Dag 

Lege 

Natt 

Trsp 

Dag 

Trsp 

Natt 

Kommentar 

Longyear-

byen 

    ?’ 5-6* 5-6* Overføres Tromsø 

*Minstetid, kun dersom alt 

klaffer 

‘Kan ev. improvisere med 

peritoneal dialyse 

Bodø √ 0,75 0,75 0,75 0,75    

Vesterålen      2 2 *Bodø, tar minst 2 timer 

transport 

Lofoten      2,5 2,5 *Bodø, minst 2,5 timer 

transport 

Mo i Rana      3 3 Overføres Bodø 

Sandes-

sjøen 

     0,5 0,5 Overføres Bodø 

Mosjøen      2-6 2-6 Overføres Bodø 

Helse Midt-Norge 

Kristian-

sund 

√ 1 1 2 2*   *Gitt at en får tak i folk 

Molde √ 2 2 1 2    

Ålesund √ 2 2 1 2*   *Avh. av vaktpersonalet, 

venter ev. til neste dag 

Volda      1 1 Overføres Ålesund 

Levanger √ 2 2 1 1    

Namsos      2 2 Overføres Levanger 

St. Olav 

St. Olav √ 2-3 2-3 1 1-2    

Orkdal      1 1 Overføres St. Olav 

Helse Vest 

Førde 

Førde  √ 1 2 2 2    

Nordfjord      1-2 2 Overføres Førde 

Lærdal      2 2 Overføres Førde 

Haukeland √ 1 1 1 1    

Hauge-

sund 

√ 1 1 1-2 1-2*   *I verste fall enge timer 

Stord √   1-2 *  1* *Overføres Haukeland 

dersom natt 

Odda      2 2 Overføres Haugesund 

Voss      1 1 Overføres Haukeland 

Stavanger √ 1 2 2 2    

Helse Sør-Øst 

Akershus 

Ahus √ 1 1 1 1    

Riks-

hospitalet 

√ 1-2 1-2 2* 2*   *Lengre tid dersom ustabil 

Ullevål √ 0,5 0,5 0,5 0,5    

Tønsberg √ 2 2 2 2    
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Sykehus D Spl

Dag 

Spl. 

Natt 

Lege 

Dag 

Lege 

Natt 

Trsp 

Dag 

Trsp 

Natt 

Kommentar 

Lille-

hammer 

√ 1-2 1-2* 2-3 2-3¤   *Verste fall 5 timer 

¤Avh. av vaktpersonale, 

verste fall neste dag 

Hamar √ 2-3 2-3 2 2,5    

Elverum √ 1 2 1 2*   *Avh. av vaktpersonale 

Gjøvik √ 2-3 2-3 2 2    

Tynset      2 2 Overføres Elverum, Hamar, 

St. Olav eller Ullevål 

Kongs-

vinger 

     2 2 *Elverum, ev. Oslo 

Skien √ 2-3 2-3 3 3    

Notodden      1,5 1,5 Overføres Skien 

Rjukan      1-2 1-2 Overføres Skien 

Fredrik-

stad 

√ 1 1* 1 1   *Avhenger av 

vaktpersonalet 

Kristian-

sand 

√ 0,5-

1 

1 1 2    

Arendal √ 1 1 1 1    

Flekke-

fjord 

     1 1 Overføres Kristiansand 

Drammen √ 2 2 2 2    

Ringerrike      1 1,5 Overføres Bærum 

Bærum √ 2 2 2 2    

Kongsberg    ?* ?* 1 1 Overføres Drammen 

*Kan improvisere via 

ordinær dialyseavd 

Private sykehus tilknyttet Helse Sør-Øst 

Diakon-

hjemmet 

√ 2-3 2-3 2 2*   *Kommer an på legen på 

vakt, venter ev. til mandag 

morgen 

Tabell 7. Viser svar fra norske sykehus vedrørende tidsbruk fra ankomst intensiv frem til 

hemodialyse er startet opp, samt tidsbruk for overføring til annet sykehus der det er 

nødvendig. Spørsmålstegn er satt opp der en ikke visste tidsbruken, og heller ikke ville gi et 

estimat. Alle tidsangivelser er i timer. 

D: Dialyse, hake dersom sykehuset har muligheten for akutt hemodialyse 

Spl. Natt: Tidsbruk på dagtid en hverdag ifølge sykepleier 

Spl. Natt: Tidsbruk natt til søndag ifølge sykepleier 

Lege Dag: Tidsbruk på dagtid en hverdag ifølge lege 

Lege Natt: Tidsbruk natt til søndag ifølge lege 

Trsp Dag: Tid for overflytting på dagtid en hverdag ifølge lege 

Trsp Natt: Tid for overflytting natt til søndag ifølge lege 
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MEDIAN TID FRA ANKOMST INTENSIV TIL OPPSTART HEMODIALYSE 

 Tid til dialyse (I)* Tid til dialyse (II)** Tid til dia. + 

overføring*** 

 Dag Natt Dag Natt Dag Natt 

Median 

(range) 

1,5  

(0,75 – 2,75) 

2  

(0,75 – 2,75) 

1,5  

(0,5 – 4) 

2  

(0,5 – 4) 

2  

(0,5 – 4,75) 

2,13  

(0,5 – 4,75) 

Tabell 8. Viser median tid fra ankomst intensiv til oppstart av dialyse for norske sykehus på 

fastlandet *Median tid fra ankomst intensiv til oppstart hemodialyse hos de sykehus som 

tilbyr akutt hemodialyse. Tallene er regnet ut ved å ta utgangspunkt i at de tider som er angitt 

ved hvert sykehus angående overføringstid, faktisk er den tiden det tar før pasienten mottar 

dialyse på det sykehuset det overføres til.  

**Tallene er kommet frem til ved å addere overføringstid til den tiden det tar for dialyse på 

det sykehuset det overføres til. 

 

Figur 6. Viser sykehus i Norge der en tilbyr akutt hemodialyse. Tidsangivelser er basert på 

gjennomsnitt av tid oppgitt av både sykepleier og lege (bearbeidet etter 98) 
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Vedrørende ambulanseflyvninger fra Svalbard, så er det en døgnåpen drift der det finnes 

flybaser blant annet i Tromsø, Alta og Bodø. Dersom et fly står klart i Tromsø, tar det i drøyt 

fem timer tur-retur Tromsø-Svalbard inkludert overflytting av pasient over i flyet. Dersom 

flyet i Tromsø er utilgjengelig, kan det benyttes fly fra Bodø, Alta eller andre baser. Følgelig 

øker da transporttid. Ambulanseflyene driftes døgnet rundt, syv dager i uken. På direkte 

spørsmål ble det svart at transporttid ikke øker natt en helg i forhold til dagtid en hverdag. 

 

Pasientkasuistikker  

1. Metforminassosiert laktacidose 

Kvinne med kjent diabetes mellitus type II, hypertensjon og anemi. Faste medisiner inkluderte 

metformin, kombinasjonspreparat med enalapril og hydroklortiazid, proklorperazin, 

acetylsalisylsyre, simvastatin og furosemid. Ankom direkte til akuttmottaket mandag kl. 19:03 

etter to dagers sykehistorie med kvalme, oppkast og magesmerter. Hos fastlege dagen før ble 

det startet med nitrofurantoin mot mistenkt urinveisinfeksjon. 

Ved ankomst akuttmottaket var hun våken, men etter kort tid synkoperte hun. Hun våknet og 

kommuniserte etter få minutter, men var sløvet. Det fremkommer ikke av journalnotater 

hvorvidt pasienten fikk en ny legeevaluering etter synkopen, eller om hennes første arterielle 

blodgass (tabell 10) ble tatt før eller etter hendelsen. Det ble mistenkt metforminassosiert 

laktacidose og hun ble raskt overført til intensivavdelingen der en startet opp kontinuerlig 

hemodialyse etter 1 time og 40 minutter (3 timer og 30 minutter etter ankomst akuttmottak). 

Kort tid etter oppstart dialyse ble hun uttalt bradykard og bevisstløs, og en intuberte henne. 

Grunnet septisk sirkulasjon dagen etter, ble det startet med intravenøs antibiotikabehandling. 

De neste dagene forble hun uttalt hypotensiv, slik at en ga noradrenalin, samt unngikk 

væsketrekk med dialysen. Dag 6 ble hun ekstubert. Dag 10 fikk hun tilbake egendiurese slik 

at dialysen ble avsluttet natt til dag 10. Hun døde imidlertid ca. en uke senere av hjerneslag. 

 

Figur 7. Kasuistikk 1, metforminassosiert laktacidose. S-pH det de første 24 timer etter 

ankomst akuttmottak. 
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2. Ketoacidose og sepsis 

59 år gammel uføretrygdet kvinne med hypertensjon og metformin- og insulinbehandlet 

diabetes type II. De siste dagene hadde hun vært sengeliggende grunnet urinveisinfeksjon, før 

hun ble funnet bevisstløs i sengen. Prehospitale verdier var puls 130-150, respirasjonsfrekvens 

32, SaO2 77% og kroppstemperatur 32oC. Hun ankom akuttmottaket kl. 10:45 en tirsdag. Ved 

ankomst akuttmottak ble hun intubert og fikk adrenalin, insulin, bikarbonat samt oppvarmet 

væske intravenøst. Fortsatt komatøs og anurisk ble hun overflyttet til intensivavdelingen der 

en fortsatte væske-, bikarbonat- og insulinbehandling. Hun fikk kontinuerlig hemodialyse ca. 

9 timer etter ankomst akuttmottak. Det står ikke spesifisert i journalnotater hva som er 

indikasjon for oppstart dialyse, men det noteres at pasienten var anurisk ved oppstart 

hemodialyse samt at daværende tentativ diagnose var diabetisk ketoacidose og urosepsis. 

Dialysen pågikk to og en halv dag, etter at hun da hun fikk tilbake egendiurese. 

Infeksjonsfokus viste seg å være en tibiaosteomyelitt som kommuniserte med kroniske 

leggsår. Denne ble behandlet kirurgisk og med antibiotika. Etter til sammen 26 døgn på 

intensiv ble hun overført til sengepost, og deretter videre til rehabilitering ca. én måned. 

 

Figur 8. Kasuistikk 2, ketoacidose og sepsis. S-pH og b-glukose de første 24 timer etter 

ankomst akuttmottak. 

 

3. Ketoacidose 

39 år gammel uføretrygdet kvinne med diabetes type I, komplisert med småkarssykdom og 

nyresvikt samt tallrike innleggelser med diabetisk ketoacidose. Hun var kronisk dialysepasient 

med 3 behandlinger per uke. Hun ble funnet ikke kontaktbar av hjemmesykepleier i sitt hjem. 

Prehospitalt ble det målt svært høy blodglukose. Ved ankomst akuttmottak var hun komatøs, 

GCS 5, blodtryk 90/50, ujevn puls på 95 – 180 og SaO2 ca. 90 %. Hun ble umiddelbart flyttet 

til intensivavdelingen der hun fikk massiv væskebehandling, blodtransfusjoner, intubasjon og 

kontinuerlig hemodialyse som ble startet opp like under 2 timer etter ankomst akuttmottak.  

Hun ankom akuttmottaket kl. 14:10 en tirsdag. Ett døgn senere var hennes biokjemiske 

situasjon tilnærmet stabil. Dialysen ble avsluttet etter fem døgn, og da ble hun flyttet over på 

sengepost før hun ble utskrevet i sin habituelle tilstand 11 dager senere. 
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Figur 9. Kasuistikk 3, ketoacidose. S-pH og b-glukose de først 24 timer etter ankomst 

akuttmottak 

 

Kasuistikker, oppsummert 

VENØSE BLODPRØVER VED ANKOMST AKUTTMOTTAK 

Prøve 1) Metformin 2) Ketoacidose 3) Ketoacidose Ref (♂/♀) 

 

B-Hb (g/dL) 10,9 15,6 11,0 13,4-17,0 /  

11,7-15,3 

B-Trb (109/L) 522 391 264 145-348 /  

165-387 

B-Leu (109/L) 17,5 19,3 15,1 3,5-10,0 

S-CRP (mg/L) 50 60 <5 < 5 

S-Glu (mmol/L) - For høyt, ikke 

målbart 

85 4,0-6,0 

(fastende) 

S-Na+ (mmol/L) 133 127 132 137-145 

S-K+ (mmol/L) 6,4 6,5 7,9 3,6-5,0 

S-Krea (µmol/L) 840 247 510 60-105 / 45-90 

eGFR (mL/min) 4,2 17,3 8,1 Alderavh. 

S-Karb (mmol/L) 31,9 31,4 22,5* 3,5-8,1 / 3,1-7,9 

S-ALAT (U/L) 12 32 28 < 70 / < 45 

S-ALP (U/L) - 161 141* < 105 

S-CK (U/L) 230 140** 46* < 280 / < 210 

S-LD (U/L) - 280 160* < 205 

Tabell 9. Hb: Hemoglobin, Trb: Trombocytter, Leu: Leukocytter, Glu: Glukose, Na+: 

Natrium, K+: Kalium, Krea: Kreatinin, Karb: Karbamid, ALAT: Alanin aminotransferase, 

ALP: Alkalisk fosfatase, CK: Kreatinin kinase, LD: Laktat dehydrogenase. *Målt 2,5 time 

etter ankomst akuttmottak. **Målt neste dag. 
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ARTERIELLE BLODPRØVER VED ANKOMST AKUTTMOTTAK 

Prøve 1) Metformin 2) Ketoacidose 3) Ketoacidose Ref. 

pH 6,55 6,90 6,75 7,35 – 7,45 

pO2 (kPa) 9,08 21,0 8,5 11,0 – 14,0 

pCO2 (kPa) 3,9 2,1 4,5 4,7 – 6,0 

BE -29 -24,6 -27 -3 – +3 

HCO3 (mmol/L) 3,1 3,6 4,3 22 – 26 

Laktat (mmol/L) 16 4,4 7,3 0,7 – 1,8 

Natrium 131 124 132 137 – 145 

Kalium 6 5,6 7,3 3,6 – 4,6 

Tabell 10. Arterielle blodprøver ved ankomst akuttmottak 

TIDSBRUK TIL OPPSTART HEMODIALYSE  

Kasuistikk Tid fra akuttmottak* Tid fra intensiv** 

Metformin (1) 3 timer, 30 minutter 1 time og 40 minutter 

Ketoacidose (2) 9 timer 8 timer og 35 minutter 

Ketoacidose (3) 2 timer 1 time og 52 minutter 

Tabell 11. Tidsbruk fra ankomst akuttmottak (*) og intensivenheten (**) til oppstart 

hemodialyse. 

 

 

Diskusjon 
 

Denne oppgaven har omhandlet akutt behandling med hemodialyse hos intensivkrevende 

svært derangerte pasienter. 

 

Litteratursøk 
Det har vært forsøkt å unngå fokus på spesifikke tilstander. Dermed belyses en begrensning i 

den medisinske litteratur som er at det overveiende fokus faktisk ligger på isolerte tilstander, 

slik som metanolintoksikasjoner (29, 81-3) og metforminassosiert laktacidose (26, 37-52), noe 

som ikke alltid stemmer med det klinikken. Eksempelvis har mange av pasienthistoriene fra 

litteraturen flere tilstander/forstyrrelser samt flere sviktende organfunksjoner. Det samme 

gjaldt alle de tre kasuistikkene. Tilstander flyter ofte inn i hverandre, og ulike pasienter har 

ulike komorbiditeter. Særlig gjelder dette intensivmedisinen. Tilstandene som oppgis som 

indikasjoner for oppstart hemodialyse (tabell 1) kan også være svært varierende i type og 

alvorlighet slik at det er et stort spenn av ulike problematikker. Dermed kan det bli vanskelig 

å få sammenliknbare grupper når en skal studere de som mottar akutt hemodialyse. Eksempler 

på dette er de motstridende resultatene til Elseviers et al (20) og Schneider et al (21) som så 

på kritisk syke innlagt på intensivenheter som var blitt behandlet med hemodialyse. Elseviers 

et al fant økt mortalitet blant de som mottok hemodialyse, mens Schneider et al fant det 

motsatte. Videre forsøkte Nguyen et al (32) og Vaara et al (33) å finne en sammenheng 

mellom overlevelse etter behandling med hemodialyse og en avdelings erfaring med 

hemodialyse. De motstridende resultatene kan skyldes manglende sammenheng, men det kan 

også skyldes at en snakker om to ikke-sammenliknbare grupper. 
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Det optimale studiedesignet for å se på effektspørsmål er randomiserte kontrollerte studier 

(99). Grunnet den potensielle skjevheten som er diskutert over, blir det tilnærmet umulig å 

gjennomføre et randomisert kontrollert studie med to grupper som er statistisk like, selv med 

adekvate randomiseringsmetoder. Mange side- og følgetilstander vil variere fra pasient til 

pasient, og det ville blitt vanskelig å kontrollere statistisk for dette. Eventuelt måtte en hatt 

svært store grupper for å motvirke den betydelige variasjonen. Andre grunner til at 

randomiserte kontrollerte studier ikke ville fungere optimalt, er vanskeligheten med å blinde, 

både pasienter og behandlere. Til slutt må en trekke frem de etiske problemstillingene. Noen 

ville kanskje frykte at det kunne bli sett på som uetisk ikke å gi hemodialyse hos akutt syke 

pasienter, at en avstår fra å gi den beste behandlingen selv om effekten faktisk ikke er 

dokumentert. Innhenting av pasientsamtykke ville kanskje også blitt problematisk. 

Observasjonelle studier (20-2, 25-97) er langt mer gjennomførbare. I tillegg til 

litteraturstudier (8, 11-4, 16-9) var dette det eneste som ble funnet under litteratursøket. Et 

problem med observasjonelle studier er at de systemer eller vaktteam som setter i gang akutt 

hemodialyse uansett tid på døgnet er mer skjerpet og gir mer og annen aggressiv og offensiv 

behandling i tillegg til hemodialyse. Disse andre behandlingene forblir skjulte i denne 

sammenhengen og effektene av dem vil dermed statistisk tilskrives hemodialysen. 

Ut fra litteratursøket er det altså vanskelig å si noe definitivt angående behandlingseffekt, men 

en kan trekke løse slutninger basert på bruken av akutt hemodialyse. Det viser seg at 

hemodialyse er en anvendelig behandlingsmodalitet som kan brukes til å rette opp en lang 

rekke forstyrrelser og øke eliminasjonen av mange uønskede stoffer, både ekso- og endogene. 

Hemodialyse kan brukes ved en rekke intoksikasjoner (12, 13, 16, 18-9, 22, 27-30, 68-86) 

syre-baseforstyrrelser (26, 29, 37-51, 61-2, 73, 77, 79-80, 85-6), elektrolyttforstyrrelser (46, 

67, 80, 86-7, 91-97), forstyrrelser i kroppstemperatur (69, 88-9) og hemodynamisk 

dysfunksjon (63). En fordel med hemodialyse er at en kan behandle alle disse forstyrrelsene 

hos samme pasient uten å dra inn andre behandlingsmodaliteter. En er heller ikke avhengig av 

intakt lever- og nyrefunksjon, slik at en således kan behandle pasienter med massiv 

multiorgansvikt. Det er imidlertid også tilfeller der en ofte ikke behøver akutt hemodialyse, 

slik som ved visse intoksikasjoner, illustrert med blant annet Alberto og da Silva (27) der kun 

11 av 245 intoksikerte pasienter ble behandlet med hemodialyse, Yates et al (17) som frarådet 

bruk av hemodialyse hos pasienter med overdoser av trisykliske antidepressiva eller Hovda et 

at (30) der den ene pasienten de studerte fikk hemodialyse 73 av totalt 154 ganger med 

etylenglykolforgiftning.  

For å se på nødvendigheten av hemodialyse kan en også stille spørsmål om hva som er 

forutsetninger for at pasienten skal klare seg uten dialyse – markører for at dialyse bør 

innsettes. Dette er også et spørsmål som er umulig å gi et fullgodt svar på uten å bryte med 

etiske prinsipper. For en pekepinn på hva en anser som ikke-mortale kliniske parametere, kan 

en benytte mer standardiserte indikasjoner for oppstart av dialyse (tabell 1). 

 

Pasientkasuistikker 
Vedrørende pasientkasuistikkene som var inkludert, overlevde alle pasientene det aktuelle. 

Det var én pasient (kasuistikk 1, metforminassosiert laktacidose) som døde kort tid etter 

innleggelsen, men dødsfallet kan ikke nødvendigvis tilskrives det aktuelle. Kurvene hos 

kasuistikk 1 og 3 (henholdsvis figur 7 og 9) viser at parameterne ble normalisert i en jevn 

kurve etter hemodialyse var startet opp. Samtidig vises det at hemodialyse var godt egnet for å 
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rette opp flere parametere parallelt (figur 9). Dermed kan en trekke en løs konklusjon om at 

hemodialyse var en god måte å behandle de akutte tilstandene som inkluderte, 

metforminassosiert laktacidose med alvorlig acidose (kasuistikk 1) og diabetisk ketoacidose 

med eller uten sepsis (henholdsvis kasuistikk 2 og 3). 

Indikasjonene for oppstart hemodialyse hos pasientkasuistikkene var varierende. Det var ikke 

alltid indikasjon ble spesifisert, men de inkluderte uttalt acidose i kombinasjon med dårlig 

klinisk tilstand (kasuistikk 1 og 3) og ketoacidose og sepsis i kombinasjon med fravær av 

egendiurese (kasuistikk 2). Der indikasjon for hemodialyse er oppgitt for pasienthistoriene i 

litteratursøket, er det overveiende intoksikasjoner med medikamenter (62 av 95) eller andre 

stoffer (21 av 95), der metforminassosiert laktacidose synes å dominere (37 av 95). Samtidig 

er det oppgitt forverring i klinisk bilde (9 av 95) samt redusert/opphørt egendiurese (22 av 95) 

hos en andel. Det kan antas at andelen pasienter i litteratursøket som ble behandlet med 

hemodialyse helt eller delvis på grunn av klinisk status, er langt høyere enn det som står 

spesifisert. Således kan en si at indikasjonene for oppstart hemodialyse hos kasuistikkene 

stemmer godt overens med indikasjonene som ble funnet i pasienthistoriene fra litteratursøket. 

Kauistikk 2, ketoacidose med sepsis, skilte seg noe ut fra de to øvrige kasuistikkene blant 

annet ved at tiden fra ankomst intensiv til oppstart hemodialyse er langt høyere (8,5 timer mot 

under 2 timer). Dette henger trolig sammen med at indikasjonene for oppstart hemodialyse 

hos kasuistikk 2, trolig er noe mindre akutte enn hos kasuistikk 1 og 3. Det kan se ut til at 

behandlerne ønsket å holde tilbake hemodialysebehandling for å se om pasienten utviklet 

egendiurese. Behandlerne klarte å øke pH og senke blodsukkeret med annen behandling, men 

da diuresen ikke tok seg opp, valgte en å igangsette hemodialyse for å unngå potensielt letale 

komplikasjoner som forverring av acidose. Kasuistikken er likevel inkludert i resultatene for å 

illustrere den lite definerte grensen mellom de pasientene som må ha hemodialyse 

umiddelbart, og de pasientene der en kan vente litt og vurdere andre behandlingsmåter først. 

Kasuistikk 2 er trolig nærmere den første kategorien. Iblant er det ønskelig å avvente den 

kliniske situasjonen før en starter opp med hemodialyse, og det forklarer trolig også hvorfor 

flere av pasienthistoriene fra litteratursøket hadde en tidsbruk på opptil 10 timer fra ankomst 

akuttmottak til oppstart hemodialyse. 

 

Tilgjengelighet av hemodialyse i Norge 
Vedrørende tilgjengelighet av akutt hemodialyse ser en av figur 6 hvor i Norge det tilbys. Det 

var 27 sykehus der behandlingen ble tilbudt. Det kan synes at tilgjengeligheten er god fra 

Trøndelag og sørover. I Nord-Norge er det imidlertid kun to sykehus der akutt hemodialyse 

tilbys (universitetssykehusene i Tromsø og Bodø). Dermed er det fort store avstander fra 

eksempelvis grensestrøk i øst (Kirkenes) til nærmeste sykehus. Det er imidlertid vanskelig å 

øke tilgjengeligheten sett i et helseøkonomisk perspektiv ettersom befolkningstettheten er 

langt lavere i Nord-Norge enn i Norge som helhet, med 4,2 bosatte/km² mot 15,8 bosatte/km² 

(100). 

De intensivavdelingene som befinner seg i sykehus som betjener områder med lav 

befolkningstetthet får trolig færre pasienter der akutt hemodialyse vil være aktuelt, og dermed 

får mindre erfaring med både disse pasientene og med hemodialyse som behandling. I denne 

sammenheng var det to potensielt interessante artikler av Nguyen et al (32) og Vaara et al 

(33), der de som tidligere nevnt så på ulike intensivavdelinger og så etter sammenheng 

mellom det totale volum av pasienter som ble behandlet med hemodialyse (avdelingens 
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erfaring med behandlingen), og overlevelse etter behandling med hemodialyse på de 

respektive intensivavdelingene. Vaara et al fant at jo større volum hos intensivavdeling, desto 

høyere overlevelse hos de hemodialyse-behandlede. Nguyen et al fant derimot ingen 

sammenheng mellom totalvolum og overlevelse. Dermed står en uten noe definitivt svar. 

Årsakene til de sprikende resultatene kan være mange, inkludert skjevheter i 

pasientpopulasjoner, som er diskutert tidligere. Uansett kan det tenkes at resultatene ville vært 

vanskelig å overføre til norske forhold ettersom befolkningen er en annen, sykdomsinsidenser 

varierer og det trolig foreligger ulik praksis på ulike sykehus fra land til land. 

 

Tidsbruk til oppstart hemodialyse 
Vedrørende tidsbruk før oppstart hemodialyse, får en her tidsangivelser fra tre ulike hold. En 

må imidlertid skille mellom tid til oppstart hemodialyse fra ankomst akuttmottak, fra ankomst 

intensivavdeling og fra en tar beslutningen om at pasienten skal ha hemodialyse. I 

pasienthistoriene fra litteratursøket ble det funnet noen data for tid fra ankomst akuttmottak til 

oppstart hemodialyse, der median tid var 4 timer (1 time – 10 timer).  Fra kasuistikkene har en 

oppgitt tidsbruk både fra ankomst akuttmottak og fra ankomst intensivdelingen (tabell 11). 

Fra spørreundersøkelsen ble det spurt etter tidsbruk fra ankomst intensiv. Det en egentlig får 

svar på ved sistnevnte, er tiden fra en tar beslutningen at pasienten skal motta hemodialyse 

ettersom det forutsettes av spørsmålene at det kommer inn en pasient som en finner det 

indisert med akutt hemodialyse. Se tabell 12 for oversikt.  

MEDIAN TIDSBRUK TIL OPPSTART HEMODIALYSE 

 Akuttmottak Intensiv Beslutning 

Litteratur 4 t (1 – 10 t)   

Spørreundersøkelse*   Dag: 1 t 30 min (45 min – 2 t, 45 min)  

Natt: 2 t (45 min – 2 t, 45 min) 

Kasuistikk 2** 9 t 8 t, 35 min  

Kasuistikk 1 og 3** 3 t, 30 min 

2 t 

1 t, 40 min 

1 t, 52 min 

 

Median*** 4 t 3,68 1 t, 45 min 

Tabell 12. *Tidene representerer median (range) tid som er oppgitt fra de sykehusene som 

tilbyr akutt hemodialyse. Dette for å unngå bias i forbindelse med transporttider. **Som 

nevnt skilte kasuistikk nr. 2 seg noe ut fra de øvrige kasuistikkene med tanke på tidsbruk og 

indikasjoner for oppstart hemodialyse. Den er derfor plassert alene. ***Det er kun benyttet 

mediantidene i radene over uten å ta hensyn til range. 

 

Tallene i tabell 12 er trolig upresise, dette gjelder spesielt mediantidene i den nederste raden 

som få inkluderte tall i utregningen. Det er også sett bort ifra range der det oppgis i radene 

over.   

Som nevnt velger en iblant å avvente før oppstart hemodialyse, da en gjerne forsøker andre, 

mindre omfattende og invasive behandlingsmåter initialt. Dermed blir det vanskelig å si noe 

definitivt om tidsbruk dersom en bruker ankomst akuttmottak eller ankomst intensivavdeling 

som nullpunkt. Det er trolig mer presist å definere nullpunkt som det øyeblikket beslutningen 

tas om at pasienten faktisk skal ha hemodialyse. Som diskutert, var det dette en egentlig fikk 

svar på under spørreundersøkelsen, og dersom en sammenlikner median tid fra 

spørreundersøkelsen med median tid fra ankomst intensiv til oppstart hemodialyse hos 

kasuistikk 1 og 3 (de kasuistikkene der det ble vurdert at pasienten hadde behov for 
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hemodialyse umiddelbart), ser en at de er henholdsvis 1 time og 45 minutter og 1 time og 46 

minutter. Disse tallene stemmer svært godt overens dersom en antar at beslutningen om 

behandling med hemodialyse allerede var tatt ved ankomst intensiv hos kasuistikk 1 og 3. 

Det finnes likevel intet fasitsvar på tidsbruk fra beslutningen tas til hemodialyse er startet opp. 

Tidsbruk avhenger av enhet, tid på døgnet og i dag i uken, som også henger sammen med 

tilgjengelig personale. Flytting av pasient tar også tid, selv innenfor ett sykehus. I forbindelse 

med oppstart hemodialyse er det også andre praktiske og medisinske ting som tar tid. Det må 

finnes en tilgjengelig dialysemaskin som må flyttes til pasienten (eller pasienten til 

dialysemaskinen), maskinen må kalibreres til de innstillinger som kreves for adekvat 

behandling, korrekt dialysevæske må settes opp. Samtidig må det settes et dialysekateter i 

pasienten, gjerne da i vena jugularis interna eller vena subclavia. Ofte må en ta et røntgenbilde 

av pasienten. Også banale ting som å ordne pasientsengen tar tid. Det må også nevnes at de 

som mottar hyperakutt hemodialyse ofte er ustabile pasienter som kan ha behov for 

stabilisering forut for oppstart hemodialyse. Som nevnt kan det også ta tid å bestemme seg for 

at pasienten faktisk skal få hemodialyse. Dette er noen momenter som er med på å bestemme 

tiden det tar før pasienten faktisk mottar hemodialyse. Dette er også punkter der ting kan gå 

galt, slik at de tidene det er operert med over (1 time og 45 minutter) trolig representerte 

tenkte tilfeller med fullstendig fravær av unødig tidsbruk. 

Det bør nevnes at ved spørreundersøkelsen var det flere sykehus der det ble oppgitt tider fra 

ankomst intensiv til oppstart hemodialyse på én time og iblant mindre. Det bør derfor 

diskuteres hvorvidt de oppgitte tidene er reelle. Skal en ta i betraktning det som allerede er 

diskutert, kan det virke lite trolig at en ville klare å holde seg på én time (eller under) fra 

ankomst intensiv til oppstart hemodialyse. Det kan dermed synes at disse tidene i det lavere 

sjiktet virker lite reelle.  

Det er kun diskutert tidsbruk ved oppstart hemodialyse og transport for sykehus på fastlandet. 

Dette fordi Svalbard står i en særstilling hva gjelder befolkning, sykehusorganisering og 

syketransport til fastlandet (se resultater).  

 

Metodesvakheter 
Det ble gjort avgrensninger i litteratursøket for å unngå for store mengder data. Det optimale 

ville trolig vært å søke kun etter hemodialyse uten å benyttet seg av tilstander (eks. «Water-

electrolyte imbalances») i søket. Da ville en trolig fått alle tilfeller der hemodialyse var blitt 

utført, og en kunne deretter gjennomgått søkeresultatene manuelt. Det ville imidlertid da blitt 

over 26 000 resultater å gå igjennom, selv med avgrensning til de siste fem års publikasjoner. 

Dette ville blitt en altfor stor mengde data for manuell gjennomgang. Det ble derfor avgrenset 

ved hjelp av å inkludere tilstander i søket, til tross for faren for å miste relevant litteratur. 

Grunnet store mengder litteratur ble søkene i de kliniske oppslagsverkene UpToDate og Best 

Medicine Practice gjort uten tanke på spesifikke tilstander. Det ble i stedet søkt direkte på 

behandlingsformen for å se om det forelå noen indikasjoner for akutt bruk av hemodialyse. 

Her følger de samme ulemper som ved søket i Pubmed.  

MeSH-begreper ble benyttet i Pubmed-søket. MeSH-begreper er standardiserte merkelapper 

på alle artiklene som er søkbare gjennom deres artikkeldatabase. Fordelene med MeSH-

begrepene er at søket blir langt med spesifikt, samt at det er mulig å benytte seg av 

overordnede begreper slik som «Water-Electrolyte Imbalance» som inkluderer alle 
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elektrolyttforstyrrelser, samt væskeoverload. I søkestrengen ble det også inkludert 

pasientutfall (eksempelvis «Survival»). Dette for å få frem publikasjoner som skulle si noe om 

nettopp utfallet etter hemodialyse. Ulempen med å ta med utfall var faren for å gå glipp av 

relevant litteratur.  

Spørreundersøkelsen foregikk over telefon. Dette fordret at vedkommende allerede hadde et 

tidsestimat på tiden det ville ta fra pasienten ankom intensivavdelingen til hemodialyse var 

startet opp. Således fikk en undersøkt hva vaktpersonalet tenkte omkring tidsbruk, som er en 

fordel med tanke på at det er nettopp de som er på vakt som skal avgjøre hvorvidt pasienten 

skal motta hemodialyse og dermed bør ha et begrep omkring tiden det tar å få igangsatt 

behandlingen. Både sykepleier og lege ble spurt om tidsbruk, og dermed fikk en svar fra to 

arbeidsgrupper og muligens et mer reelt svar da de to arbeidsgruppene tar seg av ulike ting i 

prosessen ved oppstarten av hemodialyse. Ulempene ved denne formen for 

informasjonsinnsamling er at en lett kunne få feilaktige svar, både ved at vedkommende ikke 

visste og ved at et forhastet, og dermed feilaktig svar kunne bli gitt. Et annet poeng er at 

avgjørelsen om at pasienten faktisk skal få hemodialyse gjerne tas i tverrfaglige team, ofte i 

samarbeid mellom anestesileger og nefrologer. Teamarbeid svekker argumentet om at det er 

den som er på vakt som tar avgjørelsen om behandling med hemodialyse og dermed bør 

kjenne til tidsbruken. 

Vedrørende tidsbruk/-estimater fra spørreundersøkelsen var det et relativt lite intervall 

mellom korteste (30 minutter) og lengste (3 timer) oppgitte tid. Dersom en antok at de 

oppgitte tidene ikke var reelle, kunne en videre anta at det forelå en systematisk feil. Dette 

kunne eksempelvis dreie seg om måten spørsmål ble stilt på, eller oppfattelsen av 

spørsmålene. Som det blir nevnt under (etter tabell 12), er det her antatt at den tiden som er 

oppgitt er den tiden det tar fra en tar beslutningen om at pasienten faktisk skal motta 

hemodialyse, til hemodialyse er startet opp. Dette gjør at den tiden som brukes på å se om 

pasienten kan klare seg uten hemodialyse faller bort, og det blir vanskelig å tidene fra 

spørreundersøkelsen opp mot tidsbruk som fantes i litteraturen. Hos sistnevnte var det kun 

observasjonelle studier og pasienthistorier, og dermed inkluderte de oppgitte tidene også tiden 

det eventuelt tok å observere pasienten for å avgjøre om det faktisk var behov for 

hemodialyse. 

De sykehusene som ikke tilbød akutt hemodialyse, ble videre spurt om hvilket sykehus de 

ville overføre pasienten til, og hvor lang tid en så for seg det ville ta før pasienten faktisk 

mottok hemodialyse. Det kunne være vanskelig å svare på dette først og fremst fordi en trolig 

ikke visste hvor lang tid det ville ta å starte opp med akutt hemodialyse på det sykehuset en 

overfører til, men også fordi det kunne være utilstrekkelig kunnskap om tiden det tar å få 

pasienten over i ambulansetransport. Videre ser en at de svarene som er angitt (tabell 7, 

kolonnene «Trsp Dag» og «Trsp Natt») virker ved første øyekast urealistisk lave. Det kan 

derfor synes at de oppgitte tidene dreier seg utelukkende om transporttid. Det bekreftes delvis 

ved at flere av de spurte sa direkte at ‘transporttiden herfra til x sykehus er y timer’. Den 

faktiske tiden det ville ta før pasienten ville motta hemodialyse ville forlenges på grunn av 

flere faktorer. Stabilisering og oppretting av venøse (ev. arterielle) tilganger, intubasjon, 

urinkateterisering, monitorering, væskebehandling, finne egnet personale (anestesipersonale) 

til å bli med ambulansen samt det fysisk å flytte pasienten inn og ut av transportmiddelet ville 

tatt tid og dermed forsinket prosessen til tider langt over det som er oppgitt. Det velger derfor 

å se bort ifra transporttidene i den videre diskusjonen. Det blir heretter kun diskutert tidsbruk 

hos de sykehusene som tilbyr akutt hemodialyse. 
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Konklusjon 
Hyperakutt hemodialyse viser seg å være en anvendelig behandlingsmodalitet der en har 

muligheten til raskt å behandle en lang rekke metabolske tilstander og forstyrrelser på en 

rekke ulike indikasjoner. Dette gjelder også hos pasienter med massiv multiorgansvikt. Det 

viser seg imidlertid problematisk å si noe konklusivt vedrørende nødvendigheten av akutt 

hemodialyse. Behandlende lege eller vaktteam bør dermed vurdere hver enkelt pasient, og 

vurdere nødvendigheten ut ifra det totale kliniske- og biokjemiske bildet. Retningslinjer for 

oppstart hemodialyse (tabell 1), bør imidlertid ligge til grunn for vurderingen. Det synes 

likevel positivt å kunne tilby akutt hemodialyse på en intensivavdeling. Det viser seg at 

tilgjengeligheten av akutt hemodialyse i Norge er god. Behandlingen tilbys ved de store 

sentralsykehusene samt flere mindre sykehus over hele landet.  
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Vedlegg 1. Algoritme for spørreundersøkelsen og de faktiske spørsmål til norske sykehus 

vedrørende tilgjengelighet av akutt hemodialyse.  
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