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Spørgsmål:
Hvad er status på hjemmedialysen? Hvor mange patienter er pt. i hjemmedialyse? Hvor mange flere
kan komme i hjemmedialyse i det kommende år?

Svar:
Der er i Region Hovedstaden fire afdelinger, som varetager dialysebehandling. Det er Herlev Hospital, Nordsjællands Hospital, Rigshospitalet og Bornholms Hospital.
Der findes flere former for hjemmedialyse, og generelt arbejdes der med at øge udbredelsen, da patienten kan undgå transporten til de forholdsvis hyppige dialysebehandlinger på hospital. Hjemmedialyse i forskellige former har vist sig positiv, især i forhold til patienttilfredshed.
Den mest udbredte form for hjemmedialyse er, når patienten efter instruktion og træning selv kan
stå for dialysen i hjemmet.
En mindre hyppig form for hjemmedialyse er, når dialyse i hjemmet kræver assistance fra sygeplejerske – typisk en kommunalt ansat sygeplejerske, hvor regionen dækker udgiften til assistancen.
For alle de fire afdelinger er i alt 905 patienter i dialyse. Heraf er 223 i hjemmebehandling, hvor af
215 er i hjemmebehandling uden assistance, mens otte er i behandling med assistance.
Med hensyn til hjemmebehandling uden assistance har afdelingerne en generel strategi om, at så
mange som muligt kan få dette tilbud.
Med hensyn til assisteret hjemmedialyse er der formentlig mulighed for at øge antallet med ca. 20 i
regionen under ét.
Der gives i det følgende en status for de enkelte hospitaler:
Herlev Hospital
Hospitalet har aktuelt 315 patienter i dialyse, heraf er 100 dialysepatienter i hjemmebehandling,
hvor af 98 er i hjemmebehandling uden assistance, mens to er i behandling med assistance.

Afdelingen har fokus på hjemmebehandling og anbefaler hjemmebehandling som det umiddelbare
behandlingstilbud til de patienter, der kan varetage behandlingen uden assistance
Med hensyn til assisteret hjemmedialyse er det vurderingen, at op mod fem patienter yderligere ville
kunne overgå til behandling i hjemmet.
Nordsjællands Hospital
Hospitalet har aktuelt 223 patienter i dialyse, af disse er 54 patienter i hjemmedialyse. Heraf er 49 i
hjemmebehandling uden assistance, mens fem er i behandling med assistance.
Afdelingen har et mål om at øge antallet af hjemmedialysepatienter uden assistance med ca. 15 inden udgangen af 2014. Målet er ambitiøst i lyset af, at der også er frafald, da patienterne ofte bliver
nyretransplanteret. Der vil derfor til stadighed være patienter i et optræningsforløb samt fokus på at
give debuterende patienter et tilbud om hjemmedialyse
Med hensyn til assisteret hjemmedialyse vurderes antallet at kunne udvides med indtil fem yderligere patienter.
Rigshospitalet
Hospitalet har aktuelt 343 patienter i dialyse. Heraf er 67 patienter i hjemmedialyse uden assistance,
mens én patient er i behandling med assistance.
Der arbejdes systematisk på at øge andelen af patienter i hjemmedialyse. Potentialet for assisteret
hjemmedialyse i Rigshospitalets område forventes at være på 10-12 patienter.
Bornholms Hospital
Hospitalet har i alt 24 patienter i dialyse, heraf er én i hjemmebehandling uden assistance. Der er
ikke aktuelle planer om, at flere patienter skal i hjemmedialyse.
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