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Doble epikriser når henviser arbeider
på samme kontor som fastlege
Det hender regelmessig at pasienter blir henvist til sykehuset av
lege som arbeider på samme legekontor som pasientens fastlege.
Sykehuset sender ut epikrise både til henviser og til fastlege, og
når henviser og fastlege arbeider på samme kontor kan det legge
seg doble epikriser i journalsystemet. Noen velger da ikke å importere den ene epikrisen, og sykehuset mottar negativ applikasjonskvittering.
Fram til nå har sykehuset sendt ut ny epikrise elektronisk, eller på
papir. Det skaper nok heller frustrasjon og ekstraarbeid for legekontoret, og sykehuset endrer derfor rutinen. Vi vil fortsatt sende
epikrise både til henviser og fastlege, men vi sender ikke ut ny
epikrise når vi har mottatt positiv applikasjonskvittering fra en av
legene på legekontoret.
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Det enkelte legekontor må avklare interne rutiner for å sikre at
involverte leger får informasjonen, dersom man velger å slette
innkomne epikriser.
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Klinisk emnekurs om CFS/ME for leger

KURS

Målet med kurset er å gi deltakerne økt kunnskap om sykdomsmekanismer ved CFS/ME. De skal få
innsikt i ny norsk og internasjonal forskning i tillegg til anbefalinger og erfaringer fra praksisfeltet.
Målgruppe Allmennleger, leger i spesialisering, bedriftsleger, kommuneoverleger, leger innen
psykiatri, sykehjemsleger og andre som arbeider med kronisk syke med smerte og
utmattelsestilstander.
Tid

7. og 8. februar 2018

Sted

Farris Bad

Kurset søkes godkjent som klinisk emnekurs hos Den norske Legeforening
For mer informasjon om påmelding og program: www.siv.no/cfs-me
Redaktør Line Jacobsen, line.jacobsen@siv.no
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Ett DPS i Vestfold
Fra 1. januar 2018 vil Søndre Vestfold DPS og Nordre Vestfold DPS bli slått sammen til DPS Vestfold.
Tjenesten vil fortsatt være lokalisert i Horten, Nøtterøy,
Sandefjord og Larvik. Poliklinikkene for rusbehandling
(PRA) vil samtidig bli overført fra DPS til avdeling for
rusbehandling (ARB), disse poliklinikkene vil imidlertid
fortsatt være lokalisert sammen med DPS.

DPS Vestfold og ved ARB, og svar vil som hovedregel
være pasient og henviser i hende innen fem virkedager. Vi vil komme tilbake med nærmere informasjon
om nye elektroniske henvisningsadresser når disse er
klare.

Tjenestetilbudene vil i all hovedsak være uendret. For
noen pasienter kan behandlingssted bli endret, og de
det gjelder, vil få informasjon om dette.
Henvisninger vil bli vurdert daglig av inntaksteam ved

Lene Nyegaard Andersen,
avdelingssjef, DPS Vestfold
lennyg@siv.no

Lungerehabiliteringskurs for KOLS-pasienter
Lungeseksjonen ønsker at pasienter med KOLS skal komme til lungerehabiliteringskurs ved sykehuset.
Kurset er en god investering både for den enkelte
KOLS-pasient og for samfunnet. Det gir mer effektive
og omfattende resultater enn en engasjert lege ofte
kan klare ved gjentatte enkeltkonsultasjoner. Veiledning gis av fysioterapeut, lege, sykepleier, ernæringsfysiolog, ergoterapeut og brukerorganisasjoner.
Vi har mange svært fornøyde deltakere og et godt
tilbud som burde vært mer brukt!
Kurset gjennomføres i grupper på opp til 18 pasienter
og foregår ved SiV-Tønsberg hver mandag og torsdag
kl. 12.00 – 15.00 over en periode på seks uker.
Pasienter med KOLS bør informeres om kurset. Lungeseksjonen ønsker motiverte pasienter som kan få godt
utbytte av tilbudet. Også pasienter med lett KOLS vil ha
glede av kurset.
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Vi ønsker primært pasienter med ECOG 0-2, det vil si
som fortsatt kan gå på egne ben, da pasienter med
mer alvorlig KOLS erfaringsmessig ikke har så godt
utbytte av kurset.
I henvisningen må opplyses om aktuell lungesykdom
og relevant komorbiditet. Sentrale spirometriverdier
bør refereres. Henvisning på samme måte som ordinær henvisning til lungepoliklinikken og merkes
«Lungerehabilitering».
Både vi og pasientene er takknemlige for henvisninger
til lungerehabiliteringskurs fra fastleger i Vestfold.
Se mer informasjon om kurset på
www.siv.no/lungerehabilitering
Are Bjarke Teigan,
overlege ved lungeseksjonen
aretei@siv.no
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Hjerneslag og TIA i Vestfold
Rask innleggelse av pasienter med akutt hjerneslag er vesentlig for å kunne tilby optimal behandling, og redusere
grad av invaliditet og mortalitet.
Symptomer på TIA og hjerneslag er akutt oppstått
halvsidig ansiktslammelse, lammelse av arm og/ eller
ben, talevansker i form av afasi eller dysartri og/ eller
akutte synsforstyrrelser.
Dersom pasienten har blikkdeviasjon samtidig med
akutt oppstått halvsidig lammelse er det høy risiko for
at det foreligger en okklusjon av store blodkar i hjernen som kan behandles med tromectomi.
•
•

15 % av alle hjerneslag er hjerneblødning.
85 % av alle hjerneslag er hjerneinfarkt på grunn av
blodpropp.

TIA
Dersom en pasient har hatt TIA med forbigående
symptomer oppstått for under 14 dager siden, skal
pasienten innlegges. Dersom symptomer har oppstått
for mer enn 14 dager siden skal pasienten henvises til
prioritert poliklinisk undersøkelse.
Trombolysebehandling
Den viktigste dokumenterte akuttbehandlingen av
hjerneinfarkt forårsaket av blodpropp er trombolyse.
De beste resultatene sees ved gitt trombolyse innen
90 minutter etter symptomstart.

resultater. Det er eksempler på pasienter som kommer
inn med uttalt hemiparese og afasi som etter denne
behandlingen er uten sequele.
•
•
•

I 2015 ble 15,8 % av alle slagpasienter i Vestfold
behandlet med trombolyse.
I 2016 ble 20 % av alle slagpasienter i Vestfold behandlet med trombolyse.
I 2017 ble 24,6 % av alle slagpasienter i Vestfold
behandlet med trombolyse.

Fortsatt er det altfor mange pasienter som kommer for
sent til denne behandlingen som må gis innen 4,5 time
etter symptomstart.
Raskt til sykehus uten forsinkelse
Det er gledelig å se at stadig flere pasienter kommer
raskt inn uten forsinkelser når de har tatt kontakt med
fastlege eller legevakt.
Hvert minutt teller! Ring 113 direkte dersom en pasient har akutte symptomer på hjerneslag.
Siv Bohne Krogseth,
overlege, nevroseksjon
sivkro@siv.no

Okklusjon av store blodkar inne i hjernen kan behandles med trombectomi som gjøres ved Rikshospitalet.
Vi har nå flere eksempler på pasienter som har
kommet raskt inn til sykehuset, blitt behandlet med trombolyse innen 30 minutter og
videresendt til Oslo universitetssykehus
for trombectomi med svært gode
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Vi anbefaler minimum 13 cm lengde pga lange adresser
Avsender:
i Vestfold HF,
Postboks
3103 Tønsberg
Avesnder:
Her Sykehuset
settes fullstendige
returadr
på2168,
en linje
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Utvidet luftveispanel

Returadr på en linje

Portomerke
Det kan være overraskende vanskelig å skille de ulike luftveisagens fra hverandre ut fra klinikk.
For å gi et bedre
settes inn i 1:1 str
beslutningsgrunnlag før eventuell forskrivning av antibiotika, utvides luftveispanelet ved mikrobiologisk avdeling.

Rekvirent kan nå krysse av for ALLE luftveisagens og
få Influensa A/B/para-, RS-, metapneumo-, rhino- og
adenovirus samt de bakterielle agens; Mycoplasma
pneumoniae, Chlamydophila pneumoniae og Bordetella pertussis. Alternativt kan rekvirent velge kun
viruspanel eller bakterielt panel, se utklipp fra revidert
rekvisisjon nedenfor.

IHR vil få tilsvarende panel som kan søkes opp i
kolonnen for analyser:
• Luftveisvirus (Influensa, RS, Adeno m.m.)
• Luftveisbakterier (Mycoplasma, Chlamydophila,
B.pertussis)
• Luftveisvirus/-bakterier (Influensa, RS, Adeno,
Mycoplasma, Chlamydophila, B.pertussis m.m.)

Heidi Cecilie Villmones,
overlege, mikrobiologisk avdeling,
heivil@siv.no

Annonser, bilder, red. stoff o.l.

Praksisnytt fornyes

Vi minner om at Praksisnytt fra og med 2018 kun vil utgis i
elektronisk form. Neste nummer vil være siste papirutgave.
Dersom du eller dine medarbeidere ikke mottar bladet elektronisk på e-post, oppfordrer vi dere til å registrere relevante
e-postadresser som mottakere ved å gå inn på
www.siv.no/helsefaglig/samhandling og klikke på
«Meld deg på elektronisk utsending av Praksisnytt (nyhetsbrev)»

Redaktør Line Jacobsen, line.jacobsen@siv.no
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Alle analysene utføres på nasopharynxprøve på Transwab transportmedium. Minner om at prøvepinnen må
føres inn til det røde merket er på nivå med neseboret
og holdes der i ca 15 sekunder for å sikre god sensitivitet på undersøkelsen og redusere risiko for falske
negative undersøkelser.

