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Side 1 

Elektronisk henvisning til 
billeddiagnostikk via IHR
Elektroniske henvisninger til radiologi, nukleærmedisin og til brystsenteret ved 
Sykehuset i Vestfold, skal kun gjøres via interaktiv henvisning og rekvirering 
(IHR).

Inntil nylig har disse tre avdelingene hatt en NHN-adresse som var mulig å 
bruke, men den er nå inaktivert.
 
Det er derfor viktig at alle legekontorer har IHR installert. De som ikke har det 
kan kontakte Toril Holmøy Svendsen, laboratorierådgiver for primærhelse-
tjenesten brukerkontakt.lab@siv.no, telefonnummer: 909 63 669

De som har skybaserte journalprogrammer kan ikke koble seg opp mot IHR og 
må sende papirhenvisninger.
 
På IHR-henvisningene er det viktig å huske at vanlig mal for «den gode   
henvisning» ikke følger med, du må derfor sikre at relevant informasjon er 
med i fritekst. 

For generell informasjon om IHR, se: www.siv.no/ihr

Manglende rutiner for overvåking av meldingsutveksling
Perioden med feilsendinger har avdekket at enkelte legekontorer har man-
glende rutiner for overvåking av meldingsutvekslingen. Vi minner derfor om 
at det i krav til elektronisk meldingsutveksling klart er definert at avsender 
har ansvar for å ha en prosedyre for å overvåke status på meldingen som 
er sendt. Overvåkingen må omfatte både transport av meldingen over nett 
(transportkvittering) og mottak av meldingen i fagapplikasjonen (applikasjons-
kvittering).

Lizeth Lind Jørgensen, 
praksiskonsulent
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Sideutdanning ved 
DPS Vestfold
Fastleger og kommunepsykologer som 
trenger sykehustjeneste som ledd i sin 
spesialisering har muligheter til å få 
tatt denne ved DPS Vestfold. Det er et 
relevant fagområde og nyttig for videre 
samarbeid. 
Ta kontakt med
Lene Nyegaard Andersen på 
e-post: lennyg@siv.no dersom dette er 
aktuelt for deg. 

Lene Nyegaard Andersen
avdelingssjef, 
DPS Vestfold

Samhandlingsmøte 11. april
Tid: kl. 18.00 - 21.00 Sted: Auditoriet ved Sykehuset i Vestfold, Tønsberg
Tema: Trygg utskrivelse og oppgaveglidning. Se egen artikkel om dette på side 2.

KURS



N u m m e r  1  -  f e b r u a r  2 0 1 8

Side 2 

Kirurgisk fjerning av lesjoner hode/hals
Husk å beskrive lokalisasjon og størrelse ved henvisning av lesjoner for kirurgisk fjerning ved øre-nese-hals  
seksjonen ved Sykehuset i Vestfold.

Øre-nese-hals-seksjonen disponerer tre dager i uken 
en egen «lokalstue» til fjerning av lesjoner på hode 
og hals. Denne bemannes med øre-nese-hals lege og 
sykepleier, og utfører fjerninger i lokalanestesi.
 
Totalt 97 pasienter fikk i siste kvartal 2017 fjernet 
lesjoner i hode/hals-området etter henvisning fra 
fastlege. Hele 34 av henvisningene inneholdt ikke et 
mål på lesjonens størrelse. Dersom lesjonen er for 
stor må pasientene sendes hjem igjen. Dette kan være 

belastende for pasienten og er dårlig utnyttelse av 
ressursene.

Inneholder henvisningen en god beskrivelse av lesjo-
nens lokalisasjon og størrelse, fortrinnsvis i millimeter, 
er det mulig å sette pasienten direkte opp til lokalstu-
en uten en forutgående vurdering i vår poliklinikk. 

Erlend Green-Stensrud 
LiS  øre-nese-hals

Trygg utskrivning og oppgaveglidning
Praksiskonsulentordningen (PKO) har startet en større prosess med fokus på disse sakene og ønsker å involvere 
fastlegene og allmenlegeutvalgene (ALU) i prosessen. Vi ønsker å innhente fastlegers konkrete eksempler for å 
kunne bruke det aktivt i dialog med sykehuset.

Deretter ønsker vi at temaene blir drøftet på de en-
kelte ALU-møtene. Dette vil danne grunnlag for at PKO 
kan ta det videre som tema i dialog med epikriseskri-
vere og ledelse ved sykehuset, og sette det opp som 
tema for samhandlingsmøte i 2018. Både fastleger og 
sykehusleger har felles interesse i å oppnå tydelige 
formuleringer og å få en avklart oppgavefordeling. 

Trygg utskrivning
Det innfases ny epikrisemal ved Sykehuset i Vestfold 
primo 2018. Vi ønsker spesielt fokus på tydelighet i 
ansvar for oppfølging. Er det fare for at oppfølgingen 
glipper? Eksempel på utydelige formuleringer er «Det 
anbefales kontroll av blodprøver om en uke», «Kontroll 
koloscopi om 5 år», «Videre oppfølging i regi av fast-
lege». Formuleringer skal være tydelige og hovedregel 
skal være at pasient er ansvarliggjort: «Pasienten har 
fått skriftlig informasjon og beskjed om å ta kontakt 
med fastlegen for oppfølging...»

Oppgaveglidning
PKO får eksempler på åpenbart urimelige forsøk på 
oppgaveglidning fra sykehus til fastlegene. Fastleger 
skal ikke være sekretærer for sykehuslegene, men 
noen ganger er fastlegens kjennskap til pasienten et 
bedre grunnlag for å vurdere videre tiltak. Mange 
problemstillinger er aktuelle, men noen eksempler 
kan være sykemeldinger, oppfølgning av blodprøver og 

behandling etter utskrivelse, bildeundersøkelser som 
skal tas til rett tid etter utskrivelse og diverse forunder-
søkelser til utredning i spesialisthelsetjenesten. 

Eksempler fra fastlegene
PKO ønsker eksempler fra fastleger via e-postadresse 
pko@siv.no på:
• uklare epikriseformuleringer av betydning for  

pasientsikkerheten  
• eksempler på oppgaveglidning som egner seg for 

diskusjon

Disse bør inneholde: 
• emne; «trygg utskrivning» eller «oppgaveglidning»
• avdeling
• utdrag av setning som er problematisk. 

Husk å anonymisere pasienten. 

Geir Fredborg, 
praksiskonsulent
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Side 3 

Riktig valg av 4mL og 6mL EDTA-rør

Pectus excavatum – traktbryst
Traktbryst er en medfødt defekt i brystveggen der flere ribben og brystbenet vokser unormalt og danner en for-
dypning i fremre brystvegg. Dette forekommer hos ca. 1 av 1000 barn, og er vanligere hos gutter enn hos jenter.

• 6mL EDTA-rør benyttes kun til svangeskapsunder-
søkelser, men ikke til hematologi eller HbA1c.

• 4mL EDTA rør må benyttes til hematologi og 
HbA1c. 6mL rør passer ikke i analyseinstrumen-
tene og dette gir merarbeid og forsinkelser ved 
mottak.

Det skal være angitt på etikettutskriften fra IHR om 
det skal benyttes 4mL eller 6mL EDTA-rør.

Hos noen kan det påvirke hjerte- eller lungefunksjon, 
men hos de fleste er det først og fremst et kosmetisk 
problem og kan for noen gi sekundære psykiske pro-
blem.
 
Sykehuset i Vestfold utfører fra 2018 kirurgisk behand-
ling av denne pasientgruppen med Nuss-operasjon 
(metode oppkalt etter barnekirurg Nuss). Dette er en 
minimalt invasiv metode hvor en spile settes inn under 
thoracoskopisk veiledning. Skinnen bøyes til tilpas-
set ideell krumning av brystkasse, og plasseres under 
brystbenet i narkose. Dette gir umiddelbar korreksjon 
av defekt. Det plasseres en liten stabiliseringskinne 
under huden på hver side hvor skinnen stikker ut gjen-
nom brystveggen. Dette hindrer den i å forflytte seg.  
Skinnen fjernes som regel etter 3 år.

Det er lite komplikasjoner med metoden. Pasienten 
og familie må være godt motivert for å bli operert, og 
pasienten moden nok til å forstå hva operasjon og et-
terforløp krever. Det er en fordel å operere før pasien-

ten blir 18 år og brystkassen begynner å bli for stiv og 
mindre ettergivelig.

Det er ofte en del smerter etter operasjon på grunn 
av umiddelbar opphør av deformitet. Det må legges 
epidural og pasienten må bruke smertestillende en tid.  
Man må være på sykehus i 3-5 dager, og det tar som 
regel 2-3 uker før man er tilbake på skolen. Det blir 
begrensning i fysisk aktivitet i to måneder

Lignende tilstander
I tillegg til dette er det en del deformiteter i brystveg-
gen med utstående eller asymmetriske forandringer i 
skjelett og brusk som kan korrigeres uten bruk av im-
plantater. Dette kan også henvises til vår thoraxkirurg 
for vurdering.

Se mer informasjon: www.siv.no/traktbryst

Torbjørn Bakken
seksjonsoverlege karseksjonen

4mL og 6mL EDTA-rør.
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Side 4 
Redaktør Line Jacobsen, line.jacobsen@siv.no
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Vi anbefaler minimum 13 cm lengde pga lange adresser
Avsender: Sykehuset i Vestfold HF, Postboks 2168, 3103 Tønsberg
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Praksisnytt – fra papirutgave til digital formidling 
Dette er siste utgave av Praksisnytt som gis ut i papirutgave. Digital formidling gir større fleksibilitet når det 
gjelder format og utgivelse, og rutiner fremover vil bli:

• Fast utsendelse første uken hver måned, utenom  
sommermånedene.

• Hastesaker sendes ut som enkeltsaker. 
• Vi opprettholder en tilgjengelig pdf-utgave for 

utskrift av alle artikler samlet.

For å sikre at du som leser mottar den digitale  
utgaven oppfordrer vi alle til å registrere seg som 

mottakere på: www.siv.no/helsefaglig/samhandling 
og klikke på: 
«meld deg på elektronisk utsending av Praksisnytt». 

Det er også mulig å melde e-postadressene til 
line.jacobsen@siv.no

PKO og
kommunikasjonsavdelingen ved SiV

eMestring - depresjon, sosial angst og panikkangst 
Nå kan DPS Vestfold, klinikk psykisk helse og rusbehandling, tilby behandling via internett (veiledet internett- 
behandling) som standard behandlingstilbud på lik linje med terapi ansikt til ansikt.

Tilbudet, som går under navnet eMestring, har vært 
prøvd ut som prosjekt siden november 2014.

Behandlingsprogrammene er delt opp i ulike deler og 
inneholder informasjon, kartleggingsverktøy, øvelser 
og oppgaver. Det tar vanligvis ca. 14 uker å gå gjennom 
et behandlingsprogram.  Hver uke får pasienter opp-
følging fra en fagperson som veileder vedkommende 
via et meldingssystem i selve programmet. Tilbudet 
gjelder pasienter med depresjon, sosial angst og 
panikkangst.

En rekke studier har vist at veiledet behandling via 
internett for angst og depresjon kan ha like god effekt 
som tradisjonell ansikt til ansikt terapi. Fordelen for 
pasientene er at de slipper reise til og fra poliklinikk, 
og at de kan jobbe med programmet når det måtte 
passe dem. 

Pasienter innen de nevnte pasientkategorier får til-
sendt informasjon i innkallingsbrevet til første time, 

og behandler ved DPS vurderer om eMestring er et 
aktuelt tilbud. Samtidig er det erfaringsmessig viktig 
at henviser informerer pasienter om muligheten. Der 
pasienter på henvisnings-tidspunkt ønsker et tilbud 
gjennom eMestring, og det blir gjort oppmerksomt på 
det i henvisning, kan DPS i større grad koble inn 
eTerapeuter alt ved vurderingssamtale.

For mer informasjon om eMestring se:
www.siv.no/emestring. Ved spørsmål, kontakt:
• Avdelingssjef Lene Nyegaard Andersen,   

lennyg@siv.no, tlf. 992 48 696
• Inntaksansvarlig Mette Camilla Moen,   

memo@siv.no, tlf. 413 06 568.

Henvisning sendes ordinært inntaksteam ved DPS og  
merkes eMestring.

Lene Nyegaard Andersen, 
avdelingssjef DPS Vestfold


