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Prioritering til
endoskopiske undersøkelser
Dette gjelder elektive henvisninger til koloskopi. Det er egne retningslinjer for «pakkeforløp».
Følgende informasjon skal være med i henvisningen:
• vektnedgang
• blod i avføring
• endring i avføringsvane
• familieanamnese mtp. CRC
Disse prøvene bør være tatt, og prøvesvar må legges ved henvisningen:
• Hemofec test
• Hb/jernstatus
• kalprotektintest
Fastlegen bør også ta en vurdering, da særlig på eldre pasienter, om
konsekvenser ved eventuelle funn, og om pasienten er innforstått med
hva en koloskopi betyr. Vi opplever ofte at pasienter avlyser selv når de
får brev om tømmingsregimet, fordi de føler dette blir for stor påkjenning. Kunne disse vært unngått henvist til å begynne med? Hvis funn av
en colorektalcancer ikke får noen konsekvens, er det neppe indikasjon
for å utsette pasienten for en slik undersøkelse. Flere eldre og multimorbide pasienter er inoperable, eller ønsker selv ingen operasjon.
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Ellers er vi takknemlige for godt samarbeid med overgang fra innleggelse før skopi til bruk av KAD-plass for hjelp til tømming. Dette utgjør
en stor forskjell for oss med en allerede presset sengepost.
På grunn av stort behov for endoskopiske undersøkelser har vi avtaler
med flere eksterne institutt for å klare å innfri behandlingsfrist. Vi ber
dere derfor om å oppfordre pasienter til å akseptere tilbud fra disse,
da de ellers risikerer svært lang ventetid for time her på sykehuset.
Se mer informasjon på www.siv.no/koloskopi
Istvan Pregun, seksjonsleder gastromedisinsk seksjon
Torbjørn Aunan, praksiskonsulent
Redaktør Line Jacobsen, line.jacobsen@siv.no
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Alle pasienter med KOLS
bør vurderes for lungerehabiliteringskurs!
Kursdeltakelse vil statistisk sett redusere risiko for akutt sykdomsforverring og sykehusinnleggelser og er
anbefalt for alle motiverte pasienter med KOLS, uansett grad!
Er pasienten motivert for livsstilsendringer samt er oppegående det meste av døgnet (WHO funksjonsstatus 0-2) kan han/hun henvises til vårt lungerehabiliteringskurs. Det holdes kurs forløpende med
grupper på opptil 18 pasienter. Kurssted er lungepoliklinikken ved SiV-Tønsberg hver mandag og torsdag
klokken 12 – 15 over en periode på seks uker.
Deltagerne på kurset får veiledning av fysioterapeut, lege, sykepleier, ernæringsfysiolog, ergoterapeut
og brukerorganisasjoner. Det er fokus på trening, kosthold, medikamenter, røykeslutt og hvordan best
mulig leve med lungesykdom.
Vi har et godt tilbud og fornøyde pasienter!
Send en kort henvisning til lungeavdelingen, merkes «lungerehabilitering». Her bør opplyses om aktuell
lungesykdom og relevant komorbiditet samt siste spirometriverdier.
Se mer informasjon på www.siv.no/lungerehabilitering
Are Bjarke Teigan, overlege, lungeseksjonen
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Nye analyser for utredning av påvist vitamin B12-mangel
Fra 4. juni tilbyr sentrallaboratoriet to nye analyser: antistoffer mot intrinsisk faktor og parietalceller. Disse
analysene er nyttige ved påvist vitamin B12-mangel , differensiering av pernisiøs anemi fra andre megaloblastære
anemier og utredning av atrofisk gastritt og autoimmun polyendokrinopati.
Det er viktig å utrede årsaken til påvist vitamin B12-mangel
med mindre den er åpenbar, som for eksempel at pasienten
er veganer eller har gjennomgått ventrikkeloperasjon og
ikke tar tilskudd.
20-50 % av vitamin B12-mangel hos voksne skyldes pernisiøs anemi, en autoimmun atrofisk gastritt som ødelegger
syntesen av intrinsisk faktor (IF), nødvendig for normalt
opptak av vitaminet i tynntarmen. Pasienter med andreautoimmune sykdommer vil ha økt risiko for pernisiøs
anemi. Antistoffer mot IF har høy positiv prediktiv verdi
for autoimmun atrofisk gastritt og positiv prøve indikerer
behov for livslang vitamin B12-substitusjon (tabletter eller
injeksjoner). Sensitiviteten er imidlertid lav, bare 40-60 % av
pasienter med pernisiøs anemi vil ha positiv test.
Ved å legge til antistoffer mot parietalceller, økes sensitiviteten til ca. 70 %. Antistoffer mot parietalceller kan påvises
hos noen eldre og hos personer med andre autoimmune
sykdommer også uten at de har autoimmun atrofisk gastritt.
Hvis slike antistoff påvises og det samtidig er påvist sikker
vitamin B12-mangel, er pernisiøs anemi meget sannsynlig.
Atrofisk gastritt, og dermed vitamin B12-mangel, kan også
ses ved ikke-immunologisk betingede årsaker. For å bekrefte
dette må det gjøres gastroskopi. Se mer informasjon om

analysene på www.siv.no/analyseoversikten.
Analysene finnes på ny papirrekvisisjon som snart distribueres. Har du en gammel rekvisisjon, legg til analysen(e)
under «andre analyser».
Nye anbefalinger for utredning og behandling av
vitamin B12-mangel
Vitamin B12-mangel kan gi svært varierende symptomer,
men de klassiske symptomer er megaloblastær anemi,
glositt (betennelse i tungen) og nevrologiske symptomer.
I dag utredes mange pasienter på grunn av uspesifikke
symptomer, og ofte før de har utviklet anemi eller andre
alvorlige symptomer. Fordi det ikke finnes én gullstandardanalyse, kan diagnosen være vanskelig.
En arbeidsgruppe nedsatt av Norsk selskap for hematologi,
bestående av blant annet hematolog Emil Nyquist ved SiV
og undertegnede har ønsket å gi anbefalinger for utredning
og behandling av vitamin B12-mangel hos voksne.
Anbefalingene inkluderer to flytdiagrammer som anbefales
å bruke ved henholdsvis lav og høy pretestsannsynlighet for
mangel.

Helle Borgstrøm Hager,
avdelingsoverlege sentrallaboratoriet,
helle.hager@siv.no
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Migrenekurs
Fastleger kan henvise til kurs for pasienter med
migrene. Henvisningen sendes elektronisk til
nevrologisk seksjon ved SiV, merket migrenekurs.
Målgruppe
De som har migrene og ønsker flere innspill, samt
deres pårørende.
Sted
Habiliteringstjenesten, Sykehuset i Vestfold,
Lærings- og mestringssenteret.
Tid
26. september 2018, klokken 08.45 til 15.00
Påmeldingsfrist
19. september.
På grunn av feriestengt
kontor får man ikke
umiddelbart svar i
uke 28-32.
Påmelding
Informasjon og
påmelding til
LMS@siv.no,
eller tlf. 33 30 82 10.
Enkel henvisning til kurs
via fastlege ønskes.

Veiledningspoliklinikken
“Anemone”
Veiledningspoliklinikken «Anemone” utgår i ukene
25-33 på grunn av sommerferieavvikling i tillegg til
at sommeren erfaringsmessig er en travel tid med
mange forløsninger.
Jordmødrene som er ansatt i poliklinikken trekkes
inn i ordinær drift i de aktuelle ukene. Eventuelle
henvisning til samtaler som har betydning for
ønske om sectio legges til obstetrisk
poliklinikk.
Det vil være tilnærmet ordinær drift
ved barselpoliklinikken med oppfølging av gravide med hyperemesis
og behov for poliklinisk behandling i
tillegg til etterkontroll av mor og barn
etter fødsel.
Irene Jensen,
seksjonsleder ved føde-barsel 4C

Kursinnhold:
Migrenesykepleier og overlege bidrar med
medisinsk informasjon. Erfaringsutveksling og fokus
på ulike mestringsperspektiver.
Se mer informasjon: www.siv.no/migrenekurs
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