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laboratorieundersøkelser
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INFORMASJON KOMMUNIKASJON SAMARBEID PRAKSISKONSULENTORDNINGEN

ET INFORMASJONSBLAD TIL PRIMÆRHELSETJENESTEN

Praksisnytt

Redaktør Line Jacobsen, line.jacobsen@siv.no

Informasjon om avtalespesialister 
Informasjonstjenesten «Velg Behandlingssted» (VBS) har oversikt over 
ventetidene til både avtalespesialister og sykehus. Nå kan helse- 
personell få tilgang til databasen hos Velg behandlingssted.

Helsepersonell har fått oppdatert informasjon om ventetider og praksis-
profiler ved å ringe direkte til en pasientrådgiver på tlf. 800 50 005. 

Nå kan helsepersonell også få tilgang til databasen hvor informasjonen 
om avtalespesialistene ligger. Kontakt Velg behandlingssted på telefon 
for å få brukernavn og innloggingskoder, slik at du selv kan hente ut 
ønsket informasjon. 

Lizeth Lind Jørgensen, 
praksiskonsulent
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Side 2 

Bytte av medikasjon i 
Legemiddelassistert rehabilitering (LAR)
Det er forhandlet fram avtale på nasjonalt nivå om hvilken medikasjon som skal benyttes i 
LAR-behandling. Dette gjelder Metadon mikstur, Buprenorfin og Buprenorfin/Nalokson..

LAR-behandler vil i løpet av høsten kontakte pasienter og gi informasjon om dette.
Der det vurderes unntak av bytte vil LAR sende melding til fastlegen. 

• For mer informasjon benytt følgende lenke:   www.siv.no/lar-behandling

Hans Kvalsvik
praksiskonsulent

21.06.18, Oslo 

Til pasienten 
Sykehusene har besluttet at pasienter i LAR som bruker metadon mikstur, 
buprenorfin eller buprenorfin/nalokson tabletter bytter til rimeligste variant. 
Dette fordi legemidlene har lik virkning og pengene man sparer går til å 
behandle flere pasienter.  

 

DU BRUKER METADON MIKSTUR DU BRUKER BUPRENORFIN 
  
Nytt navn på din medisin er: Metadon Nordic drugs. 

                               
Medisinen har samme effekt og er godkjent av 
legemiddelmyndighetene i Norge. Du kan oppleve de 
samme bivirkningene som med din gamle mikstur.  
 
 
 

DU BRUKER 
BUPRENORFIN/NALOKSON 
Nytt navn på din medisin er: Subuxone Indivior. 
 

 
Medisinen har samme effekt og er godkjent av 
legemiddelmyndighetene i Norge. Du kan oppleve 
de samme bivirkningene som med din gamle 
tablett. Observasjonstid for Subuxone Indivior skal 
ikke overstige 5 minutter.  
 

 

Nytt navn på din medisin er: Buprenorphine 
Orifarm. 
 

               
Medisinen har samme effekt og er godkjent av 
legemiddelmyndighetene i Norge. Du kan oppleve 
de samme bivirkningene som med din gamle 
tablett. Observasjonstid for buprenorfin skal ikke 
overstige 5 minutter. 
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Side 3 

Nytt kols-forløp
Fra høsten 2018 blir pasientforløpet for kols revitalisert ved Sykehuset i Vestfold. I den forbindelse innføres det 
kols-mapper til pasientene.

Det nye pasientforløpet for kols i Vestfold skal dreie be-
handling og oppfølging mot en mer
koordinert tjeneste, hvor samhandling, ny teknologi og 
kompetanse står sentralt. Målet er å redusere
antall eksaserbasjoner for pasientene, bremse videreutvik-
ling av sykdommen, øke livskvaliteten og
redusere antall sykehusinnleggelser.

Kols-mappe
Det første tiltaket som skal implementeres i det nye pasi-
entforløpet er innføring av en kols-mappe til pasientene. 
Innholdet i mappen vil være en kombinasjon av standard 
innhold, samt individuelle temaer avhengig av pasientens 
behov. 

Målet med kols-mappen er å gi 
pasientene et verktøy og støtte 
til egenmestring, samt at 
informasjonen i mappen 
skal være nyttig på tvers av 
tjenestenivåer. 

Fastleger vil derfor nå 
kunne møte pasienter 
som har med kols-mappen 
sin. 

Oppstart av kols-mappe skjer 
under innleggelse på lungeav-
delingen eller i forbindelse med 
deltakelse i lungerehabilitering ved 
SiV. 

• Ved behov for mer informasjon eller oppdatering av 
pasientens kols-mappe under en legekonsultasjon, vil 
alt nødvendig materiell være tilgjengelig på    
www.siv.no/kols

• Du kan lese mer om lungerehabiliteringskurs på  
www.siv.no/lungerehabilitering

Standard innhold i alle kols-mapper:
• Informasjon om mappen
• Kols-sjekkliste
• Egenbehandlingsplan
• Informasjon om lungerehabilitering
 
• Inhalasjonsmedisiner
• CAT-score skjema(er) 
• MMRC score

Valgfritt innhold:
• BIPAP informasjon
• Bruk og rengjøring av forstøverapparat
• Oksygenbehandling for pasienter med kols

Kathrine Berntsen, 
prosjektleder for kolsforløpet ved SiV
kathbe@siv.no 
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Side 4 

Noklus-kurs
Det årlige Noklus-kurset (Norsk kvalitetsfor-
bedring av laboratorieundersøkelser)

Tid
Torsdag 28. februar 2019

Sted
Scandic Park hotel i Sandefjord.
 
Målgruppe: 
Leger og medarbeidere i primærhelsetjenesten. 

Tema på kurset

• analysepakker anbefalt av Noklus
• overfladiske soppinfeksjoner
• HPV-screening
• INR-egenkontroll
• utfordringer med den kunnskapsrike pasienten 
• verbal vold
• polyfarmasi
• behandling av diabetessår 
• direktevirkende perorale antikoagulantia – når er det aktuelt å måle? 

Kursinvitasjon og program vil bli sendt til alle legekontorene i fylket og legges på 
www.noklus.no – Kurskalender

Velkommen til kurs!

Hilsen Noklus Vestfold 
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Side 5 

Enklere rekvirering av MRSA
MRSA screening kan via IHR rekvireres med hals-nese-
perineum i en og samme operasjon.

• Velg gruppen «01-SIV MRSA X 3», prøvemateriale og 
lokalisasjon er forhåndsinnlagt, eller søk MRSA og 
velg hals, nese og perineum i samme rekvirering

• Rekvirenten må fylle ut kliniske opplysninger kun én 
gang.

Bilde av IHR med «01-SIV MRSA X 3» valgt

Nye analysegrupper i 
cytologi for IHR
I IHR er det nå kommet nye analysegrupper i cytologi.

• «Cytologi urin»; Vi har forhåndsinnlagt urin som prøve-
materiale hvilket gjør rekvireringe enklere

• «Cytologi non-gyn»; velge mellom aspirat, finnålsaspi-
rat, sekret og annet. Urin er ikke inkludert da cytologi 
urin er opprettet som egen analyse.

• «Cytologi gyn»; som før
• «Histologi» (biopsi); som før, men analysen er nå også 

søkbar på «biopsi»

OBS! Rekvirenten må nå selv hake av for prøvetaker lege for 
å få etiketter. Tidligere var
dette forhåndsvalgt. 

Bilde av IHR med søk på cyt


