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Fecespanelet utvides med
Enterotoksigene E. coli (ETEC)
Ved utredning av diaré og gastroenteritt har mikrobiologisk avdeling et fecespanel «Tarmpatogene bakterier/parasitter» som nå utvides. Enterotoksigene
E. coli (ETEC) er enterotoksinproduserende og adhererer til tarmepitelet. De
siste årene har det vært tilfeller av matbåren smitte innenlands. ETEC isoleres
oftest fra pasienter med «turistdiaré», men er også den vanligste årsaken til
diaré hos barn i lavinntektsland. Smitten er fekal-oral, oftest gjennom kontaminerte matvarer inkludert drikkevann, men også fra person til person.
Inkubasjonstiden er kort, fra 24 til 72 timer. Infeksjonen er oftest kortvarig
med tilfriskning i løpet av få dager, men kan også vare i flere uker.
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Antibiotikabehandling vil ikke påvirke sykdomsforløpet og er derfor ikke anbefalt.
Som tidligere sendes Fecal Transwab med synlig, helst rikelig feces på prøvepenselen. Laboratoriet vil ved hjelp av PCR-teknikk, altså nå også analysere
for ETEC i tillegg til: Salmonella, Yersinia, Campylobacter, Shigella/EIEC,
Cryptosporidium, Entamoeba histolytica og Giardia lamblia.
Vi minner om at mikrobiologisk avdeling også dyrker med tanke på EHEC,
EPEC, Vibrio, Plesiomonas og Aeromonas der det er indikasjon for det.
Opplysninger om blodig diaré, alvorlig klinikk, hemolytisk-uremisk syndrom
(HUS), «risvann»-lignende diaré, reiseanamnese til aktuelle smitteland,
mistenkt smitte fra sjømat eller kjent utbruddsituasjon, vil medføre
tilleggsundersøkelser. Kliniske opplysninger er derfor avgjørende for korrekt
håndtering hos oss.
Kirsten Hoseth, fagbioingeniør
Heidi Cecilie Villmones, overlege
Mikrobiologisk avdeling, SiV

Neste
samhandlingsmøte
3. april.
Hold av kvelden, flere spennende
temaer.
www.siv.no/pko
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Henvisninger til «Helse og arbeid»
- ansvar for somatisk avklaring
Fra 01.01.19 er det innført «pakkeforløp for psykisk helse og rus». Dette inkluderer også henvisninger innen ordningen «Helse og arbeid». I beskrivelse av pakkeforløpene er det formulert at
«ved poliklinisk behandling er behandlingsansvarlig i spesialisthelsetjenesten ansvarlig for at det
er tydelig avklart hvem som følger opp pasienten somatisk.»
Behandlingstilbud i psykisk helsevern som gis
under tilbudet «Helse og arbeid» er arbeidsrettet,
individuell poliklinisk behandling for lett til
moderat angst og depresjon.

For generell informasjon om «Helse og arbeid»,
se www.siv.no/tilbud-helse-og-arbeid

Siden dette behandlingstilbudet ikke inkluderer
en legevurdering er det avgjørende at somatisk
avklaring og oppfølging gjøres hos fastlegen.
Dette er en naturlig arbeidsfordeling som ikke
er ny, men nødvendig å presisere med tanke på
det ansvar som pakkeforløpene legger på spesialisthelsetjenesten i forhold til å vurdere
at somatiske forhold blir ivaretatt.
Derfor er det avgjørende at henvisningen inneholder tilstrekkelige opplysninger om at somatiske
forhold er vurdert av henviser.
Henvisning til «Helse og arbeid» sendes til DPS
Vestfold for rettighetsvurdering. I henvisningen
må det fremkomme at dette gjelder ordningen
«Helse og arbeid». Dersom pasienten ønsker
tilbudet gitt hos en privat avtalepart, som i
Vestfold er Norsk Arbeidshelse, må det komme
tydelig frem av henvisningen.

Side 2

Geir Dunseth,
praksiskonsulent
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Informasjon om avtalespesialister - rettelse
Informasjonstjenesten «Velg behandlingssted» har oversikt over ventetidene og praksisprofil
til avtalespesialister i psykiatri. Nå kan helsepersonell få tilgang til databasen.
Vi beklager at det i forrige Praksisnytt ble oppgitt feil telefonnummer til pasientrådgiver.
Korrekt telefonnummer til pasientrådgiver som kan gi deg tilgang til oversikten er
tlf.: 800 50 004
Pasientrådgiveren vil gi deg som fastlege:
·
en lenke til innlogging
·
brukernavn og innloggingskoder
slik at du selv kan hente ut ønsket informasjon.
Det forventes at også somatisk helse skal komme inn på
denne listen i løpet av 2019.

Lizeth Lind Jørgensen,
praksiskonsulent
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TIPS Vestfolds 5-års jubileumsseminar
5. mars arrangerer TIPS Vestfold jubileumsseminar i
auditoriet ved SiV Tønsberg.
Kurset er gratis. Det serveres en enkel lunsj.
Påmeldingsfrist 25.02.19.
Se mer informasjon på www.siv.no/tips-jubileum

Endring i rutiner for henvisning til
operativ vurdering og behandling av
pectus excavatum.
Vi informerte i Praksisnytt nr.1 2018 om at SiV har startet med vurdering
og operasjon av pectus excavatum.
Dette behandlingstilbudet er nå flyttet inn til Oslo universitetssykehus
thoraxkirurgisk avdeling, og disse pasientene må nå henvises dit og ikke til
Sykehuset i Vestfold.
Bror Olav Håvardsrud,
praksiskonsulent

Neste samhandlingsmøte
Neste samhandlingsmøte blir onsdag 3. april
klokken 18 – 21.
Hold av datoen allerede nå. Flere spennende
temaer planlegges, mer informasjon kommer i
neste Praksisnytt.
Kom gjerne med ønsker om fremtidige temaer på
disse møtene, innspill sendes til: pko@siv.no
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