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NYHETSBREV FRA SYKEHUSET ØSTFOLD

Sykehuset Østfold innfører nytt Labdatasystem
Senter for Laboratoriemedisin på Sykehuset Østfold har i lengre tid arbeidet med å forberede innføring av nytt laboratoriedatasystem. Dette systemet er en regional løsning, og SØ er første helseforetak som tar i bruk denne. Løsningen er en multidisiplin laboratorieløsning som skal dekke alle
fagområdene på Senter for Laboratoriemedisin.
SØ tar i bruk løsningen 27.
februar. I første omgang tas
løsningen i bruk for fagområdet
Medisinsk Biokjemi, og fagområdene Mikrobiologi og Patologi
er planlagt tatt i bruk i andre
kvartal 2015.

Nye rekvisisjoner
I forbindelse med overgang til
nytt Labdatasystem har sykehuset revidert rekvisisjonene for
Medisinsk Biokjemi, Rusmiddelanalyser og Allergi. De nye
rekvisisjonene er utarbeidet for
å kunne skannes og leses optisk
samt at de vil ha ferdige etiketter
for prøveglass. Det vil si at prøveglass skal merkes med etiketter
fra rekvisisjonen. Inntil Sykehuset
Østfold kan tilby elektronisk rekvi-

rering av laboratorieanalyser så er
det disse nye skjemaene som skal
benyttes. Det er viktig at kun nye
rekvisisjoner benyttes fra senest
27. februar, men de kan gjerne
benyttes så snart disse er mottatt.
Distribusjon til legekontorene vil
skje senest i uke 13.
Nye rekvisisjoner for
Mikrobiologi og Patologi vil
distribueres i god tid før den nye
Labdataløsningen tas i bruk for
disse fagområdene.
Ved distribusjon av nye
rekvisisjoner vil informasjon om
bruk av rekvisisjon, etiketter og
prøveglass følge med.

Elektronisk svar
Når SØ tar i bruk ny Labdataløsning innføres «applikasjonskvit-

tering». Det vil si at SØ får på
plass en sikker løsning for å
kunne verifisere at elektronisk
svar er mottatt på legekontoret.
Dette er et viktig steg for SØ
og vi vil starte arbeidet med å
fase ut papirsvar for Medisinsk
Biokjemi og Mikrobiologi.

Adresseregister i NHN
Som et ledd i å øke sikkerheten
vil den nye Labdataløsningen
benytte postadresse fra NHN
adresseregister til utsendelse av
papirsvar. I denne forbindelse er
det viktig at det enkelte legekontor verifiserer at de er registrert
med rett kontoradresse i NHN
adresseregister. Dette for å sikre
at svar sendes til rett adresse.
Dette kan gjøres på nettsiden:

https://register.nhn.no/Ar

Oppdatering av EPJ
Legekontor som bruker WinMed2 må laste ned ny versjon,
WInMed 2.18 R4, av løsningen
for å kunne skrive ut på ny
rekvisisjon. Denne vil bli gjort
tilgjengelig på hjemmesidene til
leverandøren.

Kontaktinformasjon
Spørsmål kan rettes til:
Saratha Uthayakumar, Markedskonsulent, Senter for laboratoriemedisin
Roald Amundsensgt 17,
1706 Sarpsborg
Tlf. 69 86 31 88
E-post: sarathakala.uthayakumar@so-hf.no

Avtale om diagnostisk bistand/avklaring
i akuttmottaket SØ for KAD-pasienter
Alle kommunene i Østfold har tilgang til sengeplasser på sine respektive Helsehus for å legge
inn øyeblikkelig-hjelp-pasienter.
Disse tilbudene heter nå KAD (kommunale
akutt-døgnplasser). Dette er pasienter som
kan behandles forsvarlig på KAD og som
ellers ville blitt lagt inn på sykehus. For å
bistå henvisende lege og KAD-lege der det
er tvil om hvorvidt pasienten er for dårlig
til å innlegges KAD, er det inngått en avtale
mellom kommunene og akuttmottaket ved
SØ om diagnostisk bistand og avklaring før
en ev. KAD-innleggelse. Avtalen skal bidra
til ryddighet vedrørende forventninger,
plikter, ansvar og kommunikasjon.

Gjelder foreløpig indremedisinske
pasienter
Disse pasientene utgjør den største
andelen av ø-hjelpsinnleggelser i både
KAD og sykehus. Derfor starter vi med den
gruppen. Hvis dette viser seg som et nyttig
tilbud så vil avtalen omfatte flere pasientkategorier etter hvert.
NB! I dag sendes bl.a. mange kirurgiske
og ortopediske pasienter til SØ for diagnostisk avklaring og det er ingen endring
i denne praksisen.

Fagutvalg KAD, som består av fagansvarlige leger på KAD og ledere / overleger
på SØ, har laget en prosedyre som er
vedtatt i administrativt samarbeidsutvalg
og som derved gjelder alle.
Prosedyren står på baksiden. (ligger
også på www.sykehuset-ostfold / Samhandling / Samhandling kommunehelsetjenesten / Andre avtaler)
Tilbudet ble iverksatt 1. februar 2015

Her er praksiskonsulentene

Praksiskonsulentene skal sikre og styrke samarbeidet mellom sykehusets avdelinger og
allmennpraktiserende leger til beste for pasientene. Kontakt dem for å spille inn temaer for
dette forbedringsarbeidet. Fem fastleger jobber 1 dag i uken som praksiskonsulenter og
arbeidsområdet er hele SØ inkl. somatikk, psykisk helsevern og laboratoriefagene I tillegg har
SØ fire lokale praksiskonsulenter innen psykisk helsevern i mindre stillinger. (grønn farge)
Praksiskoordinator og praksiskonsulent
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E-post: ameretet@online.no
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Mobil: 918 21 393
Faks: 69 12 69 25
E-post: benny@adelved.no

Fastlege i Fredrikstad
Tlf. 69 30 09 99
Faks 69 30 09 98
Mobil 997 26 614
E-post: btmartinussen@gmail.com
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Jon Aga
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Fastlege i Sarpsborg
Telefon: 69 16 86 84
Mobil: 905 27 822 - Faks: 69 16 81 69
E-post: desyvers@gmail.com

Fastlege i Rygge
Tlf. 69 26 44 00
Mobil 995 22 746
E-post: jo.ag@live.no

Fastlege i Moss
Mobil 996 45 902
E-post olaamundsen@me.com

Fra side 1. Prosedyre: Diagnostisk sløyfe via akuttmottak til kommunal
akutt døgnplass – indremedisinske pasienter
Hensikt
• Gi tilbud til henvisende lege om
rask diagnostisk avklaring
i akuttmottaket SØ på pasienter
der det er tvil om pasienten kan
innlegges KAD.
• Sikre at sykepleiere og leger er
kjent med sine oppgaver for
å unngå unødvendig ventetid for
pasienter som er «Diagnostisk
sløyfe KAD kandidat»

Målgruppe
Leger /sykepleiere i akuttmottak
SØ og fastleger/legevaktsleger
som henviser pasienter til KAD

Fremgangsmåte
• Legevaktslege/fastlege/
kommunal lege ringer
kommunal akutt døgnplass
(KAD) og melder mulig pasient
• Legevaktslege/fastlege /
kommunal lege ringer, etter
samråd med KAD-enheten,
til vaktansvarlig sykepleier
i akuttmottak og melder
pasienten som «Diagnostisk
sløyfe KAD kandidat». Denne

pasientkategorien kan meldes til
vaktansvarlig sykepleier (tlf. 69
86 05 00) frem til klokken 16:00
eller til medisinsk bakvakt (via
sentralbord 08600) fra klokken
16:00 til 08:00 på hverdager. På
helger/helligdager meldes denne
pasientkategorien direkte til
medisinsk bakvakt.
• Pasienten merkes i elektronisk
tavle (IMATIS) som en «KAD
sløyfekandidat» i merknadsfeltet
• Ved ankomst akuttmottak blir
pasienten triagert som normalt,
men prioriteres foran andre
i samme triagekategori.
• Vaktansvarlig sykepleier melder
pasienten til ansvarlig TEAMleder lege på akuttrom eller
behandlingsrom som disponerer
legeressursene.
• Legetilsyn, blodprøver og
billed-diagnostikk prioriteres.
Henvisning til billed-diagnostikk
merkes av rekvirerende lege med
«KAD-sløyfekandidat»

• Pasienten skal være avklart
medisinsk og utskrevet innen
5 timer fra ankomst akuttmottak
• Når pasienten er medisinsk
avklart, meddeles resultat/
konklusjon KAD av
pasientansvarlig lege.
Kontaktopplysninger finnes
i eget skjema. Skriftlige
medisinske opplysninger
med konklusjon og forslag til
behandling følger med pasienten
ved utskrivelse
• Pasientansvarlig sykepleier / lege
må gi tilbakemelding til KAD så
raskt som mulig hvis ikke
5 timers grensen etterkommes
eller pasienten må innlegges på
sykehus / sendes hjem.
• Pasientansvarlig sykepleier
ordner transport
Merk. Hvis legevaktslege /
fastlege kun ønsker å konferere,
brukes vanlige konfereringstelefonnummer enten via sentralbord
(calling) eller indremedisinsk
telefon med innvalg

Innspill, tilbakemeldinger eller tips:
Kontakt samhandlingssjef Odd Petter Nilsen, odd.petter.nilsen@so-hf.no, eller mobil 917 94 151.
Alle nyhetsbrevene For Fastleger ligger også på vår hjemmeside www.sykehuset-ostfold.no / fagfolk /
samhandling /samhandling fastleger og avtalespesialister

Fastlege i Fredrikstad
Tlf. 69 36 63 30 - Faks 69 36 63 31
Mobil 900 35 958
E-post: karigled@online.no

Fastlege i Hobøl
Mobil 415 25 405
E-post heike.simensen@
hobollegekontor.nhn.no

Tidspunkt for 1.
prøve for immunhematologiske
undersøkelser
i svangerskap.
Senter for laboratoriemedisin går over til bruk av ny
rekvisisjon til « Undersøkelse
ved svangerskap». Vi følger
retningslinjer fra « Veileder
i transfusjonstjenesten i
Norge», 7. utgave 2014 som
anbefaler 1. prøve tatt i uke
12-16 i stedet for i uke 8-13
som vi har praktisert tidligere.
Spørsmål kan rettes til: Vera
W. Jacobsen, Fagansvarlig
bioingeniør. Senter for laboratoriemedisin tlf. 69 86 15 38.
Thanh Hoang. Overlege blodbanken sykehuset Østfold.

