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NYHETSBREV FRA SYKEHUSET ØSTFOLD

Sommerferieavvikling i Sykehuset Østfold 2015
Seksjoner som ikke er nevnt har vanlig eller tilnærmet vanlig drift
AVDELING

SEKSJON SOM HOLDER SOMMERSTENGT/REDUSERT

Avdeling for
Smertepol Moss stengt
anestesileger
Avdeling for
Seksjon BDS: Mammografiscreening.........................................
bildediagnostikk. (på Kalnes) stengt
SEKSJON AKUTT KALNES
Poliklinisk drift på Kalnes:
CT program tirsdag-torsdag........................................................
Gjennomlysning stengt...............................................................
Ultralyd stengt ............................................................................
SEKSJON AKUTT I FREDRIKSTAD:
Gjennomlysning kun ø-hjelp
Barnerøntgen kun ø-hjelp...........................................................
Angio kun ø-hjelp........................................................................
Ultralyd poliklinisk 08:00-14:00...................................................
Ultralyd barnehofter stengt.........................................................
Seksjon nukleær (Kalnes): Ingen kveldsdrift..............................
Seksjon elektiv Moss
Ultralyd 08:00-11:30 hverdager...................................................
Gjennomlysning stengt...............................................................
Halden stengt..............................................................................
A7 reduserer 4 senger (til 21).....................................................
Ellers drift som vanlig
A3 og A6 ingen endring
Ikke fødsler i B7 og B2. Kun i B3.................................................
G3 og G4 samlokaliseres i G4.....................................................
Medisinske
Hjerte / Gastro /Moss.................................................................
poliklinikker
CRC..............................................................................................
Overvekt - Moss...........................................................................
Fredrikstad...................................................................................
Nevrologisk
Nevrologisk dagavdeling ............................................................
avdeling
KNF-lab........................................................................................

Operasjonsavdeling Moss
Dagkirurgi ortopedi
Ortopedisk
avdeling
Prehospital avd./
Pas. reiser
Psykisk
helsevern og
rusbehandling

Senter for
laboratoriemedisin

TIDSROM FOR STENGING / REDUKSJON
Uke 26-32

Uke 28-33
Uke 25-34
Uke 25-34

Uke 27-33
Uke 26-32
Uke 26-33
Uke 26-33
Uke 26-33
Uke 28-33
Uke 28-33
Uke 28-30
Uke 26-33

Uke 26-33
Uke 26-33
Stengt uke 27-33
Stengt uke 27-31
Stengt uke 30-31
Red aktivitet uke 26-33
Stengt uke 30, red.- uke 27-33. Tors. kun Fr.stad
Red. bemanning uke 28-36. Kun Fr.stad uke 29-31. Mand. og
tirs. uke 30 både Kalnes og Fr.stad.
Booking / telefoni Kalnes............................................................ Red. bemanning uke 27-34.
Ortopediske proteseoperasjoner................................................ Stengt uke 27-33
Dagkirurgisk seksjon................................................................... Stengt uke 29-30, red. uke 27-28 og 31-34

Sengepost Moss 4....................................................................... Stengt uke 27-32 (stenger 29.juni, åpner 10.august)
Poliklinikk Moss........................................................................... Stengt uke 28-31
Pasientreiser (Ord. åpn.tid 07-17).............................................. Åpningstid i juli 07.00-15.30
Alderspsykiatrisk seksjon, Kalnes...............................................
Enhet for gruppebehandling ved DPS-Moss..............................
Enhet for spiseforstyrrelser ved
DPS-Halden-Sarpsborg...............................................................
DPS-Fredrikstad, post 1...............................................................
Seksjon Åsebråten dag/døgn......................................................
BLODBANK TAPPING
Askim stengt................................................................................
Moss stengt.................................................................................
Halden stengt..............................................................................
Seksjon for utestasjoner .............................................................

Stengt uke 28-31
Stengt uke 28-31
Stengt uke 28-30
Helgestengt uke 26-33
Kun dagbehandl. uke 29-31

uke 28-31
uke 27-29
uke 28, halve 29 og 30
MOSS – åpent hver dag, ikke kveld og lørdag i uke 27-32
ASKIM stengt man, ons, fre i uke 28-32
HALDEN stengt tirs, tors i uke 28-32
HELSEHUSET FREDRIKSTAD, ingen endring. Åpent hver dag.
Moss............................................................................................ Stengt uke 29-30, redusert drift uke 27- 28 og 31-33.
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Blodprøvetaking/
laboratoriet
Sykehuset Østfold
ved helsehuset
Fredrikstad
Ved Sykehuset Østfolds nye
lokaler i helsehuset i Fredrikstad
har det fra 16. mars vært mulig
for pasienter å få tatt sine blodprøver. Vi ønsker at pasienter
tilhørende Fredrikstadsområdet, som ikke har avtale ved
sykehuset samme dag, benytter
seg av denne muligheten for
å få tatt sine blodprøver. Alle
prøver bortsett fra syre/base og
spesielle prosjekter kan tas ved
denne lokalisasjonen.

Åpningstider:
Hverdager, mandag til fredag:
kl. 0730 – 1500. Helg, helligdager: Stengt.
Nytt telefonnummer:
69 86 06 94
Laboratoriet ligger i 1 et.
i helsehuset i Fredrikstad.

Nye lokaler for
terapeutisk tapping
på Kalnes
Sykehuset Østfold Fredrikstad
skal overflyttes til nytt sykehus
på Kalnes.
Terapeutisk blodtapping (for
pasienter med hemokromatose,
polycytemi, hemosiderose
m.m.) ved blodbanken i Askim,
Fredrikstad, Halden, Moss og
Sarpsborg skal overflyttes til nye
lokaler på Kalnes fra 01.11.2015.
Dette berører 250-300 pasienter
i Østfold
Blodbanken jobber aktivt
med å informere eksterne rekvirenter og pasientene om forandringen. På nåværende tidspunkt
er det mange ting som ikke er
på plass, bl.a. telefonnummeret
og postadressen til den nye
terapeutiske enheten på Kalnes.
Vi kommer tilbake med mer
informasjoner når tidspunkt for
flyttingen nærmer seg.
I mellomtiden kan spørsmål
rettes til fagbioingeniør Terje
Syvertsen, tlf.nr: 69 86 16 06.
Han er og skal fortsatt være
den ansvarlige for den terapeutiske enheten på blodbanken,
Sykehuset Østfold.
Blodbanken sykehuset Østfold

Rituell omskjæring - tilbud til guttebarn
under 2 måneder
I tråd med Stortingets vedtak
gir Sykehuset Østfold et tilbud
om rituell omskjæring av gutter.
Sykehuset har inngått avtale med
Ringvollklinikken som gjennomfører inngrepene på vegne av
Sykehuset Østfold. Omskjæring
utføres på friske guttebarn født
etter 36. graviditetsuke fra 0 – 2
måneder gamle. Inngrepet foretas
i lokalanestesi.
Ønskes det omskjæring av
gutter over 2 måneder må fastlegen henvise til fritt sykehusvalg
eller ta kontakt med det helseforetaket i regionen som tilbyr
omskjæring på eldre guttebarn.

• Mor/far bærer barnet til
operasjonsavdelingen, men kan
ikke være tilstede ved inngrepet

vi ikke har mulighet for å legge til
rette for mer seremonielle tiltak
omkring selve omskjæringen:
Spesielt er det som ved annen
barnekirurgi ikke plass til mer enn
én voksen inne på operasjonsstuen under innledning til narkose
og to pårørende totalt (det er ikke
mulig å være tilstede under selve
inngrepet).
Det kan ikke medbringes
gjenstander (tepper etc.) inn på
operasjonsstuene. Av erfaring vet
vi at det er viktig at dette er kommunisert til foreldrene på forhånd,
at de er innforstått med dette før
de møter på sykehuset, slik at
forventningene er realistiske og
skuffelser dermed kan unngås.
Dette ansvaret må derfor ligge
hos henvisende lege og kan med
fordel dokumenteres i henvisningen («foreldrene er informert om
de praktiske forholdene omkring
omskjæring på sykehuset»).

Henvisninger
Ta direkte kontakt med Ringvollklinikken på telefon 69 92 43 30.

Egenandel
Det er bestemt en egenandel
på kr. 4.000 for inngrepet (pr.
01.01.15 - gjelder alle sykehus)

• Etter operasjonen må man vente
1 time før man kan reise hjem
• Avsluttende samtale med
operatør
Etter hjemkomst
• Barnet kan stelles og bades som
vanlig
• Bandasje er ikke nødvendig
• En mørk brun eller svart ring
rundt plastringen, som er satt
på penis, er helt normalt. Den
mørke ringen forsvinner etter at
plastringen er falt av
• Plastringen faller av 5 – 8 dager
etter omskjæringen

Ta kontakt med Ringvoll Klinikken Hobøl dersom følgende
oppstår
• Barnet ikke har tisset etter
8 timer

Operasjonsdagen

Samtykke

• Vennligst ta med fødselsbevis,
barnejournal og navn på og
adresse på fastlege

I de fleste tilfeller skal det foreligge skriftlig samtykke fra begge
foreldre (i de tilfellene én av foreldrene har foreldreansvar alene må
det dokumenteres i stedet). Dette
må følge henvisningen

• Ved blødning
• Ved tegn på infeksjon: RØDHET
/ HEVELSE / FEBER

• Utfylt skjema om «Begjæring om
omskjæring», evnt kan skjemaet
fylles ut ved ankomst

• Dersom plastringen ikke har falt
av innen 8 dager

• Barnet kan mates som vanlig

Praktiske forhold

Denne informasjonen finnes også
på www.sykehuset-ostfold.no
under Fag / Henvisningsrutiner /
Rituell omskjæring

• Ta med bleieskift

Prosedyren vil bli utført som et
kirurgisk inngrep på sykehusets
vanlige operasjonsavdelinger der

• Søsken har ikke anledning til
å være med

Ferieavvikling for privatpraktiserende øyeleger i Østfold
SOMMERFERIE 2015

MÅNED
DATO
UKE
Øyelegene i fylke
RIAZATI
H.P. WESTBY
IHLER
HARSEM
EKSTRAND
WÜSTENBERG
HESSTVEDT
VADLA
WANKEL
DINPARVAR
JØRGENSEN (SKI)

JUNI
08.-14.

JUNI
15.-21.
24

JUNI
22.-28
25

JULI
06.-12.

JUNI/JULI

29.-05.
26

27

JULI
13.-19.
28

29

X
X

X

X

X

X
X
uke 23

GRØNVIK overlege
GLADTVET overlege
BERGER overlege
Ferie
Arbeid etter plan
Lavaktivtet ved Sykehuset Østfold

X

X
X

X

JULI
20.-26.

X
X
X
X
X

30

31

X
X

X
X

X
X
X

X
X
X

X

X
X
X
X

X
X
X

X
X

X

X
X
X

X
X
X

X
X

AUG.
03.-09.

JULI/AUG.

27.-02.

X

AUG.
10.-16.
32

AUG.
17.-23.
33

X
X

X
X

X
X
X

X

X
?

X
?

34

X
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AMK Østfold slått sammen med
AMK Oslo den 15. juni

Ambulansetjenesten forblir
i Østfold, og vil ikke bli berørt av at
AMK (akuttmedisinsk kommunikasjonssentral) samlokaliseres i Oslo.
Sykehusets 23 ambulanser, fordelt
på stasjonene i Halden, Fredrikstad,
Sarpsborg, Moss og Indre Østfold,
skal fortsatt bringe østfoldingene
trygt fram til sykehus. Befolkningen
skal fortsatt ringe 113 slik som før.
Kommuner i Østfold skal
fortsatt bruke tlf. 69 38 86 00 ved
bestilling av ambulanse til vanlige
oppdrag eller transportoppdrag
(grønn tur/kode3). Fra 15. juni
viderekobles det gamle telefonnummeret til AMK Østfold automatisk
videre til sentralen i Oslo. Det nye
telefonnummeret til AMK Oslo
annonseres til høsten. Telefonen vil

fortsatt være viderekoblet en stund
etter at det nye nummeret er tatt
i bruk. Legevaktsentralene følger
dagens ordning og prosedyre, ved
å bruke dagens hemmelige telefonnummer og hurtigknapp.
Ved bestilling av grønne turer/
kode3 blir innringeren møtt av en
telefonsvarer og noen tastevalg for
å komme igjennom. Ved behov for
øyeblikkelig hjelp – ring 113!
Vi begynner arbeidet med
å overføre AMK Østfold til Oslo
natt til mandag 15. juni 2015. Fra
kl. 08.00 vil den nye sentralen være
i drift.
Det er viktig at dere ikke sletter
nummeret til AMK Østfold (tlf. 69
38 86 00). Dersom vi blir nødt til å
foreta en tilbakeføring til AMK Øst-

fold vil dette nummeret bli tatt
i bruk igjen.
Bakgrunnen for sammenslåingen er den kommende flyttingen av
akuttfunksjonen og virksomheten
ved Sykehuset Østfold Fredrikstad
til Kalnes i november 2015. Sammenslåingen skal gi minst like god
kvalitet for pasientene i Østfold.
Ved å opprette en felles sentral står
man dessuten bedre rustet til
å møte nye krav om bemanning og
teknologi som mest sannsynlig vil
komme i fremtiden.
Er det behov for ytterligere informasjon, ta kontakt med prosjektleder Fredrik Westmark på mobil
932 44 446 eller frewes@so-hf.no.

• Fibromyalgi – Moss, 24. august
kl 10-14 (henvisning)
• Tinnitus – Kalnes, 7. september
kl 09-13 (henvisning)
• Helsepedagogikk for helsepersonell – Moss, 7. september kl
0830-15 (ikke henvisning)
• Kurs for somalitalende kvinner
med overvekt – Fredrikstad, 23.
september kl 10 (henvisning)
• Kurs for arabisktalende kvinner
med overvekt – Fredrikstad, 24.
september kl 10 (henvisning)
For mer informasjon og

påmelding, kontakt lærings- og
mestringssenteret på tlf. 69 86 68
86 mandag til torsdag kl 09-14 eller på e-post mestring@so-hf.no

Akuttmedisinsk kurs for
allmennleger
4. og 5. mars 2016
Det planlegges nytt kurs i akuttmedisin for allmennleger i 4. og
5. mars 2016. I løpet av disse to
dagene får deltagerne trent på
sju akuttmedisinske scenarios
– akutt sykt barn, brannskade,
mopedulykke med traumeskade,
hjertestans, akutt indre blødning,

Pasientforløpet finnes tilgjengelig
på Sykehuset Østfolds internettsider www.sykehuset.ostfold.no/
fag/pasientforløp
Det er sosialmedisinske
poliklinikker (SMP) i Sykehuset
Østfold (SØ) som skal vurdere
behovet for og koordineringen av
døgnbehandlingen i TSB.
Hovedtyngden av rusbehandlingen i SØ er poliklinisk
behandling. I rusbehandling vil
det i noen perioder være behov
for døgnbehandling. Avdeling for
rusbehandling, SØ, har to døgnseksjoner; seksjon for avgiftning
og kartlegging og seksjon for
utredning og behandling, begge
lokalisert i Moss. Pasientforløpet
beskriver samarbeidet mellom
SMP og døgnseksjonene når
pasienten er vurdert til å være
i behov av døgnbehandling.
Verdien i pasientforløpet er
å bidra til helhetlig behandling
for pasienten.
Pasientforløpet har også
informasjon rettet til pasienter,
pårørende og samarbeidspartnere i forbindelse med planlagt
frivillig innleggelse for rusbehandling (i døgnseksjoner).

Ikke bruk krefttelefonen til konferering

Kurs / møter som kommer
Lærings- og mestringssenteret, Sykehuset Østfold

Pasientforløp for planlagt frivillig døgnbehandling i tverrfaglig
spesialisert behandling av rusmiddelproblemer(TSB),
Sykehuset Østfold.

respirasjonssvikt, samt stanse
blødning i ekstremitet. I tillegg
blir det trent på forskjellige
akuttmedisinske ferdigheter som
AHLR, toraxpunksjon, nakkekrage, venekanylering og kobling
av intravenøs infusjon, nødradio
og bag-/maskeventilering.
Kurset er godkjent med 22
poeng - obligatorisk emnekurs/
klinisk emnekurs i akuttmedisin,
inkludert obligatorisk gjennomføring av e-læringskurs.
Kurspåmelding blir tilgjengelig i september.

Krefttelefonen er i utgangspunktet tenkt brukt for pasienter og
pårørende. I informasjonen
fra SØ om denne telefonen er
dette uklart ved at det står at
helsepersonell også kan benytte
samme nummer. Det var myntet
på pleiepersonell i kommunene,
men kunne tolkes som at også
fastleger kunne benytte telefonen
til konferering. Det vil rettes opp
neste gang brosjyren trykkes opp.
Vi ønsker at fastleger tar
kontakt med vakthavende på onkologisk avdeling på vanlig måte
ved ønske om konferering.
Ombooking / opplysninger
om timer fås ved å kontakte poliklinikken / stedet der pasienten
har fått time.

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

Praksiskonsulent

Praksiskonsulent

Benny Adelved

Karoline van der Hagen

Anne Thorsen

Fastlege i Fredrikstad
Telefon: 69 30 09 99
Mobil: 905 81 744 - Faks: 69 30 09 98
E-post: kdhagen@online.no

Fastlege i Rakkestad
Tlf. 69 22 40 70
Faks 69 22 40 71
Mobil 959 00 047
E-post: ameretet@online.no

Praksiskonsulent

Praksiskonsulent

Dag Eivind Syverstad

Bjørn-Tore Martinussen

Praksiskonsulent
BUPP Fredrikstad

Fastlege i Sarpsborg
Telefon: 69 12 69 22
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

Kari Gleditsch

Praksiskonsulent
DPS - Moss

Praksiskonsulent
BUPP Moss

Praksiskonsulent
BUPP Askim

Jon Aga

Ola Amundsen

Heike Simensen

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

Er pasientens
mobilnummer
i henvisningen oppdatert?

Endringer på legekontoret?
Husk å melde fra til Sykehuset Østfold,
i god tid, ved endringer på legekontoret.
Leger som slutter / begynner og navn- og
adresseforandringer er viktige meldinger
til sykehuset. For korrekt utsendelse av
epikriser og prøvesvar må vi ha korrekte
kontaktopplysninger.
Skjema for endringsinformasjon finner
dere på sykehusets internettside
http://www.sykehuset-ostfold.
no/, menyvalg: Fagfolk/Samhandling/
Samhandling fastleger og avtalespesialister/Endring telefon/adresser

Innspill, tilbakemeldinger eller tips:

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

Hospitere på Sykehuset
Østfold!

Manglende eller inaktive
mobilnummer på henvisning
gir konsekvenser for SØ.
Innen somatikken benytter vi oss av SMSpåminnelse til polikliniske konsultasjoner.
Vi bruker mobilnummeret som står
i henvisningen fra fastlegen, men får
relativt ofte beskjed om at dette er gamle
nummer som ikke fungerer lenger. Det
medfører at pasien¬tene ikke får denne
påminnelsen.

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

Hospiteringen gir valgfrie poeng til
spesialisering og resertifisering av
spesialitet innen allmennmedisin.
Hospitering gir i tillegg faglig påfyll, du blir
kjent med kollegaer på sykehuset og blir
tryggere på samhandlingen med sykehuset.
Med andre ord: En særdeles nyttig og
hyggelig måte å samle poeng på.
Kontakt avdelingen der du ønsker
å hospitere direkte eller kontakt
samhandlingssjef Odd Petter Nilsen
oddnil@so-hf.no mobil 917 94 151
Les mer om hospiteringsordningen på
vår hjemmeside
www.sykehuset-ostfold.no / fagfolk /
samhandling fastleger

!
r
e
m
m
God so

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

