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Pakkeforløp kreft Sykehuset Østfold
I løpet av 2015 har vi innført 28
pakkeforløp ved mistanke om
kreft, med tilhørende forløpskoordinatorer. Innføringen er
gjennomført i tett dialog med
fastlegene, og sykehuset leverer
så langt tilfredsstillende ut fra
de gitte kriteriene. På noen av
områdene ligger vi blant de
beste i Norge, mens for andre er
det fortsatt noe som gjenstår. Vi
er blant annet i god dialog med
OUS for å optimalisere pasientflyten fordi en del av behandlingen blir gitt der. Samlet for alle

pakkeforløpene har vi nådd det
nasjonale mål om at 70 % skal
ha startet behandling innen de
definerte forløpstider. Dette er et
resultat vi godt fornøyd med, tatt
i betraktning det året vi har vært
gjennom. God kommunikasjon med fastlegene har vært av
betydning for en vellykket implementering. Det er gjennomført
flere informasjonsmøter og
i desember en heldagssamling.
Vi ønsker hele tiden å forbedre oss, så har dere forslag og
ideer til oss, ta kontakt med:

- Avdelingssjef kreftavdelingen
Andreas Stensvold
Andreas.Stensvold@so-hf.no
-P
 rosessdirektør Liv Marit
Sundstøl
Liv.Marit.Sundstol@so-hf.no
Her er lenke til pakkeforløpene
(www.sykehuset-ostfold.no – se
boks på forsiden)

Utvidelse av diagnostisk sløyfe KAD
Diagnostisk sløyfe KAD er en
hjelp for diagnostisk avklaring, i
akuttmottaket på SØ, av pasienter som er tenkt innlagt en KAD
(kommunal akutt døgnplass)enhet på Helsehusene.
Fagutvalg KAD har tidligere
utarbeidet en felles prosedyre for
henvisende leger, KAD-enhetene
og akuttmottaket i SØ. Den
gjaldt for pasienter med indre-

medisinske tilstander. Ordningen er nå utvidet til å gjelde også
enkelte problemstillinger innen
ortopedi, nevrologi og kirurgi.
Hensikten med Diagnostisk
sløyfe KAD er å gi tilbud til henvisende lege om rask diagnostisk avklaring i akuttmottaket SØ
på pasienter der det er tvil om
pasienten kan innlegges KAD.
Henvisende lege skal alltid

konferere med KAD-enheten
om pasienten før sykehuset
kontaktes.
Oppdatert prosedyre inkl.
veileder med eksempler på nye
pasientdiagnoser- og tilstander,
som kan vurderes innlagt KAD
ved hjelp av Diagnostisk sløyfe
KAD, er sendt fastleger og legevakter på mail. Den finnes også
på www.fastlegeporten.no

Vårmøtet 2016

Vårmøtet arrangeres den 11.
og 12. mars på Quality Hotell
Grålum. Invitasjon med
programmet og påmelding
ble sendt sendt fastleger og
avtalespesialister i Østfold før
jul og ligger også på
www.sykehuset-ostfold.no
– søk på Vårmøtet. Kurset
er godkjent med 13 valgfrie
kurspoeng til videre- og etterutdanningen
i allmennmedisin.
Påmelding til
Odd.petter.nilsen@so-hf.no
innen 12.2.16

Nevropsykologisk
utredning ved SØ
Nevrologisk avdeling kan, fra
1.2.2016, igjen tilby nevropsykologisk utredning. Henvisning sendes til nevrologisk
avdeling.
Volker Moræus Solyga, avdelingssjef nevrologisk avdeling

Pasientreiser –
økning i egenandel
Fra 01.01.16 har egenandelen
ved pasientreiser steget fra
135 kroner til 146 kroner.
Egenandelstak 1 er uendret og egenandel ved fritt
behandlingsvalg forsetter
å være 400 kroner.
Mer informasjon finnes på
www.pasientreiser.no

Kontakt- /
konfereringstelefon ØNH
Avdelingsansvarlig lege på
dagtid kan nås på tlf.
417 08 137

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.
Disse 4 jobber 1 dag i uken som
praksiskonsulenter og arbeidsområdet er
hele SØ inkl. somatikk, psykisk helsevern
og laboratoriefagene.

Benny Adelved
Praksiskoordinator og
praksiskonsulent.
Fastlege i Sarpsborg.
Telefon: 69 12 69 22
Mobil: 918 21 393
Faks:
69 12 69 25
E-post: benny@adelved.no

Dag Eivind Syverstad
Praksiskonsulent.
Fastlege i Sarpsborg.
Telefon: 69 16 86 84
Mobil: 905 27 822
Faks:
69 16 81 69
E-post: desyvers@gmail.com

Senter for laboratoriemedisin
Nye retningslinjer for kontroll med cytologi
og HPV-test etter behandling for premaligne
lidelser i cervix
Senter for laboratoriemedisin, ved seksjon
for patologi, ønsker å informere om at vi fra
1. januar 2016 innførte de nye retningslinjene
for HPV-test og cytologi ved oppfølging etter
behandling av premaligne lidelser i cervix.
• Under feltet «Kliniske opplysninger» skal
det angis på cytologiremissen at det ønskes
HPV-test som kontroll etter behandling (med
dato)

• Under «Gynekologisk materiale» må det
krysses av for «HPV»
• Under «Tidligere gynekologisk behandling»
må det krysses av for
enten: Konisering/Cervixamputasjon
eller: Total Hysterektomi
Vi vil samtidig minne om at seksjon for
patologi fra 19.10.15 har tatt i bruk SurePath
prøvetakingsmedium til sine cytologi-prøver.

Sykehusapoteket i Fredrikstad
har flyttet til Kalnes!
I forbindelse med flytting av Sykehuset Østfold
til Kalnes, har Sykehusapoteket også flyttet fra
Fredrikstad til Kalnes.
Våre åpningstider for publikum er kl. 9.00 –
kl. 18.00. Vi ekspederer legemidler etter resept,
også e-resepter, og har et stort utvalg av lege-

midler og andre produkter uten resept.
Nytt telefonnummer er 69 86 87 00
Mailadresse: Kalnes@sykehusapotekene.no
Besøk oss også på facebook:
Sykehusapotekene Østfold

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

Bjørn-Tore Martinussen
Praksiskonsulent.
Fastlege i Fredrikstad.
Telefon: 69 30 09 99
Faks:
69 30 09 98
Mobil: 997 26 614
E-post: btmartinussen@gmail.com
I tillegg har SØ disse lokale
praksiskonsulenter innen psykisk helsevern
i mindre stillinger.

Kari Gleditsch
Praksiskonsulent BUPP
Fredrikstad.
Fastlege i Fredrikstad.
Telefon: 69 36 63 30
Faks:
69 36 63 31
Mobil: 900 35 958
E-post: karigled@online.no

Rekvisisjon «Svangerskap»
Det kommer nye retningslinjer fra Helsedirektoratet for oppfølgingsprøver av RhD negative
gravide.
Rekvisisjonen for «Svangerskap» vil derfor
bli revidert.
Av den grunn vil det ikke bli sendt ut flere
rekvisisjoner før ny utgave foreligger. Vi vil

imidlertid bruke opp rekvisisjonene som er
trykket opp, tilsvarende 1 års forbruk.
Hvis man derfor går tom for rekvisisjoner,
ta kontakt med Markedskonsulent Saratha
Uthayakumar
Sarathakala.Uthayakumar@so-hf.no
– tlf. 977 61 226.

Ortopedisk avdeling informerer
Prosjekt Raskere tilbake

Ortopedisk avdeling har tilbud om behandling
av menisklidelser, CTS og triggerfinger gjennom prosjekt Raskere tilbake. Pasientene som
henvises til prosjektet må være yrkesaktive og
enten stå i fare for å bli eller være sykmeldt.
Henvisningene til SØ sendes til Ortopedisk
kirurgi og merkes med «Raskere tilbake»

Ankomst skadepoliklinikk
Kalnes
Mange pasienter henvises pga. akutte skader
til ortopedisk skadepoliklinikk Kalnes. Åpningstid er kl. 08.00 til 22.00. Ankomst er gjennom
hovedinngang og til venstre til grå sone.
Hvis pasienten skal til radiologisk avdeling
først, er det samme vei og til lilla sone.

Ola Amundsen
Praksiskonsulent BUPP Moss.
Fastlege i Moss.
Mobil: 996 45 902
E-post: olaamundsen@me.com

Heike Simensen
Praksiskonsulent BUPP Askim.
Fastlege i Hobøl.
Mobil: 415 25 405
E-post: heike.simensen@
hobollegekontor.nhn.no

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

