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Pasientreiser
Informasjon i forbindelse med ny ordning for pasientreiser fra
01.10.16 (også sendt pr. e-post)
I forbindelse med at Helse- og
omsorgsminister Bent Høie
har offentliggjort ny ordning for
Pasientreiser, ønsker vi å komme
med en presisering av de viktigste endringene som vil påvirke
reiser til og fra behandling.

For reiser med
rekvisisjon

• I den nye
pasientreiseforskriften er det
gjort noen endringer bl.a. §
2 siste ledd, er det nå fjernet
unntak for reiser fra sykehjem.
Pasientreiser skal nå dekke
reiser til/fra sykehjem til
primærhelsetjeneste.
• Det er ellers ingen
vesentlige endringer for
reiser med rekvisisjon på
medisinsk grunnlag. Hele
forskriften finnes på: https://
lovdata.no/dokument/
SF/forskrift/2015-06-25793?q=pasientreiseforskrift

For reiser uten
rekvisisjon

• Minste reiseavstand økes fra 3
kilometer til 10 kilometer
• Uansett transportmiddel
dekkes reise med standardsats
på kr.2,20 per kilometer når
reisen er over 10 km. Unntak er
der hvor pasienten må benytte

egen bil av helsemessige
årsaker. Dette må
dokumenteres fra behandler.
• Det er ikke lenger nødvendig
å skrive oppmøtebekreftelse
for pasient, dette hentes fra
offentlig register.
• Reiseregningsskjema må
fortsatt være tilgjengelig
for pasienter, selv om det
nå innføres elektronisk
søknadskjema via Helsenorge.
no. Reiseregningsskjema
bestiller behandler fortsatt på
Pasientreiser.no
• Det er fortsatt
Pasientreisekontoret som
skal vurdere og evt. utstede
rekvisisjon på trafikalt

grunnlag. Pasienten har ikke
rett til rekvirert reise grunnet
manglende rutegående tilbud,
dersom reisen er under 10
kilometer.
OBS NYTT: Nå er det forskjellige nettsteder for behandler og
pasient.
• Behandler:
www.pasientreiser.no
• Pasient: www.helsenorge.no
Er det noe dere lurer på, er det
bare å ta kontakt med oss på tlf.
05515 eller sende oss en mail
SOHFDLPostPasienttransport@
sikt.sykehuspartner.no

Øre-nese-hals har god kapasitet
ØNH-avdelingen har nå
god kapasitet til å utrede og
behandle hudtumorer i hodehalsområdet. Ved poliklinikken
på Kalnes har man gode fasiliteter til utredning og behandling
av benigne og maligne hudtumorer og et tett samarbeid med
patologisk avdeling. Avdelingen

startet opp med fotodynamisk
terapi i 2015, men driver selvfølgelig fremdeles med kirurgisk
behandling. Maligne melanomer
ivaretas som tidligere av Plastikkirurgisk avdeling, mens øvrige
maligne hudsvulster i hode-halsområdet inklusive lymfeknuteundersøkelser henvises gjerne til

oss. Mer komplekse operasjoner
som innebærer lappelastikker
opereres hovedsakelig ved Dagkirurgen i Moss, men avdelingen har en flott operasjonsstue i poliklinikken der enklere
operasjoner kan utføres.

Døgnseksjon
DPS-Edwin Ruud
avvikles
Fra uke 43 (24.10.16)avvikles
døgnseksjonen ved DPS
Nordre Østfold -Edwin Ruud.
Pasientene som tidligere har
fått sitt tilbud her vil dels få
sin behandling ved DPSNordre Østfold (Moss) eller
DPS-akutt Kalnes. Sistnevnte
vil være en fylkesdekkende
seksjon og ta imot pasienter
som har behov for øyeblikkelig, frivillig døgnbehandling
og som ikke har behov for
den beskyttelsen som psykiatrisk akuttmottak (PAM)
tilrettelegger for.

Inngrodde/
nedgrodde negler
Kirurgisk avdeling ved Sykehuset Østfold har ikke lenger
tilbud til pasienter med
inngrodd /nedgrodd negl.
Disse pasientene ivaretas av
avtalespesialister / private.

Alltid kreatinin ved
CT-undersøkelser!
Avdeling for bildediagnostikk
ønsker å minne fastleger på
at kreatinin-blodprøve må
foreligge ved CT-undersøkelse og prøven kan ikke være
eldre enn 3 måneder. Hvis
prøven ikke tas på legekontoret, kan den rekvireres på
SØ’s laboratorium samtidig som henvisning til CT
sendes. Hvis kreatininen analyseres ved annet sted enn
Sykehuset Østfold må svar
på prøven sendes til avdeling
for bildediagnostikk. Vi har
ikke tilgang til analysesvar fra
private laboratorier.

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.
Fire fastleger jobber en dag i uken som
praksiskonsulenter og arbeidsområdet er
hele SØ inkl. somatikk, psykisk helsevern
og laboratoriefagene. I tillegg har SØ tre
lokale praksiskonsulenter innen psykisk
helsevern i mindre stillinger (grønn farge).

Senter for laboratoriemedisin

Dag Eivind Syverstad

Senteret har nå analysen Tb-IGRA i sitt analyserepertoar. Det medfører vesentlig kortere
svartider, og at prøvesvarene er tilgjengelige i
vårt laboratoriedatasystem.
I den forbindelse ønsker vi at analysen
rekvireres på Sykehuset Østfold sin mikrobiologiske rekvisisjon. Fyll ut rekvisisjonen med
HPR og HER-id (for rekvirent), samt pasientID. Foreløpig er ikke analysen trykket på
rekvisisjonen. Benytt et av de tomme feltene
og skriv «Tb-IGRA» utenfor.»»

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

Ø-hjelp øyeavdelingen

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

Karoline Lund
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

Sykehusets øyeavdeling er som kjent i Moss,
men i helger, helligdager og på kveld/natt blir
ø-hjelp-pasienter tatt imot på Kalnes av vakthavende øyelege etter telefonisk avtale med
henviser (ring sentralbord 08600). Det er ikke

Vi minner om at blodprøvetaking på Kalnes
primært er forbeholdt de pasientene som har
en avtale med en av sykehusets poliklinikker /
behandlere samme dag.
Bruk en av våre fem utestasjoner for blodprøvetaking: Helsehuset Sarpsborg, Helsehuset Askim, Helsehuset Fredrikstad på Kråkerøy,
Sykehuset Østfold Moss eller Haldenklinikken.
Ved spørsmål - ta kontakt med vår markedskonsulent på tlf. 476 29 483

kontinuerlig tilstedevakt, så det er svært viktig
at man ringer først og ikke bare sender pasientene. Vi har noen ganger opplevd at pasienter
sendes feil og ønsker derfor å minne om dette
på nytt.  	

Kurs / møter som kommer
Vårmøtet 2017

3.3 og 4.3. på Quality Grålum – Invitasjon sendes ut i desember

Kurs i regi av ØLF’s kurskomite

(mer info på www.fastlegeportalen.no og http://legeforeningen.no/lokal/ostfold/)

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

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

Gynekologi og obstetrikk

6. og 7. januar 2017 - påmelding oelf@online.no

Lærings- og mestringssenteret, Sykehuset Østfold

• Fagdag: Motiverende Intervju i samtale og behandling - en hjelp i samtaler med barn og foreldre, der barna er overvektige – Tune, 11. november kl. 9-15 (ikke henvisning)
• Stomikurs – Kalnes, 15. november kl. 0930-1515 (henvisning)
• Tinnitus – Kalnes, 21. november kl. 0930-14 (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     

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

