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NYHETSBREV FRA SYKEHUSET ØSTFOLD

Hvor skal du be pasienten møte opp på Kalnes?
Dette bildet blir sendt alle fastleger på e-post og dere kan da velge om dere vil skrive det ut og gi
til aktuelle pasienter. Fint for både pasientene og sykehuset at alle kommer på rett sted med en
gang.

Innganger på Sykehuset Østfold, Kalnes
Inngang akuttmottak

Hovedinngang

Inngang psykiatrisk
akuttmottak voksne

Inngang ungdomspsykiatrisk
akuttmottak

Inngang
psykiatrisk
akuttmottak
voksne

Gjelder for pasienter
som skal til:
• Psykiatrisk
akuttmottak

Hovedinngang
Inngang akuttmottak

Gjelder for pasienter som skal til:
• Akuttmottaket
• Barnemottak kirurgi

Gjelder for pasienter
som skal til:
• Skadepoliklinikken
• Akutt røntgen/bildediagnostikk
• Barnemottak medisin
• Psykiatrisk akutteam (PAT)
(hverdager kl. 15.30–22.00,
helger/høytider kl. 10.00–18.00)

Inngang ungdomspsykiatrisk
akuttmottak
Gjelder for pasienter som skal til:
• Ungdomspsykiatrisk akuttmottak

Nytt Akuttmedisinkurs for allmennleger og
legevaktpersonell, 10. og 11. november 2017
Fag- og kompetanseavdelingen i Sykehuset
Østfold har, i samarbeid med praksiskonsulentene i sykehuset, arrangert årlige
emnekurs i akuttmedisin for allmennleger.
Første kurs ble gjennomført i 2011. Hvert
kurs har hatt 49 -50 deltagere. Evalueringene
av innhold og læringsutbytte har i hovedsak
ligget mellom 5 -6 på skala fra 1 -6.

Sammen med e-læring er emnekurs i
akuttmedisin for allmennleger, godkjent av
legeforeningen med 22 kurs timer.
Kursavgift 5000,- kan søkes refundert i
din kommune.
Kurset er nå også godkjent for legevaktpersonell.
Påmelding i Fastlegeportalen.

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).

Jerninfusjon på
gastro-poliklinikken

Dag Eivind Syverstad

Mange pasienter blir henvist til poliklinisk
jerninfusjon på gastropol. Da «jerninfusjon»
kan være så mangt i både doser og medikamenttyper, er det viktig å presisere dette
i henvisningen. Vi som foretar infusjoner v/
gastropol opplever ofte å måtte benytte våre
egne leger til vurdering av pasienten og dosering av riktig medikament og riktig dose, noe
som er tidkrevende og forstyrrende i et ellers
tett program.
Fint om dere fastlegene kan skrive i henvisningen hva og hvor mye pasienten skal ha.

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

Avdeling for
bildediagnostikk avvikler
papirsvarmeldinger

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

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

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

Fra 15. mai 2017 har Sykehuset Østfold avviklet utsendelse av papirsvar fra Avdeling for
bildediagnostikk.
Fastlegekontorer og avtalespesialister vil
kun motta elektroniske svarmeldinger. Avdeling for bildediagnostikk vil sende papirsvar
dersom det oppdages avvik i forbindelse
med den elektroniske overføringen av svarmelding..
Det er derfor viktig at henvisning er korrekt utfylt, den skal inneholde legens navn
m/ HER-id, legekontorets navn og adresse,
og teksten skal stemme overens med NHN’s
Adresseregister da systemene oppdateres
mot dette.

Feil bruk av elektroniske
henvisninger
Sykehuset Østfold opplever at henvisningsmalen blir benyttet til andre formål enn til
henvisning, f.eks. til tilleggsinformasjon om
pasienten eller til purringer av ulike slag.
Det henstilles til at henvisningsmalen kun
skal brukes til dens formål, som er å henvise
pasienten til Sykehuset Østfold. Alt som
ikke handler om henvisning må formidles til
Sykehuset Østfold på telefon eller pr. brev da

det foreløpig ikke er tilrettelagt for elektronisk
dialog mellom primærhelsetjeneste/legekontorer/avtalespesialister og spesialisthelsetjenesten.

Bruk henvisningsmalene
i fastlegeportalen
Mangelfulle henvisninger er fremste årsaken
til feilvurdering av pasientenes rettigheter
og lenger ventetid for henviste pasienter.
Henvisninger skal være korte, men inneholde
nødvendige punkter som du finner i fastelgeportalen i respektive malen.
Praksiskonsulentene og spesialistene på
sykehuset har lagt ned et betydelig arbeid for
å lage oversiktlige og tydelige henvisningsmaler i fastlegeportalen. Ved å bruke dem vil
henvisingene bli komplette og gode slik at de
raskt og korrekt kan bli vurdert på sykehuset.
Det er effektiv og god samhandling.

Trenger pasienten tolk?

Når pasienter med behov folk tolk henvises
sykehuset, må tolkebehovet beskrives i henvisningen inkl. hvilket språk pasienten snakker. I dag må mange timer kanselleres og
pasientene sendes hjem med uforrettet sak
fordi det ikke er tolk til stede ved konsultasjonen. Sykehuset har avtale med tolkeselskapet
Amesto Tolk AS og kan ha riktig tolk på plass
til pasienten hvis vi kjenner tolkebehov og
språk.

Kurs / møter som kommer
Lærings- og mestringssenteret, Sykehuset Østfold
Fibromyalgi – Moss, 29. august kl. 10-15
(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 /
samhandling / fastleger og avtalespesialister

