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Hospitere på Sykehuset
Østfold!

Jobbe på Sykehuset Østfold?
Fast stilling på kreftavdelingen eller bare interessert
i sykehusår?
Kreftavdelingen har ledig stilling som overlege ved Senter for lindrende behandling. Er
du interessert i fast stilling eller kun ett år
for spesialisering i allmennmedisin, så sjekk
her:
https://sykehuset-ostfold.no/om-oss/
ledige-stillinger#se-våre-ledige-stillinger

Har du spørsmål:
Ta kontakt med avdelingssjef Andreas
Stensvold
Mobil 992 90 151
andreas.stensvold@so-hf.no

Ett års vikariat som LIS på Åsebråten
Avdeling for barne- og ungdomspsykiatri
og barnehabilitering Seksjon døgn og dag,
Åsebråten, har 100 % overlegevikariat ledig
fra 21.05.18 t.o.m. 18.08.19
Hvis det ikke kommer søknad fra barneog ungdomspsykiater vil det være aktuelt
å ansette LIS. Fastleger med interesse for
fagfeltet og som f.eks. ønsker sitt sykehusår
i seksjonen kan søke.
Overlege/LIS arbeider i tverrfaglige team.
Stillingen vil innebære utredning og behandlingsoppgaver. Seksjonen gir et utredning
og behandlingstilbud til barn i aldersgruppen 6-13 år, og familietilbud til barn 6-18år.

Stillingsinnehaver må kunne arbeide med
flere ulike tilnærmingsmetoder i behandling,
individualterapi, familiearbeid og andre relevante tilnærminger. Med hensyn til virksomhetens art vil det være nødvendig å arbeide
på ulike arenaer.
https://sykehuset-ostfold.no/om-oss/
ledige-stillinger#se-våre-ledige-stillinger

Senter for
laboratoriemedisin inviterer

Åpningstider senter for
laboratoriemedisin, påsken
2018

medarbeidere på legekontorer og i kommunehelsetjenesten til vår avdeling på
Kalnes for omvisning og litt faglig påfyll.
Torsdag 12.april kl. 16.45 – 19.30
Onsdag 25.april kl. 16.45 – 19.30
Maks 30 per gang. «Førstemann til mølla»
gjelder.
Påmelding, med ønsket dag, sendes på
e-post til: anne.olausen@so-hf.no
Vi håper mange har lyst og anledning til
å besøke oss.
Velkommen!

Opplysninger ved overlege Ingvild G Aurebekk – mobil 480 45 191 – e-post: Ingvild.
Aurebekk@so-hf.no eller seksjonsleder Roy
Andersen - mobil 904 07 257 e-post: Roy.
Andersen@so-hf.no

Alle prøvetakings-steder:
Mandag 26.3. og tirsdag 27.3. - vanlig
åpningstid
Torsdag 29.3 t.o.m. mandag 2.4. - stengt
Ordinær drift fra og med 3.4.

Åpningstider onsdag 28.3.
Sarpsborg
Moss
Fredrikstad
Halden
Askim
Kalnes

kl. 0800 – 1100
kl. 0800 – 1100
kl. 0800 – 1100
stengt
Stengt
kl. 0745 - 1100

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
odpnil@so-hf.no mobil 917 94 151
Les mer om hospiteringsordningen
på vår hjemmeside
www.sykehuset-ostfold.no / samhandling
/ fastleger og avtalespesialister

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.

Er pasientens
mobilnummer
i henvisningen oppdatert?
Manglende eller inaktive mobilnummer
på henvisning gir konsekvenser for SØ.
Innen somatikken benytter vi oss av
SMS-påminnelse 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 pasientene ikke får denne
påminnelsen.

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 en dag i uken som
praksiskonsulenter og arbeidsområdet er
hele SØ inkl. somatikk, psykisk helsevern
og laboratoriefagene.

Benny Adelved
PKO-leder
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

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

Petter Samuelsen
Praksiskonsulent.
Fastlege i Fredrikstad.
Telefon: 69 30 47 00
Faks:
69 30 47 16
Mobil: 922 12 956
E-post:
petter.samuelsen@gmail.com

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

Endringer på legekontoret?

Oppdatert på Norsk Helse Netts Adresseregister?
Sykehuset Østfold importerer rekvirentinformasjon automatisk fra Norsk Helse Netts
adresseregister, og er avhengig av at alle kommunikasjonsparter / virksomheter til enhver
tid har oppdatert egen informasjon på Helse
Nett.
Når personer slutter eller begynner så skal
virksomheten oppdateres på Norsk Helse
Nett. På den måten vil Sykehuset også få oppdatert tilgang til korrekt rekvirentinformasjon
pr. legekontor.
Dette gjelder også for tjenesterekvirenter
(kommuner, helseforetak og private institusjoner som er publisert med tjenester), men
her er det ikke like stor hyppighet i forhold til
endringer.
Dette betyr at Sykehuset Østfold ikke lenger
trenger å få tilsendt skjema/informasjon om
endringer i forhold til elektroniske kommunikasjonsparter/rekvirenter. Dette skjer automatisk så lenge virksomhetene på Norsk Helse
Nett oppdaterer egen informasjon i Adresseregisteret.
Denne notisen ligger også under «Nyheter»
i fastlegeportalen.
https://01.fastlegeportalen.no/nyhetsarkivso/oppdatert-pa-norsk-helse-netts-adresseregister/

Nytt fra Seksjon
genteknologi og
infeksjonsserologi:
IVF (In vitro fertilisering):
Vi tilbyr nå rekvirering av IVF-pakke i
IHR. Den heter «Infertilitetsutredning» og
inneholder følgende analyser:
HIVAgAb, Hepatitt B virus (HBsAg, antiHBc og anti-HBs), Hepatitt C virus (antiHCV), Syphilis TP og Rubella IgG.
Det er viktig at rekvirenten noterer i felt
for kliniske opplysninger om pasienten er
donor.
IVF-pakken vil også være mulig å rekvirere på ny versjon av vår papirrekvisisjon
som kommer i løpet av 2018.

Kurs / møter
som kommer
Lærings- og
mestringssenteret,
Sykehuset Østfold
Tinnitus – Kalnes, 9. april kl. 0930-14
(henvisning)
Hjertesvikt – Moss, 8. mai kl. 0930-15
(henvisning)
Temadager for foreldre til barn og unge
med CFS/ ME – Kalnes, 28. mai kl. 9-15
(henvisning)
Kurs for pårørende til voksne med langvarig
sykdom – Moss, 31. mai kl. 17-20 (ikke
henvisning)

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.
Navn og telefon til nære pårørende er også
viktige opplysninger i henvisningen.

