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For Fastlegger
Endringer på legekontoret? 

Er din virksomhet oppdatert i Norsk 
Helsenetts Adresseregister?

Sykehuset Østfold importerer 
rekvirentinformasjon automatisk fra 
Norsk Helsenetts adresseregister, 
og er avhengig av at alle 
kommunikasjonsparter- / virksomheter 
til enhver tid har oppdatert egen 
informasjon på Helsenett.

Når personer slutter eller begynner så 
skal virksomheten oppdateres på Norsk 
Helsenett. 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 av endringer.

Dette betyr at Sykehuset Østfold 
ikke lenger trenger å få tilsendt skjema/
informasjon om endringer hos 
elektroniske kommunikasjonsparter/
rekvirenter.  Dette skjer automatisk så 
lenge virksomhetene på Norsk Helsenett 
oppdaterer egen informasjon  
i Adresseregisteret.

Mycoplasma pneumoniae 
serologi avvikles
Senter for Laboratoriemedisin, fagområde 
medisinsk mikrobiologi, avvikler fra 
01.01.2023 serologisk diagnostikk av 
Mycoplasma pneumoniae, og vil videre kun 
tilby PCR-diagnostikk på nasopharynxprøve.

Det er høy seroprevalens for Mycoplasma 
IgG i befolkningen grunnet hyppig 
primærinfeksjon og reinfeksjon, og sikker 
serologisk diagnostikk av aktuell infeksjon 
krever derfor i mange tilfeller påvisning 
av titerstigning i rekonvalesentserum 
sammenlignet med serum fra akuttfasen. 

IgM er uspesifikk og lite sensitiv i en 
setting med reinfeksjon.

Nasopharynxprøve på 
virustransportmedium til PCR undersøkelse 
har lenge vært anbefalt, da dette gir mer 
tidsriktig og sikrere diagnostikk enn serologi.

Informasjon fra Senter for 
laboratoriemedisin

Ny laboratoriehåndbok
Senter for laboratoriemedisin har gleden av 
å informere om at vi fra 1. desember 2022 
lanserer en ny laboratoriehåndbok. Her 
finner du informasjon om våre analyser og 
laboratorietjenester for alle våre fagområder.  
Dere vil også finne nyheter, bestillingsrutiner, 
div. prosedyrer og kontaktinformasjon.

Gå inn på www.labfag.no og velg 
Sykehuset Østfold HF. Her finner du mye 
nyttig informasjon.

Oppdatering av analyser 
I forbindelse med årlig gjennomgang 
av referansegrenser for våre analyser 
ved medisinsk biokjemi, er det noen 
oppdateringer for enkelte analyser. Disse 
endringene og en oppdatert versjon av 
oversikt over våre referansegrenser vil bli 
publisert i forbindelse med lansering av 
labhåndbok 01.12.22, se sak til høyre.

Sykehuset Østfold og PKO har utviklet og 
brukt Fastlegeportalen / Samnet.no for å 
bidra til enklere og bedre samarbeid mellom 
fastleger og sykehuset sien 2015.

Portalen var skreddersydd for 
fastleger med bl.a. egenproduserte 
henvisningsmaler basert på 450 nasjonale 
prioriteringsveiledere, søkbare nyheter / 

Fastlegeportalen legges ned fra 
1.12.22

informasjon viktig for fastleger, digitalt 
avviksskjema, kontaktinformasjon til 
helsepersonell, kursmodul, fagbibliotek og 
mye annet.

Sykehuset vil prøve å ta vare på mest 
mulig av det gode innholdet og publisere 
det i en litt enklere form  på legesiden i  
Legesiden Østfold - Kompetansebroen – mer 
informasjon om dette kommer.

Portalen må nå dessverre legges og det 
skjer fra 1. desember2022

https://labfag.no
https://www.kompetansebroen.no/leger-ostfold?o=ostfold
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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 Tolkenett 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.

Driver du med forskning?
En del fastleger har forskningsprosjekter 
i allmennmedisin, men disse er lite 
kjent for andre.

Vi vil gjerne fortelle om alt som 
skjer av forskningsaktivitet i vårt 
område. Det kan være kort informasjon 
om prosjekter som er avsluttet, skal 
påbegynnes eller er i gang.

Send en notis til 
samhandlingsavdelingen på SØ ved  
odd.petter.nilsen@so-hf.no

Samhandlingsutvalg for 
fastleger er en del av 
Helsefellesskapet Østfold og 
gir råd i samhandlingssaker /
endringsforslag som påvirker 
fastlegene i Østfolds arbeid. 

SUFF foretar en systematisk gjennomgang 
og vurdering av aktuelle saker for å belyse 
konsekvenser for involverte parter (pasient, 
fastleger, kommuner og sykehus). På denne 
bakgrunn gir SUFF begrunnede råd til 
forslagsstiller om hvorvidt endringsønsket 
er / ikke er gjennomførbart og ev. hvordan 
endringer må tilpasses fastlegenes arbeid for 
å sikre best mulig resultat.

SUFF består av:
•  Fastlegene Tore Moen, Bjørn-Tore 

Martinussen, Knut Gløersen, Jens  
Lind-Larsen, Per Øyvind Grønningsæter

•  Kommuneoverlegene Jens Espeland og Eva 
Cathrin Lindset

•  Samhandlingssjef kommune Guro Steine 
Letting

•  Klinikksjef medisinsk avdeling SØ, Volker 
Solyga og samhandlingssjef SØ, Odd 
Petter Nilsen

Gi innspill til saker du ønsker behandlet i 
SUFF på e-post samhandling@so-hf.no 

Referat fra møtene finner du under 
legesidene i Kompetansebroen Østfold 
og på sykehusets hjemmeside https://
sykehuset-ostfold.no/avdelinger/medisin-og-
helsefag/samhandling/helsefellesskapet#sa
mhandlingsutvalg-for-fastleger-suff

SUFF -innspill til saker du vil ha 
behandlet

Sanering av MRSA-
bærerskap
Sanering av MRSA-bærerskap er en 
omfattende prosedyre, og kan være krevende 
å gjennomføre. I samråd med pasienten skal 
forsøk på sanering likevel vurderes, og dette 
er spesielt viktig dersom pasienten eller 
noen pasienten bor sammen med, arbeider 
i helsevesenet, eller ofte er i kontakt med 
helsetjenesten. For å lykkes er det viktig 
med god planlegging og at alle elementer i 
prosedyren gjennomføres. 

Avdeling for smittevern vil gjerne bistå 
med rådgiving, og ber om å bli kontaktet ved 
usikkerhet rundt fremgangsmåte eller ved 
komplekse problemstillinger. 

Ring sentralbordet og be om å få snakke 
med hygienesykepleier.

Forbedring av samhandling 
fastleger - sykehus
Sykehus og fastleger må hjelpe hverandre 
til å etterleve «Anbefalinger om samarbeid 
mellom fastleger og sykehus» som ble 
vedtatt i Samhandlingsutvalget 22.11.18.

Det betyr at man må si ifra hvis noe ikke 
fungerer og gjerne gi tilbakemelding når noe 
fungerer skikkelig bra. Det lærer man minst 
like mye av…

Her finner du et enkelt skjema for raskt å 
gi tilbakemeldinger

mailto:odd.petter.nilsen%40so-hf.no?subject=
mailto:samhandling%40so-hf.no?subject=
https://www.kompetansebroen.no/leger-ostfold?o=ostfold
https://sykehuset-ostfold.no/avdelinger/medisin-og-helsefag/samhandling/helsefellesskapet#samhandlingsutvalg-for-fastleger-suff
https://sykehuset-ostfold.no/avdelinger/medisin-og-helsefag/samhandling/helsefellesskapet#samhandlingsutvalg-for-fastleger-suff
https://sykehuset-ostfold.no/avdelinger/medisin-og-helsefag/samhandling/helsefellesskapet#samhandlingsutvalg-for-fastleger-suff
https://sykehuset-ostfold.no/avdelinger/medisin-og-helsefag/samhandling/helsefellesskapet#samhandlingsutvalg-for-fastleger-suff
https://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/AVTALER/01v2_150419_%20Anbefalinger%20om%20samarbeid%20SØ-fastleger.pdf
https://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/AVTALER/01v2_150419_%20Anbefalinger%20om%20samarbeid%20SØ-fastleger.pdf
https://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/Avviksskjema%20leger%20-%20mal%20okt%2022.pdf
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Hospitere på Sykehuset 
Østfold!
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

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 pasien¬tene ikke 
får denne påminnelsen. Det er også viktig 
at telefonnummeret er riktig når vi ringer 
pasienter for å tilby dem en time som har 
blitt ledig.

Kurs / møter som kommer

-  16. mars – sårbehandling, trykksår, 
diabetessår (påmelding: Forum for 
sykehjemsmedisin: sårbehandling, trykksår, 
diabetessår)

-  27. april – hvordan tenke rundt 
behandlingsbegrensning? (påmelding: 
Forum for sykehjemsmedisin: Hvordan 
tenke rundt behandlingsbegrensning?)

-  1. juni – akutt funksjonssvikt og strukturert 
geriatrisk vurdering (påmelding: Forum for 
sykehjemsmedisin: Akutt funksjonssvikt og 
strukturert geriatrisk vurdering)

Vårmøte for leger arrangeres fredag 10. og 
lørdag 11. mars på Quality Grålum

Vårmøtet for sekretærer/helsesekretærer 
avholdes fredag den 10.3 samme sted

Påmelding i Kompetansebroen under 
«Arrangement»

Kalnes (Nytt adm.bygg). Kurset går over 5 
dager, og to av dagene er digitale. Her er 
datoene:  

31.01. - 14.02.(digitalt) - 28.2.(digitalt) - 
14.03 og 31.3.

Målgruppen for helsepedagogikk er 
helsepersonell og brukermedvirkere i 
spesialist- og kommunehelsetjenesten som 
arbeider med/planlegger å arbeide med 
systematisk pasient- og pårørendeopplæring. 

Formål med kurset:
•  Kursdeltakeren skal tilegne seg 

helsepedagogisk kompetanse for å kunne 
gjennomføre lærings- og mestringstilbud til 
pasienter og pårørende

•  Kursdeltakeren skal utarbeide et fullverdig 
undervisnings- og opplæringstilbud for 
pasienter og pårørende innenfor et valgt 
fagområde

Kursrekken godkjennes med minimum 
deltakelse på 6 timer (3 samlinger) 
for kompetanseområdet alders- og 
sykehjemsmedisin og spesialiteten 
allmennmedisin. Deltakelse i hele kursrekken 
kan godkjennes med 18 timer som valgfritt 
kurs. 

PS! Send oss gjerne en e-post med 
påmelding (Karen.Saugestad@so-hf.no eller 
martine.hemstad.lyslid@so-hf.no

Forum for sykehjemsmedisin – vårens program

•  I etterkant av kurset er målet at 
kursdeltakeren kan iverksette systematisk 
pasient- og pårørendeopplæring 
(gruppeopplæring/kurs) i egen enhet

Kurset er gratis for ansatte i sykehuset og for 
brukermedvirkere.  

Kurset for eksterne kursdeltakere koster 
3300,-.  

Interne kursdeltakere melder seg på via 
læringsportalen.

Eksterne kursdeltakere og 
brukermedvirkere melder seg på via 
kompetansebroen: Helsepedagogikk - 
Kompetansebroen  

Spørsmål om kurset kan rettes til seksjon 
opplæring. Mailadresse: mestring@so-hf.no, 
. Tlf: 900 49 534.

Påmeldingsfrist: 17. januar

Helsepedagogikk –

Vårmøte 2023
Lenke til vårmøte for leger: Vårmøte for leger 
2023 - Kompetansebroen  

Lenke til vårmøte for sekretærene: 
Vårmøte for sekretærer/helsesekretærer 
2023 - Kompetansebroen

Program kommer senere.

https://sykehuset-ostfold.no/helsefaglig/samhandling#fastleger-og-avtalespesialister
https://sykehuset-ostfold.no/helsefaglig/samhandling#fastleger-og-avtalespesialister
https://sykehuset-ostfold.no/helsefaglig/samhandling#fastleger-og-avtalespesialister
https://www.kompetansebroen.no/kurs/forum-for-sykehjemsmedisin-sarbehandling-trykksar-diabetessar?o=ostfold
https://www.kompetansebroen.no/kurs/forum-for-sykehjemsmedisin-sarbehandling-trykksar-diabetessar?o=ostfold
https://www.kompetansebroen.no/kurs/forum-for-sykehjemsmedisin-sarbehandling-trykksar-diabetessar?o=ostfold
https://www.kompetansebroen.no/kurs/forum-for-sykehjemsmedisin-hvordan-tenke-rundt-behandlingsbegrensning?o=ostfold
https://www.kompetansebroen.no/kurs/forum-for-sykehjemsmedisin-hvordan-tenke-rundt-behandlingsbegrensning?o=ostfold
https://www.kompetansebroen.no/kurs/forum-for-sykehjemsmedisin-akutt-funksjonssvikt-og-strukturert-geriatrisk-vurdering?o=ostfold
https://www.kompetansebroen.no/kurs/forum-for-sykehjemsmedisin-akutt-funksjonssvikt-og-strukturert-geriatrisk-vurdering?o=ostfold
https://www.kompetansebroen.no/kurs/forum-for-sykehjemsmedisin-akutt-funksjonssvikt-og-strukturert-geriatrisk-vurdering?o=ostfold
https://www.kompetansebroen.no/kurs/helsepedagogikk-7?o=ostfold
https://www.kompetansebroen.no/kurs/helsepedagogikk-7?o=ostfold
https://www.kompetansebroen.no/kurs/varmote-for-leger?o=ostfold
https://www.kompetansebroen.no/kurs/varmote-for-leger?o=ostfold
https://www.kompetansebroen.no/kurs/varmote-for-sekretaerer-helsesekretaerer-2023?o=ostfold
https://www.kompetansebroen.no/kurs/varmote-for-sekretaerer-helsesekretaerer-2023?o=ostfold


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 
og i Nyhetsbrevet «For fastleger» - Kompetan-
sebroen 

Praksiskonsulentordningen 
(PKO)
Samhandlingslegene 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.

Tre fastleger jobber en dag i uken som 
samhandlingsleger og arbeidsområdet er 
hele SØ inkl. somatikk, psykisk helsevern 
og laboratoriefagene. 

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

Bjørn-Tore Martinussen
Samhandlingslege 
Fastlege i Fredrikstad.
Telefon: 69 30 09 99
Faks:  69 30 09 98
Mobil:  997 26 614
E-post: btmartinussen@gmail.com

Petter Samuelsen
Samhandlingslege 
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

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

•  1. juni ble det lansert et åtte-sifret nasjonalt 
telefonnummer for pasientreiser. 

• Nummeret er 915 05 515

Stengte avdelinger/seksjoner – 
Sommer 2018
Avdelinger og seksjoner som ikke nevnes har normal eller 
tilnærmet normal drift

De som ringer til pasientreiser vil med det få 
et rimeligere alternativ til dagens 05515. Begge 
numrene vil fungere parallelt, og det vil bli lagt 
en talemelding på 05515 som opplyser om det 
nye nummeret. 

Nytt nasjonalt telefonnummer for pasientreiser

Klinikk/avdeling/Seksjon som holder stengt /redusert

Klinikk for medisin
•  Hjertemedisinsk avd. Hjertepoliklinikken Moss. Uke 26-31 stengt. Uke 32 noe redusert aktivitet

• Geriatrisk- og endokrinologisk avd. Geriatrisk poliklinikk. Stengt uke 28-33

• Geriatrisk- og endokrinologisk avd. Overvektspoliklinikk. Stengt uke 29-30-31

• Lungemedisinsk avd. Lungepoliklinikk/Søvn i Moss. Stengt uke 25-31

Bildediagnostikk
• Seksjon Akutt Kalnes. Uke 27 - 33. Angio/intervensjon og gjennomlysning kun ø-hj.

• MR. Uke 28-31. Stengt i Moss

• Nukleærmedisin. Uke 27-31

• BDS. Uke 25-32. PET 2 dager i uken, 3 dager Spect/CT pr uke. Mammografiscreening stengt

Kreftavdelingen
• Blodtappingsenhet. 16+17/7 og uke 31. Stengt

•  Poliklinikk kreft og blodsykdommer. Uke 26-33: Redusert åpningstid. Åpent 0800-15.30

• Dagenheten. Uke 26 - 33. Åpningstid 08-16

Klinikk for kirurgi
• Ortopedisk avdeling Moss. Uke 28, 29 ,30 ,31 ,32. Moss 4 - helt stengt

Barne- og ungdomsklinikk og KK
• Kvinneklinikken. Dagkirurgi. Uke 29 og 30 Stengt

Klinikk for psykisk helsevern
• Halden Sarpsborg DPS. Uke 28-30. Enhet for spiseforstyrrelser - stengt

• Psykiatrisk avdeling. Uke 28-30. Alderspsykiatri – stengt

God sommer!

Dette er et kurs for personer 
med nyoppdaget cøliaki. Kurset 
gir en innføring i sykdommen 
slik at man skal kunne mestre 
livet med diagnosen bedre.

Kursnavn: Cøliaki-kurs
Kursdatoer – det er satt opp 4 kurs til våren:
24.01 - 14.02 - 21.03 - 23.05
Klokkeslett: 09:00-12:00
Sted: Sykehuset Østfold: Kalnes 
Samfunnsbygg, Kalnesveien 380, 1714 Grålum
Målgruppe: Pasienter og pårørende. Hver 
pasient som er kursdeltaker kan ha med seg 
en pårørende.

Innhold:
•  Om sykdommen (hva, patogenese, 

diagnosestikk, behandling)

• Glutenfritt kosthold

•  Informasjon om cøliakiforeningen

•  Å leve med kronisk sykdom, med fokus på 
mestring

•  Erfaringsutveksling

Påmelding: Kurset krever henvisning fra 
fastlege eller lege på sykehuset. 

IBS-kurs er et 3 timers 
kurstilbud til pasienter med 
irritabel tarmsyndrom. 

Kurset er utviklet for å gi veiledning og støtte 
til de som lever med IBS. Kursdeltakeren vil 
blant annet lære om hva IBS er, kosthold og 
mestring. Pårørende kan være med. 

Kursdatoer – det er satt opp 5 kurs til våren: 
19.01 - 09.02 - 16.03 - 13.04 - 08.06. 
Klokkeslett: 09:00-12:00
Sted: Sykehuset Østfold: Kalnes 
Samfunnsbygg, Kalnesveien 380, 1714 Grålum
Målgruppe: Pasienter og pårørende. Hver 
pasient som er kursdeltaker kan ha med seg 
en pårørende.

Om kurset: 
Kurset er utviklet for å gi veiledning og støtte 
til de som lever med IBS. Kursdeltakeren vil 
blant annet lære om hva IBS er, kosthold og 
mestring. 

IBS-kurs
Innhold:
•  Orientering om sykdommen (hva er ibs, 

diagnostikk, behandling)

•  Erfaringsutvekslinger

•  Kostveiledning, lavFODMAP 

•  Informasjon om landsforeningen mot 
fordøyelsessykdommer (LMF)

•  Å leve med IBS, fokus på mestring

•  Erfaringsutveksling

Pris: Egenandel

Påmelding:  
Kurset krever henvisning fra fastlege eller fra 
lege på sykehuset.

Det er et krav om at pasienten som ønsker 
kursplass er tilstrekkelig utredet.  

Ved spørsmål ta kontakt med enhet klinisk 
ernæring på telefon: 69868193

Mer info finner du på IBS-kurs - Sykehuset 
Østfold (sykehuset-ostfold.no)

  

Ved spørsmål ta kontakt med enhet klinisk 
ernæring på telefon: 69868193 
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Sykehuset Østfold (sykehuset-ostfold.no)

Cøliaki-kurs

https://www.kompetansebroen.no/article/test2?o=ostfold
https://www.kompetansebroen.no/article/test2?o=ostfold
https://sykehuset-ostfold.no/arrangementer/ibs-kurs
https://sykehuset-ostfold.no/arrangementer/ibs-kurs
https://sykehuset-ostfold.no/arrangementer/coliaki-kurs
https://sykehuset-ostfold.no/arrangementer/coliaki-kurs

