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For Fastlegger
Kompetansebroen Østfold 
- legesiden

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 ble dessverre nedlagt 1.12.22

Portalen var skreddersydd for fast-
leger med bl.a. egenproduserte hen-
visningsmaler basert på 450 nasjonale 
prioriteringsveiledere, søkbare nyheter / 
informasjon viktig for fastleger, digitalt 
avviksskjema, kontaktinformasjon til 
helsepersonell, kursmodul, fagbibliotek 
og mye annet. 

Sykehuset har prøvd å ta vare på mest 
mulig av det gode innholdet og publisert 
det i en litt enklere form  på legesiden 
i  Legesiden Østfold - Kompetanse-
broen – klikk deg inn og sjekk innholdet. 
Legesiden er under utvikling. Du kan 
også melde deg på nyhetsbrev. Nyhets-
brev - Kompetansebroen. Da blir du holdt 
orientert.

Forbedring av 
samhandling fastleger - 
sykehus

Sykehus og fastleger må hjelpe hver-
andre 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

For dem som leser dette på papir: Sy-
kehusets hjemmeside – Fag- og forskning 
– samhandling - Avviksmelding knyttet til 
samhandling

Gjengen i sykehusrevyen er nå i gang med 
forberedelser til ny revy i april, og øver iher-
dig for å gi publikum en underholdende og 
fin opplevelse! Vi er alle sultne på kulturelle 
sprell etter et langt covid-opphold og byr 
på sang, humor, satire, ironi og en smule 

Sykehusrevyen ved Sykehuset Østfold presenterer: 

«FULL ÅPNING – På Sparebluss»

Sykehusrevyen 2023 
presenterer

Full Åpning!

SSppiilllleess  ppåå  CCiittyy  SScceennee,,  FFrreeddrriikkssttaadd  
18. -19.- 20. og 21. april

Alle dager kl. 19.30
Billettpris kr. 275,- + avgift

Billetter fås kjøpt på ticketmaster.no

Regi/manusbearbeidelse: Kapellmester:
Desirée Ulvestad-Grandahl Dagfinn Klausen

- På sparebluss

galskap. Her er vi innom både pandemi og 
økonomi, alt i skjønn forening. Vi spiller 
18., 19., 20. og 21. april kl. 1930. Sett av tid 
i kalenderen og ta dere en tur til City Scene i 
Fredrikstad, billetter fås på ticketmaster.com.  

https://www.kompetansebroen.no/leger-ostfold?o=ostfold
https://www.kompetansebroen.no/leger-ostfold?o=ostfold
https://www.kompetansebroen.no/nyhetsbrev?o=ostfold
https://www.kompetansebroen.no/nyhetsbrev?o=ostfold
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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SUFF -innspill til saker du 
vil ha behandlet
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 gjennom-
gang 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 gjen-
nomførbart 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/helsefellesska
pet#samhandlingsutvalg-for-fastleger-suff

Forlenget ventetid på 
bentetthetsmåling

Ventetiden for å få utført bentetthetsmå-
ling er nå blitt betydelig lenger (ca. 5-6 
mnd.) pga. bytte til ny maskin og opplæ-
ring av nyansatte.

For nyhenvist pasient: Dersom pasi-
enten tidligere har fått påvist kompre-
sjonsbrudd, trenger man ikke å gjøre 
bentetthetsmåling for å starte osteopor-
oseprofylakse, vanligvis bisfosfonat.

Ved lavenergibrudd foreslår vi at man 
gjør en beregning med FRAX https://frax.
shef.ac.uk/FRAX/tool.aspx?lang=no

Osteoporoseprofylakse kan da ev 
startes uten DEXAmåling.

Vi har et betydelig etterslep som vi job-
ber med å hente inn, men det vil ta noen 
måneder før situasjonen har normalisert 
seg.

Ta gjerne kontakt med vakthavende 
revmatolog og du har noen spørsmål

Informasjon fra Senter for 
laboratoriemedisin

Atypiske luftveisbakterier er bakterier som 
kan forårsake luftveisinfeksjon og såkalt aty-
pisk pneumoni, men som ikke lar seg dyrke 
med standard bakteriologisk dyrkningsme-
tode. 

De mest aktuelle atypiske bakterier er 
Mycoplasma pneumoniae, Chlamydia pneu-
moniae og Legionella pneumophila. Inntil 
nå har vi hatt tilbud om PCR-diagnostikk 
av Mycoplasma pneumoniae og Chlamydia 
pneumoniae. 

Vi inkluderer nå Legionella pneumophila 
i den diagnostiske pakken for påvisning av 

atypiske bakterier. Legionella pneumophila 
er mulig å dyrke på spesialmedier, men dette 
er tidkrevende og krever materiale fra nedre 
luftveier (ikke penselprøver). Vi har også til-
gjengelig en urin-antigentest, men den påvi-
ser kun serogruppe 1. Den nye PCR-metoden 
påviser alle serogruppene av L.pneumophila, 
og kan utføres på nasopharynxpensel (tatt 
på UTM-medium) samt ekspektorat, trakeal-
sekret og BAL (bronkoalveolær skyllevæske).

Ved elektronisk rekvirering, velg pakken 
«Atypiske luftveisbakterier»

Utvidet PCR-pakke for diagnostikk av atypisk pneumoni

Endring på prøvebehandling 
for PTH.
PTH skal ikke lenger på isvann og kan sen-
trifugeres innen 24 timer etter prøvetaking. 
Hvis PTH er rekvirert sammen med HCY 
behandles prøven som ved HCY.

For mer informasjon, se www.labfag.no

Vi behøver din hjelp!
For å forbedre og utvikle våre tjenester på 
senter for laboratoriemedisin til deg som 
rekvirent er din tilbakemelding viktig. 

Det gir oss et grunnlag for videre 
utvikling av våre analyser og tjenester.

Skann QR-koden og svar på spørreun-
dersøkelsen. 

Det tar bare et par minutter.

Ny analyse: Cøliaki/
glutenintoleranse gentest 
(HLD-DQ2/DQ8)

For et mer helhetlig tilbud for utreding av 
cøliaki lokalt har vi fra 27/3 gleden av å tilby 
denne analysen ved Senter for laboratorie-
medisin. Analysen vil utføres minimum en 
gang pr. uke og analysesvar vil foreligge 
innen 1 uke.

For mer informasjon se vår laboratorie-
håndbok: www.labfag.no

Senter for laboratoriemedisin endrer på ruti-
nene for rekvirering av laktosebelastning.

Fra 27.03.2023 erstattes laktosebelastning 
med laktasegentest. Laktosebelastning skal 
kun rekvireres for å utrede tvilstilfeller etter 
utført laktasegentest, samt ved mistanke om 
sekundær laktoseintoleranse pga. cøliaki, 
akutt gastroenteritt, kumelk allergi eller 
inflammatorisk tarmsykdom. 

Ved spørsmål om primær eller genetisk 
betinget laktasemangel er laktasegentest 
en enklere og bedre undersøkelse som bør 
foretrekkes

Endring av rutiner vedr. rekvirering av laktosebelastning og 
laktasegentest

mailto:samhandling@so-hf.no
https://www.kompetansebroen.no/leger-ostfold?o=ostfold
https://frax.shef.ac.uk/FRAX/tool.aspx?lang=no
https://frax.shef.ac.uk/FRAX/tool.aspx?lang=no
http://www.labfag.no
http://www.labfag.no
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Referat fra 
Samhandlingsutvalg for 
fastleger 3. mars 2023

Referat er sendt ut til alle fastleger 
på e-post og finnes også sykehusets 
hjemmesider 
https://sykehuset-ostfold.no/avdelinger/
medisin-og-helsefag/samhandling/hels
efellesskapet#samhandlingsutvalg-for-
fastleger-suff

Det er lenket til samme side fra 
Kompetansebroen Østfold

Dette var sakene:
Sak 1-23 Prehospitalt EKG
Sak 2-23 Fastlegerepresentant til Partner-
skapsmøtet i Helsefellesskapet den 13.3. 
2023
Sak 3-23 Valg på representanter til SUFF
Sak 4-23 Fastlegekontorets ansvar og 
hjelpeplikt - prehospital
Sak 5-23 Pasienter som ikke har fastlege 
eller fastlege i kommunene der de bor - 
prehospital
Sak 6-23 Pakkeforløp hjem for pasienter 
med kreft
Sak-7-23 Forespørsel om bruk av 
e-postadresser til spørreundersøkelse 
ifm. masteroppgave
Eventuelt 1: Utpeking av fastleger til 
arbeid i prosjekter og utvalg i Helsefelles-
skapet
Eventuelt 2: Informasjon om lenger vente-
tid til bentetthetsmåling

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 samhandlingsavdelin-
gen på SØ ved odd.petter.nilsen@so-hf.
no

Trenger pasienten tolk?
Når pasienter med behov folk tolk henvi-
ses sykehuset, må tolkebehovet beskri-
ves 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.

TIPS team ved Sykehuset Østfold består av 
3 hele stillinger fordelt på 4 personer. En av 
funksjonene våre er å bidra med avklaring av 
psykoselidelser hos nysyke (innenfor schi-
zofrenilidelsene). Som fastlege kan det være 
du møter unge pasienter med symptomer 
på debuterende psykose slik som merkelig 
adferd, stemmehøring eller vrangforestil-
linger. Tiltak du gjerne vurderer da vil kunne 
være henvisning til DPS, innleggelse ved 
døgnavdeling eller ytterligere avklaring hos 
deg som fastlege. I et slike tilfeller, kan det 
være at du trenger spesialist i psykiatri å 
konferere med.

Du har da muligheten til å ringe TIPS te-
lefonen på tlf. 96202029 (08-15 mandag-
fredag)

Informasjon om TIPS telefonen 
ved Sykehuset Østfold
 

Du snakker da med sykepleier på utrednings-
seksjonen på Kalnes og legger igjen enkle 
kliniske opplysninger på pasienten.  Innenfor 
48 timer blir du så oppringt av psykiater i 
teamet. Da kan vi sammen planlegge videre 
avklaring av tilstand eller rett henvisnings-
instans. 

For ytterligere informasjon om TIPS 
telefonen ta eventuelt direkte kontakt med 
overlege Kjetil Horn.

Kjetil Horn
Overlege TIPS team Kalnes
Tlf. 46831712 (08-15 mandag til fredag)

(Tidlig Intervensjon ved Psykose)

Kurs / møter som kommer
Temadager for foreldre til 
barn i alderen 4 til 12 år med 
overvekt

Temadagene er for foreldre/foresatte til barn 
med betydelig overvekt. Det er forelesninger 
ved bl.a. klinisk ernæringsfysiolog, helsesy-
kepleier, barnelege og erfaringsutveksling i 
gruppe. Temadagene går over tre hele dager, 
og det er ønskelig at begge foreldrene/fore-
satte deltar på alle dagene for å få best utbytte.

Sted: Kalnes Samfunnsbygg (administra-
sjonsbygg), 13., 17. og 24. april, klokka 09-
1530 alle dager. 

Kurset krever henvisning. Påmelding/infor-
masjon: Barne- og ungdomsklinikken tlf. 69 86 
30 09

Klinisk emnekurs Barne- 
og ungdomspsykiatri 
28.-29. april 23 – Quality 
Sarpsborg
Kurskomiteen i Østfold legeforening 
inviterer til klinisk emnekurs i Barne- og 
ungdomspsykiatri. Kurset arrangeres i 
samarbeid med overlege Heike Simensen 
og søkes godkjent som klinisk emne-
kurs, tellende 15 timer til spesialiteten i 
Allmennmedisin

Klinisk emnekurs Barne- og ungdoms-
psykiatri (legeforeningen.no)

Påmeldingsfrist 21. april

Cøliaki-kurs er et 3-timers kurs for perso-
ner med nyoppdaget cøliaki. Kurset gir en 
innføring i sykdommen slik at man skal kunne 
mestre livet med diagnosen bedre.
Kursdatoer 28.04 og 13.6 2023
Klokkeslett: 09:00-12:00
Sted: Sykehuset Østfold: Kalnes Samfunns-
bygg, Kalnesveien 380, 1714 Grålum
Målgruppe: Pasienter og pårørende. Hver 
pasient som er kursdeltaker kan ha med seg 
en pårørende.
Innhold:
•  Om sykdommen (hva, patogense, diagno-

sestikk, behandling)

Cøliaki-kurs:

•  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. 

Ved spørsmål ta kontakt med enhet kli-
nisk ernæring på telefon: 69868193 
Pris: Egenandel
Cøliaki-kurs - Sykehuset Østfold (sykehuset-
ostfold.no)

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://www.kompetansebroen.no/article/samhandlingsutvalg-for-fastleger-suff?o=ostfold
mailto:odd.petter.nilsen@so-hf.no
mailto:odd.petter.nilsen@so-hf.no
https://sykehuset-ostfold.no/arrangementer/coliaki-kurs
https://sykehuset-ostfold.no/arrangementer/coliaki-kurs


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 Kompetansebroen Østfold

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.

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

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 

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

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

Jens Lind-Larsen
Samhandlingslege
Fastlege i Moss 
Telefon: 69 20 99 80
Mobil:  997 17 191
E-post: 
jens.lindlarsen@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!

Kurs / møter som kommer
Forum for sykehjemsmedisin 
– vårens program
27. april – hvordan tenke rundt behandlingsbe-
grensning? (påmelding: Forum for sykehjems-
medisin: Hvordan tenke rundt behandlingsbe-
grensning?)

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

Kursrekken godkjennes med minimum 
deltakelse på 6 timer (3 samlinger) for kompe-
tanseområdet 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 på-
melding (Karen.Saugestad@so-hf.no eller 
martine.hemstad.lyslid@so-hf.no

IBS-kurs:
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. Pårø-
rende kan være med. 

Kursdatoer – det er satt opp følgende kurs 
denne våren: 
13.04
08.06. 
Klokkeslett: 09:00-12:00
Sted: Sykehuset Østfold: Kalnes Samfunns-
bygg, 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. 
Innhold:
•  Orientering om sykdommen (hva er ibs, diag-

nostikk, behandling)
•  Erfaringsutvekslinger
vKostveiledning, lavFODMAP 
•  Informasjon om landsforeningen mot fordøy-

elsessykdommer (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
IBS-kurs - Sykehuset Østfold (sykehuset-
ostfold.no)

Kurs for personer med 
hjertesvikt og deres pårørende
Dato: Onsdag 3. mai og fredag 5 mai (kl. 09:30-
15:00 begge dager)
Sted: Sykehuset Østfold, Kalnes Samfunnsbygg, 
Kalnesveien 380, 1714 Grålum. Rom: 108
Målgruppe: Personer med hjertesvikt og deres 
pårørende
Målbeskrivelse: For at personer med hjertesvikt 
og deres pårørende skal lære mer om sykdom-
men, og på denne måten kunne leve bedre med 
helseutfordringer i hverdagen
Antall deltakere: Inntil 30
Henvisning: For de som er pasienter ved hjerte-
sviktpoliklinikken er ikke henvisning nødvendig. 
Ellers er det nødvendig med henvisning. 
Pris: Kurset koster 375,- for begge dagene totalt 
(tilsvarende én egenandel hos spesialist. Frikort 
gjelder) Kurset er gratis for pårørende
Aktuelle tema: 
•  Hjertesvikt - hjertet, behandling og legemidler
•  Utfordringer og mestring ved brukerrepresen-

tant som har hjertesvikt
•  Utfordringer og mestring ved brukerrepre-

sentant som er pårørende til person med 
hjertesvikt

•  Legens spørretime
•  Mestring
•  Fysisk aktivitet
•  Erfaringsutvekslinger
•  Ernæring og livsstil
•  Informasjon om Landsforeningen for Hjerte- 

og Lungesyke
Kurset ligger også ute på internettet: 
Hjertesvikt - Sykehuset Østfold (sykehuset-
ostfold.no)

https://sykehuset-ostfold.no
https://www.kompetansebroen.no/leger-ostfold?o=ostfold
tel:69209980
mailto:jens.lindlarsen@gmail.com
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-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
mailto:Karen.Saugestad@so-hf.no
mailto:martine.hemstad.lyslid@so-hf.no
https://sykehuset-ostfold.no/arrangementer/ibs-kurs
https://sykehuset-ostfold.no/arrangementer/ibs-kurs
https://sykehuset-ostfold.no/arrangementer/hjertesvikt
https://sykehuset-ostfold.no/arrangementer/hjertesvikt

