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Helicobacter pylori i feces erstatter pusteprøve 
 
Endring fra 1. Oktober. Pusteprøven går ut, mer informasjon kommer. 
 
«Laboratorium for medisinsk biokjemi ved Drammen sykehus (MBK-DS) har i 
flere år analysert urea pusteprøve til påvisning av bakterien Helicobacter 
pylori. Analysen har dessverre økt betydelig i pris og avdelingen kan derfor 
ikke forsvare ressursbruk ved videreføring av analysen. Tester for 
Helicobacter pylori i feces er nå regnet som et godt alternativ, med god 
sensitivitet og spesifisitet (test basert på monoklonale antistoffer).  
 
Fra 1 oktober endres derfor påvisning av bakterien til en antigentest i feces 
som skal utføres ved mikrobiologisk seksjon Drammen sykehus (MIK- DS). 
Testen er enkel å utføre for pasienten, krever ikke trenet 
tekniker/sykepleier/helsesekretær og koster betydelig mindre enn 
pusteprøven. 
 
MBK-DS vil opprettholde urea pusteprøve til analysen overføres til MIK- DS 1 
oktober. Nærmere informasjon om antigentesten som skal utføres ved MIK-
DS vil bli sendt dere i god tid før oppstart av analysen.» 
 
Mvh  
Bess Frøyshov, avdelingsoverlege Medisinsk biokjemi og Roar Magne Bævre-
Jensen., avdelingsoverlege Mikrobiologisk seksjon. 
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PKO-nytt nr 2 
 
Siste utgave av PKO-nytt er sendt ut i papirutgave.  
 
Alle utgaver av PKO-nytt ligger på internett: 

https://vestreviken.no/fag-og-forskning/samhandling/for-fastleger-og-

andre-henvisere/pko-nytt-og-praksisnytt 

 

Det siste nummeret inneholder artikler om korona, om videokonsultasjoner, 

knuter i thyroidea, P-stav, Buvidal, DPS telefonmøter, stikkskade, helse og 

arbeid og laboratorienytt.  

 

Det siste nummeret kan lastes ned som pdf her: 

https://vestreviken.no/Documents/PKO-nytt/PKO-
nytt%202020%20nr%2002.pdf 
 

 
 

Emnekurs i klinisk psykiatri i allmennpraksis utsettes. 

Kurset som var planlagt 23-24.10 utsettes inntil videre. 

Vi er dessverre nødt til å utsette kurset som skulle avholdes i høst. Dette 

fordi vi anser risikoen for å sette et stort antall helsearbeidere i en situasjon 

med smittespredning og karantene som for stor for øyeblikket. 

 

Vi beklager dette. Vi synes det er blitt et godt og spennende program, og at 

vi har fått med oss gode forelesere. Vi ønsker derfor å avholde kurset slik 

det er planlagt, med program, forelesere og lokalisasjon, på et senere 

tidspunkt når Vestre Viken godkjenner dette.  

 

Vi har kontaktet de som allerede har meldt seg på, refunderer deres 

innbetalinger.  

 

Vi sender ut ny info når nye planer er på plass, - antar det kan bli i løpet av 

neste år, enten vår eller høst.  
 

https://vestreviken.no/fag-og-forskning/samhandling/for-fastleger-og-andre-henvisere/pko-nytt-og-praksisnytt
https://vestreviken.no/fag-og-forskning/samhandling/for-fastleger-og-andre-henvisere/pko-nytt-og-praksisnytt
https://vestreviken.no/Documents/PKO-nytt/PKO-nytt%202020%20nr%2002.pdf
https://vestreviken.no/Documents/PKO-nytt/PKO-nytt%202020%20nr%2002.pdf


 

Midlertidig innskrenket mikrobiologisk repertoar 
 

Vi vil fra mandag 24. august ikke kunne tilby annet enn koronavirus PCR fra 

polikliniske luftveisprøver. Vi vil for en periode heller ikke tilby PCR mhp 

Dermatofytter, blemmemateriale mhp Herpes simplex virus 1 og 2 samt 

Varicella zoster virus.  

Vi har for tiden stor økning av luftveisprøver mhp covid-19. Vi analyserer 

nå over 5000 koronavirusprøver i uken, og trenden er økende. For å kunne 

håndtere alle koronavirus-prøver med akseptabel svartid ser vi oss nødt til 

å innskrenke øvrig repertoar midlertidig.  

Vi bruker opp mye bioingeniør-ressurser og maskinell kapasitet på 

differensial-diagnostikk. Vi ser naturligvis at differensialdiagnostikken er 

nyttig i vurderingen av pasientens tilstand, men må likevel prioritere det 

som nå er viktigst; koronavirus. Det er for tiden, med unntak av Rhinovirus, 

lite funn av øvrige luftveisagens jfr tabellen under. 

viktigst; koronavirus. Det er for tiden, med unntak av Rhinovirus, lite funn 

av øvrige luftveisagens jfr tabellen under 

Luftveisprøver 01.06.20-20.08.20 

Undersøkelse Negativ Positiv Totalsum % positiv 

Koronavirus 21582 51 21647 0,24 

Influensa A 563  568 0 

Influensa B 567  568 0 

Mycoplasma pneumoniae 888  890 0 

Bordetella pertussis 873 1 875 0,11 

Klamydia pneumoniae 883 1 885 0,11 

Rhinovirus 364 81 450 18 

RS Virus 434  435 0 

 26154 134 26318  

 

I tillegg erfarer vi at negative prøveresultat for koronavirus av tekniske 

årsaker får forsinket besvarelse hvis det er rekvirert andre analyser på 

samme prøve, noe som er uheldig. 

Så snart prøvemengden gjør det tilrådelig vil vi gjenopprette repertoaret 

vårt, men vi regner det som sannsynlig at denne midlertidige endringen 

varer i flere uker.  

Roar Bævre-Jensen, Avdelingsoverlege, medisinsk mikrobiologi, Vestre 

Viken HF 

 

 
 
 



 

Vil du delta i forskningsprosjektet «Fastlegeordningens møte 

med depresjon og alkoholmisbruk hos eldre»? 

 
Forskningsprosjektet er et postdoktorprosjekt, det vil si at det 
gjennomføres av en forsker som kvalifiserer seg videre etter å ha avlagt 
doktorgrad. Det er finansiert av Norges Forskningsråd.  
 

Den delen av dette prosjektet som du inviteres til å delta i, vil bestå av om 

lag 20 kvalitative intervjuer med norske fastleger. Intervjuene gjennomføres 

i løpet av høsten 2020 og våren 2021, og skal innhente erfaringer fra norske 

fastleger om arbeidet med pasienter over 60 år som har eller kan ha 

depresjon og/eller alkoholmisbruk. 
 
Full informasjon om prosjektet ligger i vedlagt Word-fil. 
 

Hvis du har spørsmål til studien, eller ønsker å delta, ta kontakt med 

Universitetet i Agder (UiA) ved Kristin Briseid: Kristin.briseid@uia.no.  
 

 
   

LINKER: 
 
Vestre Vikens beredskapsinfo om koronavirus Covid 19: https://vestreviken.no/beredskap 
Beslutningsstøtte Covid: legevaktshåndboka 
De mest relevante medisinske spørsmålene om Covid: https://www.skilnet.no/covid-19/ 

Informasjonsside for fastleger: Vestre Viken - For fastleger og henvisere  
Tidligere utgaver: Arkiv pko-nytt-og-praksisnytt 
Praksiskonsulentordningen: vestre viken praksiskonsulenter 
Synspunkter og tilbakemeldinger til Vestre Viken: Ris og ros. 
Avtalespesialister: Helse Sør-Øst avtaler med private avtalespesialister  
Rehabiliteringsinstitusjoner: Helse Sør-Øst habilitering-og-rehabilitering                    
Legevaktshåndboken:  http://www.lvh.no/  
Helsebiblioteket:  http://www.helsebiblioteket.no/   
Helse og arbeid (Tidligere raskere tilbake):  https://vestreviken.no/behandlinger/helse-og-arbeid 

For pasienter og pårørende:  https://vestreviken.no/pasient-og-parorendeopplering 
Fritt sykehusvalg:   http://www.frittsykehusvalg.no/start/  

 
 
 
 

Vestre Vikens praksisnytt for Drammen sykehus utgis elektronisk ca. en gang i måneden til rundt 400 
mottakere. Målgruppen er leger og helsepersonell i området rundt Drammen sykehus – fastleger, 
sykehjemsleger, legevaktsleger, kommuneleger og helsestasjoner. I tillegg distribueres nyhetsbrevet til leger 
og nøkkelpersoner på Drammen sykehus.  
 
Praksisnytt oppdateres og utgis av: Jan Robert Grøndahl. 
Kontaktinfo:  jargro@vestreviken.no  
 
          © 2020 Vestre Viken 
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