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AKTUELLE SAKER:
1. Møteplassen 7. desember
2. Midlertidig prosedyre for RhD-profylakse
3. Nytt legemiddel mot hjertesvikt

1. Møteplassen onsdag 7. desember 16.30 -20.00
Tema: Behandlingstilbud ved Bærums sykehus. Nytt og nyttig
Bærum sykehus er i stadig utvikling og det er viktig for fastlegene å
være oppdatert på behandlingstilbudene. Vi har et tett program med
korte innlegg fra ledelsen og mange forskjellige avdelinger.
Dette er en fin anledning til å møte kolleger på sykehuset.
Det er også satt av tid til diskusjon og spørsmål. Fullstendig program er vedlagt. VELKOMMEN!

2. Midlertidig prosedyre for RhD-profylakse
Rutiner for RhD-profylakse er planlagt endret ved at kvinner tar prøve i
svangerskapets uke 24. De som skal ha profylakse skal da få dette i uke
28.
Den praktiske gjennomføring av et slikt opplegg er ikke på plass, og det
er nødvendig å gjennomføre en midlertidig ordning for å ivareta endret
rutine for RhD- profylakse.
Permanent løsning forventes å komme innen 1. juli 2017. Vi kommer da
tilbake med ny informasjon
Fremgangsmåte:
1. Fastlege/jordmor sender prøve av gravid (uke 24) til blodbanken (som de alltid har sendt
svangerskapsprøver til).
2. Når prøvesvar på foster RhD-typing foreligger, sendes dette svaret til rekvirerende fastlege/jordmor
sammen med informasjon om hvorvidt kvinnen skal ha profylakse i uke 28 eller ikke. Dersom den
gravide skal ha profylakse, sender i tillegg blodbankene i Helse Sør-Øst svaret til fødeavdeling.
3. For kvinner som skal ha profylakse vil det i informasjonen til fastlege/jordmor eksplisitt fremgå at
kvinnen vil bli innkalt til den aktuelle fødepoliklinikk for å få profylakse og at henvisning til dette fra
fastlege/jordmor ikke er nødvendig.
4. Den gravide kalles inn av fødepoliklinikk i uke 28 og får profylakse. Dette registreres i Helsekortet for
gravide og den gravides fastlege/jordmor informeres skriftlig fra fødepoliklinikk.
5. Alle administrative forhold omkring dette oppmøtet, inkludert egenandel og refusjon for reise,
håndteres som for alle andre polikliniske oppmøter i forbindelse med svangerskap.
Se vedlagt info. fra Helse Sør-Øst RHF.

3. Entresto (sakubitril/valsartan) - Nytt legemiddel mot kronisk
hjertesvikt
Entresto er et nytt legemiddel til bruk ved symptomatisk kronisk
hjertesvikt med redusert ejeksjonsfraksjon (HFrEF). I følge reviderte
ESC retningslinjer fra 2016 er Entresto aktuelt for symptomatiske
hjertesviktpasienter som har EF under 35 % til tross for optimal
behandling med betablokker, ACE-hemmer/angiotensinreseptorblokker
og aldosteronantagonist.
Entresto er en tablett som inneholder to virkestoffer: valsartan som er en angiotensinreseptorblokker og
sakubitril som hemmer neprilysin. Entrestos kardiovaskulære fordel hos pasienter med hjertesvikt forklares
med at gunstige natriuretiske peptider, degradert av neprilysin, økes ved hjelp av sakubitril, samtidige som
effektene av angiotensin II hemmes ved hjelp av valsartan.
Entresto fins i tre tablettstyrker. Anbefalt startdose er 49 mg/51 mg 2 ganger daglig. Dosen bør dobles etter 2-4
uker til 97 mg/103 mg 2 ganger daglig, som er måldose. Pasienter med systolisk blodtrykk under 110 mmHg,
moderat til alvorlig nedsatt nyrefunksjon eller moderat nedsatt leverfunksjon bør begynne med lavere
startdose, 24 mg/26 mg x 2. Entresto er tilgjengelig på individuell refusjon etter søknad fra spesialist i
indremedisin eller sykehus.
Entresto skal brukes istedenfor ACE-hemmer eller angiotensinreseptorblokker. Det er viktig at Entresto og
ACE-hemmer ikke gis samtidig, da dette gir økt risiko for angioødem. Det skal gå minimum 36 timer fra siste
dose av ACE-hemmer til første dose Entresto.
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