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E l e k t r o n i s k n y h e t s b r e v f r a pr a k s i s k o n s u l e n t e n e
ENDRING I ALLERGIANALYSER VED VESTRE VIKEN HF
Fra uke 17 vil det bli endring i allergianalysene i Vestre Viken HF.
Bakgrunnen for dette er at analysene vil gjøres på nytt instrument.
Svarene på allergiprøvene kan ha signifikant endret nivå på enkeltallergener
og total IgE.
Det blir et bedre utvalg allergener, og man vil merke en mindre endring i
paneltester.

Savner du noe av det som har blitt tatt bort eller har ønsker om nye
allergener, ta gjerne kontakt. Ved vanskelig diagnostiserbare kraftige allergier
med anafylaksi, eller ved usikre kryssreaksjoner eller fastlåste matregimer
hos pasienten, er det viktig med utfyllende kliniske opplysninger. Laboratoriet
kan da gjøre tilleggsanalyser.
Serum oppbevares i 4 uker for evt. etterbestillinger, som gjøres elektronisk
eller på tel 32 80 37 38.

Vakttelefon ved laboratoriene
Ved spørsmål direkte til lege, har legen vakttelefon: 90 70 35 39. Betjent
på dagtid hverdager.
Konferer gjerne ved spørsmål omkring prøvesvar og tolkninger. Man kan
svært gjerne ta kontakt ved mistanke om feil resultat på en pasient, ønsker
om nye analyser, interessante kasus, samarbeid rundt forskning i egen
praksis, ønske om hospitering e.l.
Det er gode eksempler på at våkne allmennleger har ringt inn med spørsmål
som ender opp med å heve laboratoriekvaliteten for alle rekvirenter.

Avvikling av analysen Monospot på polikliniske prøver.
Avdeling for laboratoriemedisin avvikler tilbudet om analyse for
heterofile antistoffer (Monospot) på polikliniske prøver.
Undersøkelse for EBV-spesifikke antistoffer utføres nå alle hverdager, og har
høyere sensitivitet.
Monospot har ingen kvalitetsfordel, og svartiden er ikke lenger vesentlig
kortere enn for spesifikke antistoffer. Monospot kan fremdeles ha en plass
som hurtigtest på legekontoret.

Klinikk for psykisk helse og rus i Vestre Viken inviterer til
konferansen «Kunnskap for helse»!
12.-13.juni 2017 på Union scene, Drammen
Tema: Kunnskap for helse – om helsefremmende og forebyggende behandling
for personer med psykiske lidelser. Vi spør:
•
•
•

Hvordan forstå hva god psykisk helse er for personer med alvorlig
psykisk lidelse?
Hvordan bygge en helsetjeneste som aktivt styrker individets og
familiens ressurser til å leve med alvorlig psykisk lidelse?
Hva inneholder virksom psykoedukativ behandling og hvordan kan
den implementeres?

Se nettsiden for fullt program og påmelding. Konferanseavgift kr 1.500,https://vestreviken.no/arrangementer/kunnskap-for-helse-2017-06-12

Merk også at konferansen er godkjent som: 12 timers vedlikeholdskurs for
psykologer, 12 timers kurs for leger under spesialisering innen psykiatri og
allmennmedisin, 15 timers meritterende kurs for klinisk spesialist i
sykepleie/spesialsykepleier. Andre fagprofesjoner kan også søke om å få
kurset godkjent i etterkant.

Denne lille videosnutten i regi av «Cabarét for øyeblikket» presenterer tema
for konferansen:
https://youtu.be/9FOrKnkYt7U

Cøliaki hos barn - diagnosekriterier
Barnelege Biljana Ribic informerer:
Kriteriene for diagnosen cøliaki hos barn er blitt betydelig endret.
Nye retningslinjer fra ESPGHAN åpner opp for å utelate tynntarmsbiopsi
under gitte forutsetninger.
De reviderte anbefalingene åpner opp for at diagnosen hos barn kan stilles
uten biopsi dersom det foreligger:
•
•
•
•

klare symptomer på cøliaki (ikke nærmere spesifisert) og
antistoff mot transglutaminase IgA forhøyet 10 ganger eller mer over
referansegrense og/eller
positiv Anti Deamidert Gliadin IgG
HLA-DQ2 eller DQ8 er tilstede

Ved klinisk mistanke om cøliaki bør fastlege ta antistoffer og ikke
nødvendigvis HLA prøver. Disse tas ved besøk hos spesialist/barnelege for at
bekrefte diagnosen.»

Returbestillinger av pasientreier.
Pasientreiser ber alle rekvirenter om ikke å «bekrefte» returer.
Ved dagbehandling og poliklinikk: Dersom det er en helsetilstand som krever
tilrettelagt transport skal henvisende behandler rekvirere tur/retur, men kun
bekrefte reisen TIL behandlingsstedet.
La returen stå ubekreftet i NISSY, behandlingsstedet henter opp den samme
rekvisisjonen og bekrefter returen når pasienten er ferdig behandlet.
Se også vedlegg.
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