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AKTUELLE SAKER:
1. Sepsisdefinisjon – SIRS ut, qSOFA inn - påminnelse
2. Traumetriagering – Ringerike sykehus - påminnelse
3. Raskere tilbake - omlegging
4. Lærings- og mestringssenterets program vår 18
5. Kurs for personer med bipolar sykdom- Hallingdal

Ad 1. Sepsisdefinisjon – SIRS ut, qSOFA inn - påminnelse
Som omtalt i Praksisnytt 2017/8 er de løselige SIRS-kriteriene altså ut.
SEPSIS er definert som infeksjon + organsvikt.
qSOFA- (Quick Sequential Organ Failure Assessment) kriterier:
Respirasjonsfrekvens ≥ 22/min – 1 poeng
Endret mental status (GCS < 15) – 1 poeng
Systolisk blodtrykk ≤ 100/mm Hg – 1 poeng
qSOFA-skår ≥ 2 poeng økt fra baseline = mulig sepsis
Forfatterne av den nye sepsisdefinisjonen understreker at fravær av økt qSOFAskår ikke må føre til forsinket diagnostikk og behandling, og at SIRS-kriteriene
fortsatt er viktige for å identifisere infeksjoner, men altså ikke for å vurdere om
pasienten har sepsis
SEPSIS

Ad 2. Traumetriagering – Ringerike sykehus - påminnelse
Som omtalt i Praksisnytt 2016/5 er det fra 150115 gitte prosedyrer for
traumemottak ved Ringerike sykehus meldt via AMK-113.
Traume-definisjonene baserer seg på både fysiologiske/anatomiske forhold hos
pasienten og skademekanisme/energimengde som er involvert.
Se vedlagt infobrev, kodeveileder, og ikke minst:
MELDESKJEMA, som bør ligge i akuttkofferten til vaktgående leger
Meldeskjema

Ad 3. Raskere tilbake - omlegging
Vedlegger info fra Helse Sør-Øst om omlegging av ordningen Raskere tilbake.
Dette har vært øremerkede midler til sykemeldte og pas som står i fare for å bli
sykemeldt innen spesielle grupper (ort,psyk), som nå legges til klinikkenes generelle
bevilgninger, men fortsatt med fokus på arbeidsevne og funksjon. Se vedlegg.
Raskere tilbake - helse og arbeid

Ad 4. Lærings- og mestringssenterets program vår 18
Fra feb.-juni kommer følgende kurs i angitt rekkefølge:
Hjerte, DM2, Hjerneslag, DM1, pårørende for barn med overvekt, KOLS,
Pårørende kreftpas., pårørende rus, hjerte, DM2, KOLS
Se vedlagt program. Kurs for både pas og pårørende.

Ad 5. Kurs for personer med bipolar sykdom
Arrangeres bl.a. på Ringerike (RPS) x2/år, og er nå NB tilpasset
Helseekspressens avganger fra Hallingdal. Krever henvisning fra lege.
Neste oppstart 120217. Se vedlagt program.
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