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Elektronisk nyhetsbrev fra praksiskonsulentene
AKTUELLE SAKER:
1. Problemer med fjerning av P-stav
2. Oppdatering av fastlegers kontaktinformasjon
3. Chlamydia – test pålitelighet.
4. Oppdatering av pasientens adresser ved innlesing av pasientliste
5. NY praksiskonsulent PKO-RS/HSS
Ad.1 Problemer med fjerning av P-stav
Ved problemer med svært dypt sittende p-stav anbefaler gynekologene at
det tas Rtg RS av aktuelle overarm i 2 plan for god kartlegging av
lokalisering, og at det henvises til Gyn. pol RS for fjerning.

Ad.2 Oppdatering av fastlegers kontaktinformasjon
Praksiskonsulentene i Vestre Viken har etter fastlegenes samtykke
oppdaterte telefonlister over alle fastlegene i Vestre Vikens opptaksområde.
For at ansatte i foretaket lettere skal ha kontaktmuligheter med fastleger,
blir telefonlistene publisert på sykehusets intranett.
Viktig informasjon om bruk av listene for sykehuset:









Kontaktinformasjonen som er samlet inn bygger på tilliten mellom
praksiskonsulentene og de ulike legekontorene. Bruk derfor
opplysningene varsomt og på en forsvarlig måte. Telefonlistene skal
ikke distribueres eksternt.
Hemmelig nummer til ekspedisjonen er primært for sykehusansatte
som ikke trenger å snakke med legen på legekontoret.
Mobilnummer til fastlegen brukes kun av leger eller andre
behandlere som må snakke med pasientens fastlege direkte.
Hvis fastlegen ikke svarer på mobiltelefon er han/hun med stor
sannsynlighet opptatt med noe han/hun ikke kan gå fra. De ringer
stort sett tilbake hvis det legges igjen beskjed om direktenummer.
Ved telefon fra sykehuset vises som regel sentralbordnummer eller
skjult nummer.
Listene bør ikke skrives ut da de oppdateres ofte.
Feil i listen må meldes til kontaktpersonene ved det enkelte sykehus,
se oversikt nedenfor. Fastlegene har ikke mulighet til å gjøre
endringer i denne listen selv.

For å sikre oppdaterte opplysninger og kunne sende ut Praksisnytt til alle
ønsker vi opplysninger om:
 Fastlege navn
 Legesenter navn
 Tlf nr ved timebestilling på vegne av pasient fra sykehuspersonell
 Tlf nr for Lege til Lege konferering
 Kommune
 Tlf til resepsjonen ved legekontoret
 Mail adresse til fastlegen
 Mail adresse til legekontoret for intern distribusjon derfra
Nye leger / oppdatering meldes til PKO Ringerike v/ Inger Lyngstad
Inger.lyngstad@vestreviken.no

Ad. 3 Chlamydia – test pålitelighet.
Chlamydia er den hyppigste seksuelt overførte sykdommen i Norge med ca
25 000 tilfeller årlig. Standardiserte tester har nå svært høy pålitelighet.
I Vestre viken brukes en variant av TMA (Transcription mediated
amplification). Denne metoden måler nukleinsyrer spesifikke for chlamydia.
For kvinner anbefales egentatt vaginalprøve. Denne har sensitivitet 97% og
spesifisitet 99%.
Både for kvinner og menn har urinprøve også høy pålitelighet: sensitivitet
93%, spesifisitet 99%. Urinprøven skal helst tas minst 2 timer etter forrige
vannlating og tas av den første delen av urinen uten forutgående rengjøring
av genitalia.
Cervixprøve kan derfor som rutine reserveres til de tilfellene hvor man
uansett gjør GU av andre årsaker.

Ad. 4 Oppdatering av pasientens adresser ved innlesing av
pasientliste.
Flere sykehus i VVHF mottar i økende grad henvisninger med feil adresse
på pasienten. Feil adresse medfører at innkallingen fra sykehuset ikke
kommer frem til pasienten. Det er rutine å oppdatere personalia i DIPS
med den adressen som er angitt i henvisningen.
En feilkilde er måten pasientlistene leses inn.
Det foreligger ulike måter å lese inn pasientlister på i de forskjellige
journalsystemene:
 I CGM kan man velge å oppdatere alle på listen eller kun
tilganger/avganger. Det anbefales å oppdatere alle pasienter og sette
hake på alle tre valgene vedrørende oppdatering av pasientinfo.
 I System X opplyser support at det ikke foregår automatisk
oppdatering av adressene ved innlesing av pasientlisten, men hvis
man er koblet til NHN Personregister vil det lyse et varsel med
manglende samsvar mellom pasientens adresse i journalsystemet og
i folkeregistret.
 Infodoc opplyser at fastlegelisten leses inn automatisk hver måned
og evt. ny folkeregisteradresse oppdateres. MEN: Hvis man manuelt
har lagt inn en «Hovedadresse» i personalia vil denne overstyre
folkeregisteradressen selv om pasienten har meldt flytting.

Som dere ser er det rom for feilkilder i alle journalsystemene på
forskjellige måter.
Vi oppfordrer til at man sjekker om man har korrekt adresse på
pasienten før henvisning skrives.
Hvis man kobler seg til NHN personregister (gratis tjeneste fra NHN)
kan man slå opp i folkeregisteret direkte fra pasientjournalen.
SMS varsel om time på sykehuset sendes ut 1-2 dager før timen så det
er viktig at korrekt mobilnummer også er med i henvisningen.
Det er mye fastlegene ikke har ansvar for, men PKO har også fått
opplyst at Posten har sluttet å levere brev fra Vestre Viken i postkasser
uten navn av personvernhensyn. Det får bli opp til hver enkelt fastlege
om man formidler denne kunnskapen videre til pasienten.

Ad. 4 NY praksiskonsulent PKO-RS/HSS
Toril Bøyum er i gang som Praksiskonsulent ved RS/HSS. Toril er
oppvokst på Voss. Utdanna cand.med. frå Universitetet i Bergen 1999.
Turnustjeneste på Gjøvik og i Skjåk. Flytta til ein gard på Ål og begynte
som fastlege i kommunen i 2001. Spesialist i allm.med. 2010. Toril er
46 år, gift og har 4 barn. Hun vil få ansvar for samhandling med Kir +
Gyn avd ved RS og alle pol. klin. + intermediær avd HSS

LINKER:
Informasjonsside for fastleger: Vestre Viken - For fastleger og henvisere
Tidligere utgaver: Arkiv pko-nytt-og-praksisnytt
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/
Fastlegeportalen: https://06.fastlegeportalen.no/
Fritt sykehusvalg: http://www.frittsykehusvalg.no/start/
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