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AKTUELLE SAKER:
1. Avvikling av forsøksordning med direkte innleggelse i Med.avd. fra 050218
2. Infeksjonsovervåkning i VV - ukentlig rapport til fastlegene
3. Ryddige medikamentlister i henvisninger og epikriser

Ad 1. Avvikling av forsøksordning med direkte innleggelse i
Med. avd. fra 290118
Ordningen avvikles med virkning fra uke 5, dvs 290118.
Dette gjelder både fastleger og legevakta.
Dette har vært en prøveperiode fra 011017 med fortløpende evaluering. Hensikten
var forsøk på avlastning av både innleggende og vakthavendes arbeidsmengde og
enklere og bedre pasientflyt. Intern evaluering viser at ordningen ikke fungerer
etter hensikten, da flere pasienter enn tidligere sendes uten å ha blitt undersøkt av
innleggende lege, flere egentlig kirurgiske pasienter blir feilaktig medisinske, og
dårlige pasienter kommer uten at vakthavende er orientert.
Dette medfører at vi ikke klarer å gi tilfredsstillende hjelp til akutt syke pasienter.
Vi beklager at vi ikke kan fortsette med denne ordningen.
Med.avd., v/avd.overlege Thanendran Mariampillai

Ad 2. Infeksjonsovervåkning i VV - ukentlig rapport til fastlegene
Vestre viken levere nå ukentlig rapport til fastlegene om hvilke infeksjoner som går.
Rapporten finner du på hjemmesidene på følgende link:

Influensavirus

https://vestreviken.no/helsefaglig/laboratoriediagnostikk#ukentliginfeksjonsrapportering
Det ligger også link til denne siden på IHR i venstre fane.
Rapporten viser relativ forekomst mellom de forskjellige positive prøver i vårt
nedslagsfelt, og gir en indikasjon på hvilke infeksjoner som forekommer i størst
grad i denne perioden.
Vi håper denne informasjonen kan brukes i vurdering av behovet for prøvetaking.
PCR prøver på luftveisinfeksjoner er kostbart for samfunnet, og en reduksjon i disse
prøvene vil være et felles mål. Om du mener din pasient klinisk og
laboratoriemessig har en viral luftveisinfeksjon, kan rapporten brukes til å
informere pasienten om hvilken infeksjon det er mest sannsynlig at denne har nå.

Ad 3. Ryddige medikamentlister i henvisninger og epikriser
Påminnelse om rydding av medikamentlisten før henvisning og epikriser skrives.
Det forekommer fortsatt at sykehuset mottar henvisninger som inneholder
medikamentlister som ikke er oppdaterte. Det kan foreligge et stort antall
medikamenter i listen som ikke er i bruk. Vi anbefaler at man rydder i
medikamentlisten (LiB) før henvisning påbegynnes. Alternativt kan man «kaste ut»
uaktuelle medikamenter fra henvisningen, men da er jo medikamentlisten lokalt
hos fastlege like «uryddig». Snakk med en kollega hvis du er usikker på hvordan
datasystemet brukes for å rydde i LiB.
Eks. er tidligere antibiotikakurer og utdaterte forsøksvise forskrivninger
Tilsvarende påminner vi våre sykehuskolleger om å rydde i LIB i epikriser og
tilbakekalle medisiner som ikke lenger skal brukes.
Eks. er doseøkning Ramipril fra 2,5 til 5mg, hvor begge eReseptene blir stående
gyldige, og hvor pas nok ofte da tar begge de viktige hjertemedisinene
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LINKER:
VV, For fastleger/henvisere: http://www.vestreviken.no/fagfolk_/samhandling_/fastlegerhenvisere_/Sider/default.aspx
Tidligere utgaver: Arkiv Praksisnytt og PKO-nytt
VV, Ris og Ros: Ris og ros
Avtalespesialister: http://www.helse-sorost.no/pasient_/avtale_/avtalespesialister_
Rehabiliteringsinstitusjoner:
http://www.helsesorost.no/pasient/rehabilitering/rehabiliteringstilbud/Sider/side.aspx
Legevaktshåndboken: http://www.lvh.no/
Helsebiblioteket: http://www.helsebiblioteket.no/
Raskere tilbake: https://vestreviken.no/behandlinger/raskere-tilbake
Fritt sykehusvalg: http://www.frittsykehusvalg.no/start/
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