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Elektronisk nyhetsbrev fra praksiskonsulentene
AKTUELLE SAKER:
1. Avvikling av papirkopi av epikriser fra VV – endelig vedtak
2. Korsbåndskadeprosedyre, kfr Dialogdag nov.17
3. Henvisning/ behandling/oppfølgingsråd, Vestre Viken
4. Svangerskapsdiabetes nye retningslinjer
5. Påminnelse: RhD-profylakse, prosedyre

Ad 1. Avvikling av papirkopi av epikriser fra VV – endelig vedtak
Ledergruppen i Vestre Viken har nå vedtatt endelig avvikling av papirkopier.
Utsendelse av papirkopi av epikriser til mottagere som får epikriser elektronisk
stopper 011117

Ad 2. Korsbåndskadeprosedyre, kfr Dialogdag nov.17
På Dialogdag i nov.17 orienterte overlege Ingo Spauke om korsbåndskader
Her er link til prosedyre:
Korsbåndskader prosedyre RS + fysioterapeutforslag

Ad 3. Henvisning/ behandling/oppfølgingsråd, Vestre Viken
Alle interne prosedyrer og andre styrende dokumenter ved Vestre Viken er samlet i
et elektronisk håndboksystem, eHåndboken. Henvisende leger vil kunne ha nytte
av å lese i eHåndbokens internettutgave tilgjengelig på www.vestreviken.no
Sidene er under oppbygging og derfor ikke komplette
VV oversikt alle sykehus :

Henvisning- og oppfølgingsrutiner i VV

RS oversikt, foreløpig følgende:
Henvisningsråd Med.avd.RS
Henvisnings- og behandlingsråd Gyn.avd.RS

Ad 4. Svangerskapsdiabetes nye retningslinjer
Vedlegger info om nye retningslinjer for diagnostikk og oppfølging av
svangerskapsdiabetes.
Se også vedlagt algoritme som kan printes ut til både leger og helsesekretærer.
Tidlig HbA1c er for å avdekke udiagnostisert diabetes (kriterier under).
Glukosebelastning i uke 24–28 skal gjøres for å stille diagnose
svangerskapsdiabetes og har andre kriterier enn HbA1c.
Legg merke til at behandlingsmålene for fastende bl.s. og postprandiale bl.s. er en
god del strengere enn tidligere.

Ad 5. Påminnelse: RhD-profylakse, prosedyre
Ønske om påminnelse fra Fødeavd.,RS:
I de nasjonale endringer i svangerskapsundersøkelser av RhD negative gravide er
det innført foster RhD-typing i en ekstra blodprøve tatt av RhD negative gravide i
uke 24. Hvis fosteret er RhD positivt skal mor ha RhD-profylakse i uke 28.
Endelig prosedyre forventes først 010717 (kfr. PN 11/2016)
I den vedlagte informasjonsflyten er den nye rutinen praktisk beskrevet.
Husk å be om kopi av svarene til den Fødeavdelingen hvor den gravide skal føde.
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.

Til våre kolleger ute og inne, fra oss i PKO: God Jul
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