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Elektronisk nyhetsbrev fra praksiskonsulen tene
AKTUELLE SAKER:
1. Dialogmelding kan nå også brukes til avdeling for laboratoriemedisin
2. SARS-CoV2 (Covid-19) test av pasienter som skal til poliklinisk us/behandling
ved Ringerike sykehus

3.

Ad 1. Dialogmelding kan nå også brukes til avdeling for
laboratoriemedisin
Dialogmeldinger skal ha innhold av faglig karakter og foregår mellom
fastleger og sykehusleger. De kan erstatte brev, telefoner og feil bruk av
elektroniske rekvisisjoner og henvisinger.
Benytt følgende tjenestebaserte adresser som mottakere når innholdet er
knyttet til laboratoriemedisin:





Medisinsk biokjemi og immunologi, Drammen
Medisinsk biokjemi, Bærum
Medisinsk biokjemi, Kongsberg
Medisinsk biokjemi, Ringerike

 Medisinsk mikrobiologi, Bærum
 Medisinsk mikrobiologi, Drammen
Tidshorisont: Ingen spesiell begrensning. Historikken kan være av
betydning i forhold til mange typer prøvesvar.
Taushetsplikt: Ikke når partene er «behandlere». Pasienten må samtykke til
informasjonsutveksling ved f.eks. innhenting av gamle prøvesvar.
Forventet svartid: 3 – 5 virkedager.
Sendte og mottatte meldinger må følges opp av begge parter.
Vedlegg/utklipp i dialogmeldinger kan ikke benyttes, f.eks. legemiddelliste
som vedlegg.
Avvik: Meldingstypen «Avvik» benyttes kun dersom dialogmeldingen er på
feil pasient, eller hvis innholdet går ut over «kjøreregler» for avtalt bruk.
Svar på forespørsel gjøres ved å benytte svarfunksjonen i det mottatte
dokumentet.
Fastlege: Henvendelser rettes til fagområdet, ikke enkeltindivider
HF: Svarer på mottatt forespørsel

Skal ikke brukes ved:

,

 Etterrekvirering – dette håndteres ved hjelp av IHR/Interactor, eller
via servicetelefonen
 Øyeblikkelig hjelp avklaringer eller funn av alvorlig karakter – bruk
telefon
 Lange faglige utredninger
 Generelle råd som ikke er aktuell for behandlingsformål
 Administrative diskusjoner som arbeidsfordeling fastlege/sykehuslege
RETNINGSLINJER FOR INNHOLD:
 Vær konsis og konkret og vurder ordlyd - dokumentet ligger i
pasientens journal
 Unngå forkortelser og vanskelige medisinske termer
 Det er ikke nødvendig med navn på avsender og "høflighetsfraser" i
selve meldingen
 Tydelige problemstillinger som er enkle å svare ut, og som ikke
genererer nye spørsmål
 Ikke blande fagområder i samme melding
Eksempler på bruk for SPESIALISTHELSETJENESTEN
 Innhente tilleggsinformasjon knyttet til mottatt rekvisisjon for å kunne
gi riktig vurdering, evt. utvide prøver
 Ettersende tilleggsopplysninger
Eksempler på bruk for FASTLEGE:
 Spørsmål vedrørende svar lab. prøver /Betydning av prøvesvar
 Ettersende tilleggsopplysninger
 Innhente gamle prøvesvar ved samtykke fra pasient
Praktisk bruk – fastleger
 Benytt kun Dialog Forespørsel /Svar på forespørsel
(ikke Dialog Notat / Medisinske opplysninger / Helseopplysninger)
Avdeling for laboratoriemedisin og Klinisk IKT, Vestre Viken
PKO representanter

Ad 2. SARS-CoV2 (Covid-19) test av pasienter som skal til
poliklinisk us/behandling ved Ringerike sykehus
Sykehuset opplever et stort etterslep på polikliniske utredninger og
oppfølginger, samt på elektiv behandling i Vestre Viken. Det er nå åpnet for
økt aktivitet.
Vestre Viken sentralt utarbeider reviderte retningslinjer for behandling av
elektive pasienter under koronaepidemien.
Målsettingen er å sikre god drift og ivareta smittevern for å unngå at
smittede kommer inn i sykehuset.

Pasientene får nå i innkallingsbrev en sjekkliste om evt smitte og symptomer
som de skal svare på. Man forsøker å begrense behovet for testing.
Svarer pasientene JA på noen spørsmål skal de muligvis testes (PCR
SARS-CoV2) 2-4 dager før utredning og behandling i sykehus. Pasientene
ringer da sykehuset og får der informasjon om det er testbehov, og hvor man
kan ta testen.
For pasienten vil det for noen være naturlig og mest praktisk å kunne ta denne
testen nær sitt bosted.
Nærboende pasienter blir kaldt inn til testing på sykehuset, men det er ønskelig
at noen kan testes i den etablerte testorganiseringen som finnes i
hjemstedskommunen, f eks der det er etablert Luftveis pol.klin/Koronaklinikk
eller der fastlegene selv tar denne prøven. Så langt virker det til å være lite
testbehov. De som evt har tydelige symptomer ved de skal holde seg hjemme
og avbestiller tid ved sykehus.
Etter test skal pasienten være i karantene inntil svar foreligger.
Negative pasienter kan møte til oppsatt tid, positive må kontakte
sykehuset.
Man vil hele tiden følge utviklingen og evt komme med nye anbefalinger og
søke samhandling om retningslinjer avhengig av smittesituasjonen.

PKO ber om innspill til temaer for Møteplassen, og ber fastlegene ta kontakt
om det er utfordringer eller ønsker i samhandlingen med sykehuset.
Er du nysgjerrig på PKO funksjon og har du lyst til å hospitere hos oss i
PKO ved Ringerike sykehus, så ta kontakt.
LINKER:

Se også: https://vestreviken.no/beredskap

Koronavirus Folkehelseinstituttet: https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/
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/
Pål Steiran (leder/Med.avd) (pal.steiran@vestreviken.no)
Mette Lerfaldet (psyk/BUP) (mette.lerfaldet@vestreviken.no)
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