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AKTUELLE SAKER:
1. Lab. grupper og pakker i IHR
2. PRESISERING – Osteoporoseenheten ved RS ligger under Ort. avdeling.
3. MANGEL på Adalat Oros
4. Vakthavende barnelege
5. Påminnelse Svangerskapsprøver
Ad.1 Lab. grupper og pakker i IHR
Det er nå mulig å implementere nye grupper og pakker i IHR. Grupperingen
er utarbeidet i tett samarbeid mellom avdelingen og praksiskonsulentene.
Arbeidet er gjort for å lette rekvireringsarbeidet for fastlegene. Dere kan
velge hvilke kliniske pakker dere ønsker å legge inn i deres lokale IHR. Dere
kan beholde de lokale pakkene dere ønsker. Det er ikke meningen at dere skal
rekvirere hele pakken, men plukke de prøvene som er aktuelle i forhold til
problemstillingen.
Gi oss gjerne tilbakemelding på om det er kliniske pakker som bør endres
eller som mangler. Det vil bli revidert årlig.
For å få dette inn i din lokale IHR må du kontakte avdelingen ved Nina
Aasand på mail nina.aasand@vestreviken.no.
Vedlagt ligger de biokjemiske grupper og kliniske pakker som nå er
tilgjengelige, samt en brukerveiledning.
Berit Marstein
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Ad.2 PRESISERING – Osteoporoseenheten ved RS ligger under
Ort.avdeling.
Henvisninger til bentetthetsmåling ved Ringerike sykehus blir ofte feiladressert
til Medisinsk avdeling!
Bentetthetsmålinger skjer ved Osteoporoseenheten som ligger under
Ortopedisk avdeling.
Husk derfor å sende henvisningen til Ortopedisk avdeling RS og merk den med
Osteoporoseenheten

Ad. 3 MANGEL på Adalat Oros
Det er meldt om mangel i perioden 02.11.2018 – 30.04.2019 fra produsent
Medisinsk avdeling Ringerike sykehus ved nefrolog Geir Nordbø får mange
direkte henvendelser (telefoner og noen rett på døra ved RS) om dette, og
spørsmål om hvilke preparat som kan benyttes.
For 30 mg Adalat Oros kan man ex. benytte 10 mg lerkandipin (Zanidip) eller
5 mg amlodipin (Norvasc), ved dobbel styrke velger man dobbel styrke av
alternativet.

Ad. 4 Vakthavende barnelege
Når fastlegen/behandler avtaler ø.hj. vurdering med vakthavende barnelege er
det viktig å presisere for foreldre at ø.hj vurdering ved barnelege skjer ved
Drammen sykehus. Noen foreldre møter opp ved Ringerike sykehus, men
her er det ingen vakthavende barnelege – kun barnepoliklinikk på dagtid for
oppsatte konsultasjoner.

Ad. 5 Påminnelse svangerskapsprøver
Anbefalte undersøkelser og prøver ved første/andre konsultasjon i første
trimester. Husk å føre dette inn i Helsekort for gravide.






blodtrykk, urin-protein (U-protein)
hepatitt B, HIV, syfilis, hemoglobin (Hb), serumferritin (måles før
utgangen av 15. grav uke)
blodtype, immunisering, blodtypeantistoff (tas etter 6. grav uke)
førgravid vekt for beregning av kroppsmasseinsdeks (KMI)
urin til undersøkelse for asymptomatisk bakteriuri (ABU)

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/
Raskere tilbake: https://vestreviken.no/behandlinger/raskere-tilbake
Fritt sykehusvalg: http://www.frittsykehusvalg.no/start/
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