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Pediatrikurs for interesserte

Redaktør

Rutiner ved barneavdelingen, FIH
Her kommer første melding fra praksis konsulent Eric Mills på barneavd. FiH, til alle oss der ute i allmenn medisin.
Håpet er at det kan bli en dialog mellom barneavd. og allmennlegene.
Stoff kan sendes til meg på adresse :
P.b.14, 5590 Etne, eller e-post: emills@online.no eller tlf: 53758100 / 94572520
Først litt myk- nytt; Hvem jobber på barneavdelingen, FIH ?
Her er en liten presentasjon med navn, tittel og legenes primære interessefelt:
Dag Roness, avdelingsoverlege ; Endokrinologi og vekstforstyrrelser
Lars Stjernberg, stedfortredende avd.overlege ; nyfødtmedisin, onkologi
Helge Mo, overlege og post lege på barneavd. ; astma – allergi – cardiologi
Jon Høgset, overlege ; habilitering, barne nevrologi
Andreas Andreassen, ass.lege ; onkologi (endokrinologi )
Per Børresen, ass.lege ; gastroenterologi
Harald Hellesen, ass.lege ; inkontinens problematikk
Malgorzata P.Tveit, ass.lege
Susanne Mejlby Nielsen, ass.lege
Fortsetter med første melding ut fra avd.ovl. D.Roness. Dette er også litt generell info. om barne avdelingen.

Litt om "garanti ordningen":

Ved overgangen fra 6 til 3 mnd. behandlings garanti, ble det gitt nye regler for hvilke lidelser som skal omfattes av
garantien. (Lønning2). Men da barnene ble aldeles glemt , gjelder foreløpig samme regler for barn som for voksne,
og det betyr at nesten ingen barn kommer inn under ordningen. Tidligere var det motsatt, da kom alle barn inn under
garantien.
De sentrale myndigheter er, av norsk barnelege forening, blitt gjort oppmerksom på problemstillingen, men
foreløpig har ingenting skjedd.
Det er stor enighet blant landets barne avd.overleger at man må holde seg til gjeldene regler.
Konklusjon:
Nesten ingen barn omfattes av 3 mnd. garantien, så det er liten vits å klage på ventetiden av den grunn.
Hvilke barn skal henvises til barneavd. /poliklinikk / dagpost ??
Pediatri er en vidtfavnende og allsidig spesialitet som for FIH `s vedkommende omfatter alle somatiske lidelser hos
barn og ungdom til fylte 17 år.
Unntak: Kirurgiske, ortopediske, ØNH og øye lidelser.
Dette betyr at også nevrologiske og "indremedisinske" problemer hos barn skal henvises til pediater. Poengterer og
at spørsmål om pylorus stenose, invaginasjon, osteomyelitt, og artritter vanligvis er "barne" problemer.
Om henvisningene sendes til avdeling eller poliklinikk er det samme, da de vil bli kanalisert der de passer best.
Hva med ø-hj. henvendelser ?
Det er selvfølgelig god folkeskikk og vanlig høflighet med en dialog før vi kaster akutte problemstillinger i hendene
på pediaterne. Dag Roness ønsker da også inderlig at vakthavende lege blir konsultert før pas. sendes til ø-hj.
innleggelse. Barne-poliklinikken har heller ingen ø.hj. funksjon, men man prøver å være behjelpelig, og forutsetter
også her kontakt på forhånd. Å sende barn til rtg. us. med beskjed om "videreforsendelse til barnelege ved funn", er
en dårlig inngangsport, og vil ikke bli undersøkt.
Henvisningen i retur? ("….return to sender")
Ja, da har vi nok slurvet med henvisningen. Denne skal inneholde et minimum av opplysninger for å kunne
presentere problemstillingen til 2.linjetjenesten.

Dersom henvisningen er direkte mangelfull med for få nødvendige opplysninger, vil den returneres til avsender, sier
Dag Roness.
Greit nok, sier jeg.
Det kan og hende at barnelegene ikke synes det er behov for spesialist undersøkelse, men det bør da begrunnes, og
kanskje kan vi få noen råd med på vegen.
Det er henvisende leges plikt å underrette pasienten om dette, dersom henvisningen blir returnert..
"Dagens tilbud fra barneavdelingen"
Visste du at 24 timers Ph måling kan hjelpe oss med enkelte problemstillinger ?
For eksempel;

•

apnø

•

residiverende nedre luftveisinfeksjoner

•

spedbarn og småbarn med mye brekninger

•

øvre magesmerter, halsbrann

Dersom det påvises syre i spiserøret som uttrykk for regurgitasjon, kan det hjelpe med Prepulsid, Losec og evt
Gaviscon.
Epikriser
Avslutningsvis noen få ord om epikriser. Det viser seg at overlege Roness er like fortvilet som vi er pga sene
epikriser. Det køer seg opp på skrivestuen, altså et administrativt problem. Barneavd. har heller ikke egen skrivestue.
Han beklager sterkt. Dette må vi jobbe videre med.
- Visste du at en doktor ikke kan skrive et ord inn i pasient journalene uten at det må gå via diktafon og skrivestue ?!
Eric W.Mills

Pediatri kurs for interesserte:
05. oktober –99 :
Kurs i perinatal medisin ved FIH (heldags seminar)
Arrangør: Perinatal komiteen i Rogaland
Emne: Hvor farlig er det med for tidlig fødsel ? – Asfyksi - Infeksjoner i svangerskapet - Amming og
medikamenter - Oppfølging av kvinner med traumatiske fødsler
Målgruppe: Primærhelsetjenesten i "Nord-fylket" (leger, jordmødre, helsesøstre)
Kurstimer: Kurset er søkt godkjent for 8 tellende timer til spesialitet i allmennmedisin
Endelig program og påmeldingsskjema blir sendt ut etter sommerferien
25. oktober –99 :
Kurs i barnehabilitering ved FIH (heldagskurs)
Arrangør: Barnehabiliteringsteamet i samarbeid med FIH
Målgruppe: leger og fysioterapeuter
Kurset er søkt godkjent som ledd i spesialist utdanningen av leger
Endelig program og påmeldingsskjema kommer senere

God Sommer !
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