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Øre-nese-halsavdelingen FiH 
Avdelingens leger: 

Navn Stilling/funksjon Spesialinteresse 
Olav Klausen Avd.overlege Otologi 
Trond Valle Stedfortr. Avd.overlege Bihulekirurgi / Thyreoidea 
Erik Mattsson Overlege Søvnrelaterte sykdommer 
Heidi Ott Assistentlege Generell ØNH 
Bjørn Jarle Tvedt Assistentlege Generell ØNH 

 
Om ØNH-avdelingen 
ØNH-avdelingen har sentralsykehusfunksjon for 100.000 mennesker i lokalsykehusområdet i Nord-Rogaland, Etne, 
Ølen og Sveio. Gjennom utvidet sykehussamarbeid i regionen, det såkalte HOS-prosjektet (Haugesund, Odda og 
Stord), får ØNH-avdelingen elektive henvisninger også fra Sunnhordalandsregionen og Odda-distriktet. I tillegg 
mottar avdelingen i økende grad henvisninger til kirurgi fra Stavanger og Bergensområdet. Ca. hver fjerde elektivt 
innlagte pasient i 1999 kom utenfra lokalsykehusområdet.  
Avdelingen utfører de fleste vanlige ØNH-operasjoner. Kreftpasienter utredes ferdig her og sendes så videre til 
Haukeland. Avdelingen har ca. 800 innleggelser pr. år. 30 % er øyeblikkelig hjelp innleggelser og 70 % av innlagte 
pasienter er operasjonspasienter. Poliklinikken har ca. 5500 konsultasjoner årlig og høresentralen 5000 
konsultasjoner årlig. Ca. 350 pasienter opereres dagkirurgisk pr. år.  
Avdelingens overleger har høy vaktbelastning med tredelt vakt, med for tiden en assistentlege i forvakt. Overlegene 
driver alle med generelle ØNH-sykdommer, men har spesialinteresser. 
Vennligst før på telefonnummer på dagtid til pasient / pårørende på henvisningen. 
Uprioriterte pasienter må for tiden vente ni måneder på en poliklinisk time. For høreapparat er ventetiden fem 
måneder. For elektive operasjoner har vi kort ventetid.  

 
Øyeblikkelig hjelp 
Ø.hj. pasienter kan i mange tilfeller vente til neste virkedag. Ta i slike tilfeller telefonisk kontakt med vakthavende 
ØNH-lege og avtal et klokkeslett. Pasienter kommer av og til via rtg. avdelingen til oss som ø.hj. Det er også i slike 
tilfeller greit med en telefonisk kontakt før pasienten kommer. Innleggelser må diskuteres med vakthavende ØNH-
lege telefonisk.  

 
Samarbeid 
Samarbeidet med almennlegene fungerer godt fra vårt ståsted. Det har vært tilbakemelding om at allmennleger 
savner kopi av notat fra polikliniske besøk og dette vil bli forsøkt innskjerpet.  
Det er kort ventetid på rtg. og vi er av den oppfatning at almennlegene ikke nødvendigvis behøver å bestille rtg. 
bilder før henvisning til oss. Vi kan da bestille de nødvendige bilder.  
Vi opererer en del tilstander hvor indikasjons-stillingen er relativ og ikke absolutt. Vi har i de senere år lagt vekt på 
at pasient og aktuell operatør møtes på poliklinikken før innleggelse og blir enige om behandlingsopplegget 
For å bedømme indikasjonsstilling for tonsillektomi er vi glade for en detaljert sykehistorie med angivelse av antall 
tonsillitter og svar på hurtigtest for streptokokker/dyrkningssvar.  

 
Privatpraktiserende ØNH-spesialister 
Petter Slagsvold og Michael Strand driver spesialistpraksis på heltid. De ønsker henvisning for nye pasienter. De 
tilpasser også høreapparat og driver allergologisk utredning. 



Trond Valle og Olav Klausen har deltidspraksis med fylkeskommunalt tilskudd, og også her er henvisning 
nødvendig.  
Elvy Andersson tar sikte på å starte opp praksis i løpet av kort tid. 

Avd.overlege Olav Klausen 

 
Nytt fra FIH - lab 
 

Pasientinnsyn 
Det hender at pasienter tar direkte kontakt med laboratoriet for å få svar på prøver som er tatt. Helsetilsynet anser 
prøvesvar som en del av pasientens journal, og hevder at pasienten dermed har lovhjemlet rett til innsyn og 
opplysninger om prøvesvar. Men er prøvesvarene en del av journalen før de er ført inn i journalen ?  
Helsetilsynet anbefaler at laboratoriet normalt skal overlate til rekvirerende lege å informere pasienten om 
prøveresultater, slik at pasientens lege kan vurdere prøvesvarene ut fra den behandlingsmessige sammenheng, og gi 
pasienten adekvat informasjon.  
Laboratorielegen kan likevel ha plikt til å utlevere prøvesvar direkte til pasienten, (etter vurdering av 
tilrådeligheten), dersom pasienten ber om det. Dette kan gjelde tilfeller der egen lege ber om det på forhånd, for 
eksempel der pasienten har en kronisk sykdom og selv er godt kjent med tolkningen av prøvesvarene.  
Det kan også gjelde ved egen leges fravær, men det er da usikkert hvem som skal ha ansvar for oppfølging og 
tolkning av prøvesvarene. I slike tilfeller, bør egen lege avtale med laboratorielegen på forhånd, slik at alle parter er 
informert. Primærlegene må være særlig oppmerksomme på denne problemstillingen i ferietid. 
 

LDL-kolesterol 
FIH-lab vil nå også regne ut LDL-kolesterol for oss, og vi kan be om LDL-kolesterol på rekvisisjonen. Dette 
forutsetter at analyseverdien på Triglycerider er under 4.5, ellers må pasienten innkalles til ny fastende prøve. 
 

Kopi av prøvesvar til annen instans 
Kopi av prøvesvar kan sendes direkte til ønsket instans, dersom dette blir anført på rekvisisjonen. 
 

Nye svarrapporter 
Noen av legekontorene har opplevd problemer med overføring av svarrapporter via modem etter at laboratoriet har 
fått nytt dataverktøy. Nå skal imidlertid alle feil være utbedret. Dersom noen fortsatt har problemer, bes de kontakte 
sjefbioingeniør Arne Valen (52 73 21 61) eller systemansvarlig Kirsti Nordtveit 52 73 21 55 på laboratoriet. 
Siden 04.02.00 har de skriftlige svarrapportene fått en mer oversiktlig layout og er dermed blitt mer lesevennlige. 
Rapportene heter nå delsvar hvor noen av analysesvarene er oppgitt, mens sluttsvar er den siste rapporten når alle 
analysene på rekvisisjonen er besvart.  
Laboratoriet arbeider med å få rapportene automatisk sortert for hver lege innenfor samme rekvirent (aktuelt for 
gruppepraksiser og FIH-poster).  
På delsvar rapporten jobbes det med å få skrevet ut de analysene som ikke er besvart, og repetert de svar som 
allerede har gått ut, med markering av de svar som er nye siden forrige rapportering. Sluttsvaret skal altså inneholde 
svar på alle de rekvirerte analysene.  
Laboratoriet ønsker fortsatt å sende ut svar etter hvert som analysene er ferdige, men de som arkiverer de skriftlige 
svarrapportene, kan altså etterhvert makulere delsvar- rapportene når sluttsvaret er mottatt. 
Analysesvar fra før det nye datasystemet ble innført, vil bli lagret i det nye systemet ved FIH-lab, og vil altså fortsatt 
bli tilgjengelig.  

Praksiskoordinator Marianne Svindland 
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