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Presentasjon av medisinsk avdeling ved FIH
Tor M. Aune er ansatt som praksiskonsulent ved medisinsk avdeling FIH, og skal ivareta samarbeidet mellom 1. –
og 2.-linjetjenesten i forhold til medisinsk avdeling/poliklinikk.
Jeg er til daglig kommunelege i Kopervik, og for kolleger som måtte ha noe på hjertet angående
samarbeidsproblemer mellom linjene er jeg å treffe på adresse Kopparen, 4250 Kopervik,
telefon 52857536, mobil 90553150, telefax 52857521 eller e-mail kopleg@online.no.
Dette var en presentasjon av meg selv. Det er behørig også å presentere medisinsk avdeling:

Presentasjon av overlegene:
Tittel
Avd.overlege
Stedfortr. avd.overlege
Seksjonsoverlege
Seksjonsoverlege
Seksjonsoverlege
Seksjonsoverlege
Overlege
Overlege
Overlege
Seksjonsoverlege
Kst. Overlege

Navn
L. Holst-Larsen
K. Waage
K. Skaug
Sigbjørn Berentsen
Gerd Berentsen
J. Østborg
B. Nedrebø
I. Blomgren
R. Rød
R. Ofstad
B. Storesund

Grenspesialitet/interessefelt
Infeksjonssykdommer
Hjertesykdommer
Lungesykdommer
Blodsykdommer/lymfomer
Nyresykdommer/diabetes
Mave-tarmsykd./hepatittC
Endokrine sykdommer
Mave-tarmsykdommer
Hjertesykdommer
Geriatri/cerebrovasculære sykd.
Blodsykdommer/lymfomer

Presentasjon av ass.legene:
S. Fluge, S. Sørhaug, S. Dyvik, I. Stenberg, G. Hatlen, B.T. Grimstad, S. Munk, S. Nadirpour.

Medisinsk avdeling omfatter
•
•
•
•

•

4 sengeposter med til sammen 74 senger
Dialyseposten som har 5 dialysemaskiner.
Gastropol. Her gjøres bl.a.gastroskopi, colonoskopi, ERCP, bronchoskopi, 24 timers pH måling.
Geriatrisk poliklinikk. Hit kan man henvise pasienter med komplekse geriatriske problemstillinger.
Poliklinikken kan tilby tverrfaglig utredning ved lege, ergoterapeut, psykiatrisk sykepleier, fysioterapeut og
sosionom.
Medisinsk poliklinikk. Dette er en poliklinikk for nødvendig etterkontroll av utskrevne pasienter og henviste
pasienter fra primærlegene.

Innleggelser:
Øyeblikkelig hjelp
Øyeblikkelig hjelp innleggelser skal diskuteres pr. telefon med vakthavende lege før pasienten sendes. Unntatt fra
dette er selvfølgelig perakutte og livstruende tilstander, men det forutsettes da at innleggende lege tar kontakt med
vakthavende lege så snart som mulig. Det kan ofte vise seg å være godt nok at pasienten innlegges neste formiddag,
eventuelt første hverdag i stedet for midt på natten. Det kan også hende at det er nok med en poliklinisk vurdering.
Mye av det som legges inn som øyeblikkelig hjelp er egentlig bare halvøyeblikkelig og det vil være hensiktsmessig
for alle parter at slike innleggelser planlegges litt bedre.

Innleggelse etter venteliste:
Avdelingen har meget kort venteliste, sjelden mer enn et par uker for uprioriterte pasienter.
Avdelingsoverlegen vurderer alle innleggelsessøknader og føler seg fri til å avgjøre om pasienten skal innlegges
primært eller undersøkes poliklinisk.

Dersom det er ønskelig med "halvøyeblikkelig hjelp" kan dette vanligvis ordnes telefonisk med vakthavende
bakvakt eller med en av overlegene.
Det er sterkt ønskelig med et fyldesgjørende innleggelsesskriv for å kunne prioritere pasientene riktig. Det er også
ønskelig med en redegjørelse for hvilke undersøkelser som er gjort, også de negative for å unngå at de gjøres påny.
Vi har oversikt over de rtg. us. som er gjort på FiH, men ikke de som er gjort hos Vegrim. Når det gjelder
lab.undersøkelser har vi (foreløpig) dessverre ikke noen lettvint tilgang til de undersøkelser som er utført på FiH
hvis de er rekvirert fra primær-helsetjenesten.

Henvisning til poliklinikkene:
Henvisninger til endoskopi sendes direkte til Gastrolab. Det er for tiden dessverrre for lang ventetid på colonoskopi.
Ventetiden for gastroskopi er vesentlig kortere. Det gjøres oppmerksom på at den private Gastrogruppen utfører
gastroskopi og at egenandelene nå er de samme som på sykehuset.
Henvisning av geriatriske pasienter med tanke på tverrfaglig vurdering henvises direkte til Geriatrisk poliklinikk.
Ventetiden er for tiden rimelig kort.
Andre henvisninger sendes til Medisinsk poliklinikk. Etterspørselen etter medisinsk poliklinikks tjenester har øket
voldsomt de siste årene, særlig innen cardiologi. Vi klarer for tiden ikke å holde ventelisten på et rimelig nivå.
Problemene er størst når det gjelder lunge og hjertesykdommer. Vi har valget mellom å la ventelistene øke ut over
alle grenser og å avslå en del søknader. Vi har valgt å avslå en del søknader der vi mener det er lite sannsynlig at vi
kan yte noe mer enn primærlegene. Vi forsøker å gi råd om hva som bør gjøres og åpner en mulighet for å komme
tilbake til saken.

Tanker om arbeidsfordeling mellom Medisinsk poliklinikk og
primærhelsetjenesten.
Medisinsk poliklinkk har tendens til å bli sittende med for mange kontroller av kroniske pasienter. Dette går ut over
kapasiteten til å se på nyhenviste. For tiden utgjør nyhenvisninger mellom 25 og 28% av konsultasjonstallet. Jeg
mener at primærhelsetjenesten måtte kunne overta flere av kronikerne, f. eks. kontroll av lymfompasienter. Disse
utgjør en stor gruppe fordi de lever lenger enn før og skal kontrolleres i svært mange år. Jeg tror også vi sitter med
for mange diabetikere og hjertepasienter. Vi ønsker allmennpraktikere velkommen til å hospitere noen dager på
poliklinkken med tanke på å overta en del slike pasienter. Jeg har forstått at en slik hospitering ville kunne bli
godkjent som kurstimer.
Med hilsen, L. Holst-Larsen, Avd.overlege

Privatpraktiserende indremedisinere
I vårt distrikt finnes også privatpraktiserende indremedisinere, med fylkeskommunalt driftstilskudd,
henvisningsplikt og vanlige egenandeler for pasientene.
Gastrolegegruppen ved R. Skjøllingstad og J.Østborg utfører gastroskopier og utreder sykdommer i øvre deler av
mage-tarmsystemet.
R. Retzius arbeider med generell indremedisin, og har mye kartlegging, utredning og behandling av hjertekarsykdommer og diabetes, og han er spesielt interessert i lipidproblematikk.
Ø. Knudsen driver også ambulant poliklinisk virksomhet i generell indremedisin, med spesiell vekt på utredning og
oppfølging av hjerte-kar- og lungesykdommer. Han er også åpen for rådgivning ved telefonhenvendelser fra
kolleger, og ofte kan spørsmål avklares direkte, slik at videre henvisning ikke blir nødvendig.

Smånytt fra PKO
Liste over direkte telefonnummer / hemmelig nummer / telefaxnummer til legene i distriktet føres ved
AMKsentralen. Her kan sykehusets leger få opplyst hvordan de enklest kan komme i kontakt med den aktuelle legen
ute. Opplysning om korrekt nummer kan sendes til
Fagansvarlig ved AMKsentralen, Per Melvær.

PKO målsettinger:
• bedre det pasientrettede samarbeidet mellom
primærlegetjenesten og spesialisthelsetjenesten
• bedre kommunikasjon mellom avdelingene og

primærlegene
• sikre et sammenhengende behandlingsforløp
• sikre at pasientene behandles på rett nivå
Marianne Svindland, praksiskoordinator
Praksiskonsulentordningen Redaktør Marianne Svindland Tel sentr. 52 73 20 00
Fylkessjukehuset i Haugesund Spesialist i allmennmedisin Tel.direkte 52 73 20 60
5513 HAUGESUND Praksiskoordinator Telefax 52 73 20 19

