Informationsbrev vecka 14 2018
Utbildning resevaccinationer Halmstad och Varberg 15 och 17 maj
Den 15 och 17 maj erbjuds halvdagsutbildningar inom resevaccinationer för läkare
och sjuksköterskor inom primärvården.
Syftet med utbildningarna är att öka kunskapen kring resemedicinska råd och
vaccinationer för personal inom primärvården. Utbildningen kommer med ett antal
fall belysa vanliga resemedicinska frågeställningar och ge ökad kunskap kring de
vanligaste resevaccinationerna utifrån indikationer, kontraindikationer och intervall.
Utbildningen kommer också att ge stöd i när resenären bör hänvisas till
infektionsmottagningen för specialistbedömning.
Föreläsare är Maria Löfgren överläkare, Jacob Billfeldt överläkare och Erna
Samuelsson från infektionskliniken Region Halland.
Halmstad 15 maj
Lokal: Fullriggaren Hallands sjukhus Halmstad
Tid: 12.00–16.30
Lunch serveras på plats, lunchbaguette och dricka
Varberg 17 maj
Lokal: Samlingssalen Hallands sjukhus Varberg
Tid: 12.00–16.30
Lunch serveras på plats, lunchbaguette och dricka
Obs! Sista anmälningsdag är den 7 maj, anmälan görs via kompetensportalen
och utbildningen namn är ”Resevaccination i praktiken- vilka vaccinationer
behövs inför resan”

Hörselvården i Halland byter namn
Från den 17 april kommer Hörselvårdens verksamheter att byta namn
De nya namnen är:
Hörselmottagningen Halland (tidigare Audionommottagningen) och
Hörselhabiliteringen Halland (tidigare Hörselteamet).
SVF- information från Klinisk Patologi
Information bifogas
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TJÄNSTESKRIVELSE

Till Verksamhetschef och Processledare
Vikten att skriva korrekta remisser!
Under två år har en stor mängd SVF-remisser som ej varit korrekta skickats in. År
2016 skickades 1702 st SVF-remisser in där 122 st var felaktiga. År 2017
skickades 3408 st SVF-remisser in där 827 st var felaktiga. Konsekvenserna av
detta blir förlängda svarstider generellt pga både extra administrativ och praktisk
hantering.
Avvikelserna avser;
 Ej SVF-märkt remiss
 SVF-felmärkt remiss
 SVF-process saknas
 Ej SVF-prov
Remisserna till Klinisk Patologi & Cytologi ska märkas enl följande;
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Akuta Leukemier
AML
Analcancer
AOS
Bröstcancer
Cancer i bukspottkörtel
Cancer i galla
Cancer i lever
Cancer i urinblåsa-urinvägar
CUP
Hjärntumör
Hudmelanom
Huvud-halscancer
Livmoderhalscancer
Livmoderkroppscancer
Lungcancer
Maligna lymfom
KLL
Matstrupe-magsäckscancer
Myelom
Njurcancer
Peniscancer
Prostatacancer
Skelett- och mjukdelssarkom
Sköldskörtelcancer
Testikelcancer
Tjock- och ändtarmscancer
Äggstockscancer
Buksarkom
Neuroendokrina buktumörer
Vulvacancer

