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Fastlegeveiledning 27/4-22 
Psykoselidelser
Veiledning: Andre runde av
psykiatriveiledningen kommer like over
påske
 
Denne gangen vil vår egen seksjonsoverlege
Dawn Peleikis ved Asker DPS snakke om
psykoselidelser.
 
Det vil bli fokus på nyere forskning og hvilke
endringer i behandling som har kommet de
siste årene. Hun ønsker seg kasuistikker fra
dere som hun kan veilede dere på. Så
fremlegg gjerne en case under veiledningen.
 
Det blir sendt ut kursbevis på slutten av året
(kommer snarlig for 2021), til alle deltagere
som har deltatt 2 eller flere ganger i løpet av
et år. 
3 valgfrie kurspoeng per deltagelse. 
 
Veiledningen vil igjen foregå på JOIN
712929
 
Pålogging via join.nhn.no
Skriv ditt navn og trykk på grønt kamera for
så å trykke tallkoden over.
 
Klokkeslett blir denne gangen litt
tidligere:
Fra 15.30 -1745. 
 

KLIKK: MELD PÅ

Samarbeidsmøter på video
med
LAR-teamet i Asker DPS
og Bærum DPS
Covid har lært oss å bruke video på en
mer utstakt måte. Dette ønsker vi
praksiskonsultenter å videreutvikle.
Derfor ønsker vi nå å teste ut bruk av
samarbeidsmøter med eller uten
pasient via JOIN.
 
Mange gjør dette allerede, gjerne initiert av
spesialisthelsetjenesten selv. Det er ønskelig
at også vi fra primærhelsetjenesten kan be
om JOINmøter rundt samarbeid om
pasientene våre.
Vi ønsker å starte med Larpasienter via DPS
og ROP-avdelingen. Disse avdelingene har
lenge tilbudt veiledning ved fysisk oppmøte.
Dette har ikke vært veldig hyppig brukt, så vi
håper at det å ha møter over JOIN kan bedre
på dette. Vi praksiskonsulenter tenker at
behovet rundt LAR samarbeid er tilstede. 
 
Tanken er korte avgrensede møter som er
avtalt igjennom dialogmeldinger i forkant.
Gjerne konkretisert med en kort
problemstilling om hva som er ønskelig å
diskutere i møtet.
 
Det er et fast JOIN møterom til dette, men
dette nummeret får dere tilsendt via
dialogmelding før møtet. 
 
Tidspunktet er torsdager kl 11.00-11.30
i Asker DPS og kl 09:40 ved Bærum
DPS.
 
Tilstede i dette møtet er hele LAR teamet
som innebærer både LAR
koordinator(sosionom), psykologspesialist,
overlege og LIS lege. 
 
Til info så er det LAR koordinator som har
konfereringstelefonen hvis fastleger ringer
inn med spørsmål ved Asker DPS.
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Behov for
Ekstra oppfølging av noen gravide med
gjennomgått Covid-infeksjon:
Gravide med moderat til alvorlig forløp av Covid infeksjon er anbefalt ekstra
tilvekstkontroll på sykehus og bør henvises av fastlege for dette.
 
En pasienten vurderes å ha "moderat Covid infeksjon/forløp" dersom hun er sengeliggende og
har feber under Covid-infeksjonen.
 
Disse pasientene skal henvises for ekstra tilvekstkontroll, og denne bør utføres 2-4 uker etter
gjennomgått infeksjon. UL skal imidlertid utføres først etter at fosteret er levedyktig, dvs at
tilvekstkontroll gjøres tidligst i uke 24.
 
Årsaken til at det bør gjøres tilvekstkontroll av disse pasientene, er fordi det finnes en
teoretisk mulighet for veksthemming av fosteret.
 
Ved covidsmitte før uke 18, er det ikke behov for kontroller utover ordinær
svangerskapsoppfølging.

Blødning i svangerskapet før uke 12:
Kapasitet ved gynekologisk avdeling
Gynekologisk poliklinikk sliter med et stort etterslep pga høyt sykefravær den
senere tid. Det er satt opp kveldspoliklinikk for å komme ajour igjen.
 
Ved blødning i svangerskapet før uke 12, kan pasientene følges med Hcg serum tester hos
fastlege, og det er ikke behov for at disse henvises til fødepol. Evt kan disse henvises til
private gynekologer. Ved sterke smerter og mistanke om ekstrauterin graviditet, skal disse
henvises til Bærum på vanlig måte.
 
Øvrige problemstillinger skal også henvises som normalt, enten til Bærum sykehus eller til
avtalespesialist i gynekologi.



PKO i Vestre Viken

Praksiskonsulentordningen (PKO) består av fastleger og sykepleiere som tilsettes i
deltidsstillinger og fungerer som konsulenter på sykehusene.
PKO arbeider for å forbedre pasientforløp og utvikle felles retningslinjer og kultur
for samarbeid mellom primærhelsetjenesten og sykehusene.
Ordningen er knyttet opp mot helseforetaksledelsen på ulike vis, og er i økende
grad blitt del av sykehusenes samhandlingsenheter.
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