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Data i allmennpraksis: EPJ-enes framtid, begrepsforvirring,
nyttige dataverktøy og kalkulatorer
Møteplassen 25. august 2021
Møteplassen etter sommeren vil handle om dataverktøyene vi benytter. Disse har stor
innvirkning på allmennlegenes arbeidsdag og rutiner. Det er også en tid for utvikling, og flere
nye aktører er på banen. De største endringene vil vi se innen måten vi er tilknyttet
arbeidsstasjonene. Ikke minst får dette noe å si for hjemmekontorløsningene. Det er vanskelige
å holde seg orientert i utvikling og begreper. I tillegg vil offentlig helsevesen tilby nye
applikasjoner for henvisning og rekvirering. En av dem er DIPS Interactor, som skal erstatte den
aldrende og snart pensjonerte IHR-en vi har benyttet til nå.
 
Nyere journalsystemer vil trolig også tilby såkalt beslutningsstøtte i større grad enn i dag, med
en klarere integrering av kunnskapskilder som Norsk Elektronisk Legehåndbok. I dag kan vi
benytte kalkulatorer på nett for risikovurdering og case-finding. Vi vil forsøke å gi noen tips om
hvor slike verktøy finnes. Samtidig stiller vi spørsmålet: Er det klart hva disse verktøyene
forteller oss i en lavprevalent populasjon?
 
Delta på neste Møteplassen 25. august 2021 kl 17.
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PROGRAM

Spiseforstyrrelser hos barn og unge
Fastlegeveiledning i psykiatri 15.09.2021
 
Tema for denne veiledningen blir spiseforstyrrelser hos barn og unge. 
Foredragsholder blir Ragnhild Vatn, barne og ungdomspsykiater ved BUP Asker. 
 
Deltagelse på minst 2 slike møter per året gir tilsammen 6 valgfrie kurspoeng i spesialisering
og resertifisering. 3 poeng per møtet, tIlsammen har vi 4 møter per år. Dette blir det 3. møtet
vi har iår og alle har foregått på JOIN. Neste møtet blir 24/11, trolig også på JOIN. 
 
Vel møtt! Spørsmål er velkommen.
 
Sted: NHN Join - 712929
Gå inn på nettleseren Edge (PC), Chrome eller Safari (mac)
Søk opp nettsiden: https://join.nhn.no.
Skriv inn navnet ditt
Klikk på den grønne knappen med kamera og skriv inn 712929
 

KLIKK: MELD PÅ

Viktig informasjon i henvisninger:
Tolk? Transportbehov? Multidose?
Noen saker blir føljetonger. De diskuteres med sykehuset. Vi blir enige om felles regler og
rutiner. Men likevel dukker de opp igjen etter en stund. Spørsmål om hvem som skal
oppdatere multidose er en slik sak. Her venter vi på utrulling av den elektroniske løsningen.
Tvillingbroren: Bestilling av transport til pasienter som skal til sykehuspoliklinikker.
 
Nei. Fastlegene er ikke et bestillerkontor. Men samtidig har de også et ansvar for at
informasjon kommer fram. Det blir enklere for sykehusleger å følge opp medisinendringer på
multidose dersom de vet at dette er noe pasienten bruker. Det samme gjelder transportbehov.
Om dette framkommer av henvisning, er det mye enklere for sykehuset å planlegge transport. 
 
Informasjon om pasientenes transportbehov og vedtak om multidose kan med fordel
legges inn i henvisningene. Det samme gjelder om pasienten trenger tolk, gjerne
også hvilket språk. 
 
Det er mye å huske på. Generelt sett. Og ikke minst som fastlege. Et tips er å legge slik
informasjon inn i pasientens oversiktsbilde. Denne informasjonen følger i de fleste
journalsystemene automatisk med i henvisningene. Hvis dette gjøres er det enklere å få
sykehuset til å ta sin del av jobben.

Praksiskonsulentene i vårt område:
Hva vi gjør og hvor vi er å finne
Praksiskonsulentordningen får i en nyere undersøkelse bred støtte fra så vel sykehusleger,
ledere, fastleger og kommuner. Våre roller er mange. Vi deltar i prosjektutvikling og
innovasjon, men også som rådgivere ved sykehusene for å fremme samarbeidsrutiner, drive
opplæring og informasjon. Vårt mandat er imidlertid begrenset. Vi kan ikke gjøre vedtak som
påvirker fastlegers eller sykehuslegers arbeidsdag. Vi gir råd og veiledning innad i systemene
og påvirker prosedyrer indirekte i samarbeid med sykehus og tillitsvalgte. Det er derfor viktig
at fastleger melder fra om alt fra alvorlig svikt til irriterende uvaner. Under finner dere
direktelenker til praksiskonsulenten ved hver avdeling i vårt område.
 
I hvert nummer av PRaksisnytt vil det også stå en lenke "Kontakt
praksiskonsulentene" nederst i nyhetsbrevet.
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PSYKIATRI

BUPA (BUP AVDELINGER)

DPS OG BUP ASKER

DPS OG BUP BÆRUM

SOMATIKK

KIRURGI OG ORTOPEDI

MEDISIN

GYNEKOLOGI OG OBST.

Endelig:
Digitale brev tilgjengelig for pasienter på
helsenorge.no
Skal vi si – endelig? Alle brev fra sykehuset til pasienter skal nå gå elektronisk via
helsenorge.no
Dette gjelder også innkallingsbrevene
 
Dette gjelder fra 18. juni 2021 og for pasienter over 16 år. 
Gjennom å ta i bruk digitale brev får pasientene mulighet til å motta brevet digitalt med en gang
det er sendt, og slipper å vente til det kommer i posten som i dag. Pasientene vil også kunne
gjenfinne brevet i arkiv. - Tjenesten forenkler pasientenes kontakt med sykehuset.

Pasientene vil få innkallingsbrev og andre brev fra sykehuset på helsenorge.no. Dersom
pasienten ikke har tatt i bruk helsenorge.no, men har en digital postkasse, vil pasienten få
brevet dit. Pasienter som ikke benytter seg av tjenesten, får brevet fremdeles sendt som vanlig
post til folkeregistrert adresse.

Informasjon
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Back to normal?
Mikrobiologisk repertoar i gradvis normalisering,
sykehuset er ute av beredskap – men hva med
legevakta?
På grunn av Covid-19 har mikrobiologisk seksjon det siste året hatt begrenset repertoar for å
kunne ivareta SARS-CoV- 2 diagnostikken på en tilfredsstillende måte. Vedlagte nyhetsbrev fra
mikrobiologiene er oppløftende lesning.
 
Bærum Sykehus er ute av beredskap. Antallet pasienter innlagt med Covid-19 er synkende. All
drift går nå som normalt. Sykehuset opprettholder imidlertid inngangskontrollen.
 
Legevakt og lufteispasienter
Hva som vil skje med modulbygget utenfor legevakta er ikke avgjort ennå. Etter sommerferien
vil det legges en plan for pasienter med symptomer fra luftveiene, om disse fortsatt skal
vurderes på legevakta eller igjen tas hånd om av fastlegene. Faktorer som vaksinestatus og
vaksinenes effekt på alvorlig forløp ved smitte av nye virusvarianter vil spille inn. Dette er det
rett og slett for tidlig å si noe om per nå.

Nyhetsbrev fra mikrobiologene

 
Serumanalyser IgG SARS Cov 19 og vaksine
SARS-CoV-2 IgG er en test som kun kan påvise antistoff etter gjennomgått koronasykdom, den
sier ikke noe om vaksinasjonseffekt. I tillegg er svarteksten på SARS-CoV-2 PCR-analysen endret
fra Positiv/ Negativ til Påvist/ Ikke påvist i henhold til anbefalinger fra Helsedirektoratet. Svar
på denne testen vil fra nå av også registreres på helsenorge.no

Forebygging av svangerskapsforgiftning 
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med 75-150 mg acetylsalisylsyre (ASA) 
Kvinner med høy risiko for preeklampsi anbefales inntak av lavdose acetylsalisylsyre (ASA) per
os om kvelden fra 12 uker og frem til fødsel (dersom 75 mg/dag) eller til uke 36 (dersom 150
mg/dag). Oppstart etter uke 16 har ikke vist seg å ha forebyggende effekt. 
Det er derfor viktig at fastlegen tar stilling til om dette skal startes, og setter i gang behandling
ved indikasjon!
 
Kvinner ansees å ha høy risiko for preeklampsi dersom de har EN eller flere av følgende
risikofaktorer:

Preeklampsi i tidligere svangerskap (spesielt ved preterm forløsning <34-36 uker)
Kronisk nyresykdom/nyretransplanterte gravide
Autoimmun sykdom slik som antifosfolipid-syndrom/SLE
Pregestasjonell diabetes mellitus
Kronisk hypertensjon

Gravid med assistert befruktning etter eggdonasjon eller dersom de har TO eller flere av
følgende 
risikofaktorer:

Førstegangsfødende
Mors alder >40
>10 år fra forrige graviditet
Fedme: BMI før svangerskap eller ved første svangerskapskontroll >35 kg/m2
Flerlingsvangerskap



 

 

Fast spalte
Litteratur, forskning og annet

Et sommereventyr fra BMJ

Prestest sannsynlighet og diagnostiske prøver i allmennmedisin - et eventyr
Månedens anbefaling er intet mindre enn et dagsaktuelt eventyr. Det handler ikke bare om en
portvakter og en trollmann, men også om noe så kjedelig som pretest sannsynlighet og
diagnostiske prøver i allmennmedisin: Historien om hvorfor portvoktere er viktige, og hvorfor vi
trenger en sterk primærhelsetjeneste - les: Fastlegeordning. Dette er tankevekkende lesning i
disse tider. Men har vi tenkt nøye nok gjennom hvordan våre diagnostiske tester er utviklet og
validert, og på hvilken befolkning de benyttes? 
 
Denne artikkelen er verd å lese. Særlig i lys av det som skjer med Fastlegeordningen.  
 
Dødsmasken: Hvem var Anna og hvor kom hun fra?
Vi har blåst liv i henne hundrevis av ganger. Vi har gitt henne støt og massasje. Alle har blitt
kjent med Anna på de akuttmedisinske kursene.
 
Men hvor kom hun fra? Og hvem var egentlig denne kvinnen som ble funnet druknet i Seinen
nær Paris? Og hvordan havnet ansiktet hennes på en dukke utviklet av en leketøysprosdusent i
en dal i Norge? Månedens podkast handler om historien bak Resusci Anne.
 

Praksiskonsulentene benytter anledningen til å ønske
alle en riktig god sommer:)
 
Anbefalt podcast:

PODCAST

https://www.bmj.com/content/bmj/298/6667/172.full.pdf
https://www.wnycstudios.org/podcasts/radiolab/articles/172693-death-mask


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.
 

KONTAKT PRAKSISKONSULENTENE

VESTRE VIKENS SAMHANDLINGSSIDER

Ansvarlig redaktør for nyheter fra PKO
Trygve Kongshavn  |  Mobil: 412 01 220

© 2018 Vestre Viken

Vestre Viken - Praksiskonsulentene Bærum Sykehus - Postboks 800, 3004 Drammen, Norge
Meld deg av

Levert av Make

mailto:trkong@vestreviken.no?subject=Kontakt%20praksiskonsulentene
https://vestreviken.no/fag-og-forskning/samhandling/for-fastleger-og-andre-henvisere
mailto:Trygve.Kongshavn@vestreviken.no
https://newsletters.dialogapi.no/newsletters/40447952-e4c2-4fcf-b805-0c1de67083c3/%5Bunsubscribe_link%5D
https://www.make.as

