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Nytt fra sykehusledelsen
Her er det månedlige nyhetsbrevet fra sykehusledelsen: Det kan være nyttig få følge med hva
som skjer på det lokale sykehuset under pandemien.
 
Status per 18. mai: Antallet innlagte med Covid-19 er lavere enn ved påske. Det er
langt færre innleggelser fra kommunene. Sykehuset er i grønn beredskap og de
fleste tjenester går tilnærmet som normalt. Det jobbes med noe etterslep på
poliklinikker og elektiv behandling. Blant annet utføres elektiv kirurgi på lørdager. 

KLIKK: NYHETSBREV

Nytt fra praksiskonsulentene

Etter Møteplassen 5. mai: Konfereringstelefoner Medisinsk
avdeling

Medisinsk avdeling har lenge hatt dedikerte konfereringstelefoner ved flere av seksjonene.
Telefonene kan benyttes til råd og tips i enkelte pasientsaker. Under følger en telefonliste som
gjelder for konferering/rådgivning ved de aktuelle seksjonene ved Medisinsk Avdeling Bærum.
Telefonene skal ikke benyttes for konferering om innleggelse.
 
Nyresykdommer
Konf.tlf. 9.00-15.30
67502768
 
Gastroenterologi
Konf.tlf. 9.00-15.30
67502402
 
Hematologi
Konf.tlf. 9.00-15.30
67809894
 
Pasienter under oppfølging ved kreftseksjonen
Konf.tlf. 9.00-15.30
67809760
 
Endokrinologi
Konf.tlf. 9.00-15.30
67814554
 
Vedlagt i lenke/knapp under finnes en utskriftsvennlig/lagringsvennlig
versjon PDF-format

https://assets.dialogapi.no/images/make-17576/2021-08+Nyhetsbrev+30.04.21.pdf


Konfereringstelefoner Medisinsk
avdeling

 
PKO-NYTT i elektronisk versjon

PKO-Nytt er et nyhetsbrev med stoff som gjelder for alle sykehusene i Vestre
Viken. Dette har til nå vært utgitt i trykt form, men vedlegges i PDF-format. Benytt
knapp/lenke: 

PKO-Nytt

 

 

Tema for Møteplassen i juni:
Ny elektronisk rekvirering: DIPS Intercator
erstatter IHR (Evry)

Helse sørøst har besluttet å ikke videreutvikle og oppdatere eksisterende
løsning for interaktiv henvisning og rekvirering (IHR). Mange kjenner
denne som en plugin til journalprogramvaren. I stedet er det nå DIPS
Interactor som overtar. 
 
For elektronisk rekvirering av klinisk kjemiske prøver, mikrobiologi og bildediagnostikk skal den
gamle løsningen IHR erstattes. Noen legekontor benytter allerede en versjon av DIPS Interactor.
Disse kontorene vil få den nye versjonen installert først. Programmet vil deretter prøves ut
sammen med flere av de mest brukte journalprogrammene. Det vil etter hvert forsøkes med
webmed og pridoc. Noen løsninger vil måtte benytte en sky-basert versjon.
 
Dette vil testes gjennom flere faser. Disse fasene vil være ferdige i løpet av mai 2021. Etter
sommeren, kanskje allerede så tidlig som i juni, vil dette breddes ut til de legekontorene som
ønsker det. Kontorene må da selv ta kontakt for å få det installert. Vi vil komme med ytterligere
opplysninger om dette. 
 
PKO Bærum Sykehus planlegger at møteplassen i juni 2021 skal omhandle de
mulighetene som finnes i dette programmet. 

https://assets.dialogapi.no/images/make-17576/Dokument1.pdf
https://assets.dialogapi.no/images/make-17576/3230_PKOnytt_1_2021_A4_web.pdf


Ny retningslinje for oppfølging av kolorektalcancer:
Nasjonalt handlingsprogram for kreft i tykktarm og
endetarm

I desember 2020 kom ny utgave av handlingsprogram med retningslinjer for
diagnostikk, behandling og oppfølging av pasienter med kreft i tykktarm og
endetarm. Det anbefalte kontrollopplegget er etter denne revisjonen endret til
færre kontroller og mindre bildediagnostikk. 
 
For pasienter som følges opp i regi av primærhelsetjenesten skal videre kontroller
ved avdeling for bildediagnostikk samsvare med disse anbefalingene, ber om at
det følges opp. 
Anbefaler også at fastlegene informerer aktuelle pasientene om dette».
 
Nytt nasjonalt handlingsprogram kreft i tykk- og endetarm
 
I desember 2020 kom ny utgave av handlingsprogram med retningslinjer for
diagnostikk, behandling og oppfølging av pasienter med kreft i tykktarm og
endetarm. Se knapp/lenke under. 

Det anbefalte kontrollopplegget er etter denne revisjonen endret til færre
kontroller og mindre bildediagnostikk. Kontrollene er i større grad basert på CEA
målinger, med CT thorax, lever, abdomen og bekken kun etter 12, 24 og 36 mnd.
Pasienter med uklare funn eller spesielle risikofaktorer kan få et individuelt
tilpasset kontrollopplegg.
 
For pasienter som følges opp i regi av primærhelsetjenesten skal videre kontroller
ved avdeling for bildediagnostikk samsvare med disse anbefalingene.  Det
anbefales at fastlegene informerer aktuelle pasientene om dette. Bakgrunnen for
endringen er at nye store randomiserte studier har vist at intensiv oppfølging ikke
øker overlevelsen på befolkningsnivå.  Se knapp/lenke til anbefalt oppfølging
under.

Oversikt over anbefalt oppfølging

Nasjonalt handlingsprogram for kreft i tykktarm og
endetarm

https://www.helsebiblioteket.no/retningslinjer/kreft-i-tykktarm-og-endetarm/16-systematisk-oppf%C3%B8lging
https://www.helsedirektoratet.no/retningslinjer/kreft-i-tykktarm-og-endetarm-handlingsprogram


Hvilke pasienter skal til BUP og hvilke kan følges i kommunene:
Henvisningskriterier og flytskjema for kommunens
tjenester
Barne - og ungdomspsykiatrisk poliklinikk (BUP) har det siste året mottatt økende antall
henvisninger til poliklinikken. BUP skal utrede og behandle moderat til alvorlig psykisk lidelse.
 
BUP vektlegger derfor fire avgjørende faktorer i vurdering av
henvisninger fra fastlegene:

Pasientens funksjonsnivå
Pasientens symptomer (type og alvorlighet)
Varighet (når oppstod symptomene, hvor hyppig skjer det, f.eks. ved
selvskading)
Hvilke andre instanser er involvert i 1. linjen (slik at det dialogbaserte
inntaket kan virke etter hensikten). Det kan gjelde Barnevernet, PPT,
støttekontakt osv. 

I tillegg er det ønskelig at fastlegens egen vurdering fremkommer, og ikke bare
sitater fra foreldre.

Når det gjelder pasienter med lettere psykisk lidelse kan de behandles hos
fastlege eller det kan søkes bistand i førstelinjen, f.eks. fra
PHT/PPT/Helsesykepleier/Tildelingskontoret.
 
Pasientflytskjemaene med komplett oversikt over Bærum kommunens mulige
tilbud innenfor psykisk helse er å finne på BKLEGE.NO – Lenke/knapp:

Psykisk helse barn/unge  Bærum Kommune

http://bklege.no/Flytskjema%20fastleger,%20jan.2020.pdf


Nytt fra gynekologisk avdeling:
Poliklinikk for cervix dysplasi-pasienter
Det etableres i disse dager en selektert poliklinikk ved gynekologisk avdeling for cervix dysplasi-
pasienter. Denne vil bemannes av lege med spesiell kompetanse i kolposkopi, samt spesialtrent
sykepleier. Dette er en del av et kvalitetsforbedringsprosjekt på gynekologisk
avdeling. Ansvarlig for dette prosjektet er overlege Ingvild Sandnes, LIS Joachim Eikeseth og LIS
Line Jacob.
 
Målet for dette prosjektet er at kvinnen skal møte et profesjonelt team hvor hun får
kompetent utredning av livmorhalsforandringer og føler seg trygg og ivaretatt. Det er ønskelig
at kvinner med cervixdysplasi derfor gjerne fremover henvises til gyn.avd. på sykehuset. 
 
I henvisningen er det viktig at følgende er med:
 
- Kopi av cytologiremisse (og historikk).
- HPV status – evt fra tidligere cytologisvar dersom HPV status ikke er tatt på siste cyt. Viktig om
det er snakk om presisterende HPV.
- Evt tidligere behandling for cervix dysplasi( og i tilfelle hvor behandlingen fant sted).  
- Informasjon om kvinnen er HPV vaksinert.
 
Pasienten vil i forkant av undersøkelsen få skriftlig informasjon om hvordan utredning av
celleforandringer foregår.

Avtale mellom foretakene i Helse Sør-Øst og Parsennklinikken
om:
Rituell omskjæring av guttebarn
Rammeavtalen gjelder kun barn opp til tre måneder alder hvor lokalbedøvelse er mulig.
Aldersbegrensningen er gjort med hensyn til å redusere risiko for komplikasjoner, og behov for
mer omfattende anestesi i tråd med faglige anbefalinger.
 
Parsennklinikken AS kan motta direkte henvendelse fra pasientens foresatte uten henvisning fra
lege. I dette tilfelle forutsettes det at Parsennklinikken AS innhenter nødvendig medisinsk
informasjon for å kunne yte forsvarlig helsehjelp. Ved henvisning fra føde-/barselavdeling,
helsestasjon eller fastlege skal nødvendige medisinske opplysninger inngå. For inngrep,
omfattet av lov om rituell omskjæring av gutter, er det krav om egenbetaling fra foresatte for
tiden kr. 4000.
 
For rituell omskjæring av guttebarn kommer ikke Pasient og brukerettighetsloven kapittel 2 til
anvendelse, jf. lov om rituell omskjæring § 3, (2). Det betyr blant annet at tjenesten ikke
omfattes av fritt behandlingsvalg, og at pasienter fra andre helseregioner ikke kan benytte seg
av denne avtalen.
 
Ibsensykehusene AS har dermed ikke lenger avtale med Helse Sør-Øst RHF innen rituell
omskjæring.
 



Endring ved Seksjon for medisinsk biokjemi:
Analysering av PEth på Avdeling for
laboratoriemedisin, Drammen sykehus - med
forslag til kontrollopplegg for førerkort

Seksjon for medisinsk biokjemi ved Drammen sykehus vil f.o.m 22.03.2021 tilby analyse av
PEth (Fosfatidyletanol). CDT% vil utgå fra analyserepertoaret.
 
For leger i Asker og Bærum:
Prøver sendes til Bærum Sykehus som videresender til laboratoriet i Drammen
 
Viktig informasjon i lenke/knapp under: Blant annet med forslag til
kontrollopplegg for førerkort

PEth -  forslag til kontrollopplegg for førerkort

 

 

Fast spalte:
Litteratur, forskning og annet

https://assets.dialogapi.no/images/make-17576/Infobrev+PEth+08.pdf


Innleggeleskriterier covid 19
– og er det covid eller er det pollen?
Legevakthåndboka er oppdatert
 
med ny informasjon om Covid 19. Dette
gjelder også innleggelseskriterier. For
differensialdiagnostikk anbefales også
kapitlet om Covid 19 i NEL.
 
Medisinsk avdeling ved Bærum sykehus
anbefaler også bruk av kriteriene i
Legevakthåndboka. I tillegg legger vi til at
terskelen for konferering skal være lav.
Dette gjelder alle aldre og særlig ved
risikotilstander: Overvekt, diabetes,
hypertensjon, lungesykdommer og kreft.
 
I pollensesongen
kan det bli vanskelig å skille covid-19 fra
allergi og kroniske luftveissykdommer.
Budskapet er lav terskel for testing ved
forverrelse av symptomer som snue eller
hoste, eller nye symptomer som feber,
dyspnoe, utmattelse, tap av smaks - eller
luktesans, samt manglende effekt av
allergimedisiner. Regelen er: Avvik fra det
vanlige symptombildet
 
(Kilde: NEL)

LEGEVAKTHÅNDBOKA

Skil har en
elektronisk diagnoseveileder
som det kan være greit å vite om:

SKILNET

 
De fleste kan behandles hjemme. For
pasienter i institusjon, vurder gevinsten ved
innleggelse. Pasienter i sykehjem vil
vanligvis få best behandling der, og ikke ha
fordel av innleggelse. Ved behov for
innleggelse må vakthavende lege og
sykehuset varsles om at pasienten
mistenkes for smitte med koronavirus.
 
Vurder innleggelse ved feber og hoste eller
tung pust. Følgende faktorer kan tale for
innleggelse:

Rask forverring av dyspne eller
allmenntilstand
Taledyspne og funksjonsdyspne
Respirasjonsfrekvens >22/min
SpO2< 95 hos ellers frisk person
Nyoppstått forvirring
Redusert allmenntilstand
Mistanke om at symptomene har
annen årsak som trenger videre
utredning og behandling i sykehus

(Kilde: Legevakthåndboka)
 

Pasient null
Og mens vi venter på neste pandemi
 
ser det ut til at store deler av 2021 blir nok et år i smittesporingens tegn. Vi forholder oss
fortsatt til index, nærkontakter og nettverk. Er vi lei? Absolutt. Men så vel fastleger som sykehus,
og ikke minst kommuner gjør en fantastisk innsats i dette svært krevende arbeidet. Hatten av.
Det vil nok komme utbrudd også i framtiden, men kanskje nærmer vi oss en tid da vi kan se
tilbake og være forberedt ved neste pandemi.
 
Denne podcasten er anbefalt: Epidemier ikke nytt. Mens WHO leter i Wuhan etter koronavirusets
mor, er det spennende historier som fortellers fra tidligere epidemier også. I dag har vi bedre
behandling av AIDS. Men da sykdommen ble oppdaget var usikkerheten stor.
 
"We dive into a molecular detective story to pinpoint the beginning of the AIDS, and we re-
imagine the moment the virus that caused the global pandemic sprang to life"

Podcast

https://lvh.no/symptomer_og_sykdommer/infeksjoner/systemiske_infeksjoner/covid-19
https://www.skilnet.no/covid-19/beslutningsstotte/beslutningsstotteforallmennleger/
https://www.wnycstudios.org/podcasts/radiolab/episodes/169879-patient-zero


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
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