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Nyhetsbrev fra klinikkledelsen
Vi vedlegger siste utgave av det interne nyhetsbrevet fra klinikkledelsen ved sykehuset. Det
gir et godt innblikk i situasjonen under den pågående pandemien.
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Møteplassen 5. mai
2021 Akuttmedisin og
øyeblikkelig hjelp
Seksjon for akuttmedisin som bemanner
medisinsk akuttberedskap ved Bærum
sykehus opplever en økende pågang av
medisinske problemstillinger fra fastlegene.
Tilbudet er svært godt mottatt av fastlegene
og benyttes hyppig, men pågangen
begynner nå å bli så stor at de reduserer
kapasiteten for det den egentlig var
beregnet på, nemlig akuttmedisinske
problemstillinger. På Møteplassen 5. mai vil
vi presentere de vanligste problemstillingene
og hvordan disse anbefales løst og gjøre
oppmerksom på hvilke problemstillinger som
diskuteres med de ulike grenspesialistene
som kardiolog, nefrolog, endokrinolog,
gastrolog eller lungeseksjonen.
 

KLIKK: MELD PÅ

 
Psykiatriveiledning i samarbeid med
DPS
Det var opprinnelig planlagt ny
psykiatriveiledning andre halvdel av april
2021. Nøyaktig dato og klokkeslett er ikke
satt, men vi kommer tilbake til dette etter
påske.

 

 

Dialogmøte 22. april 2021 kl
18-20
Ny: Seksjon for
forebyggende medisin
Bærum Sykehus
Vestre Viken har nylig etablert en seksjon for
forebyggende medisin lokalisert ved Bærum
Sykehus. Seksjonen skal tilby behandling til
pasienter og bistå kommunene og
fastlegene med støtte og kompetanseløft
innen behandling av overvekt og fedme.
 
Sammen med det allerede etablerte
kirurgiske behandlingstilbudet ved Bærum
sykehus vil det nå kunne gis et helhetlig
tilbud til pasientene i hele Vestre Viken. I
anledning oppstart inviterer vi alle aktuelle
samarbeidspartnere til dialogmøte.
Seksjonen har etablert et tverrfaglig tilbud til
barn, unge og voksne med
overvektsproblematikk. Hensikten med
møtet er presentasjon av vårt tilbud,
formidling av henvisningskriterier og
mulighet for tilbakemelding og spørsmål.
 
Møtet gir tellende kurstimer. Lenke til
møtet sendes ut til de påmeldte samme
dag.
Påmelding innen 21.04.2021:
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Bærum Sykehus i gul
beredskap
Betydning for elektiv
kapasitet og
poliklinikker
 

Bærum Sykehus er over i gul beredskap igjen
etter en lang periode på grønt nivå. Dette har
fått som konsekvens at elektiv virksomhet er
redusert og er i såkalt «sommerdrift»:
Behandling som vurderes å haste (all Ø-
hjelp),samt kreftpakkeforløpene gjennomføres
som tidligere. Annen elektiv behandling er satt
på vent inntil videre. Ved poliklinikkene er det
foreløpig vanlig drift.
Helsepersonell på sykehus er nå i stor grad
vaksinert ( > 90%). Dette gjør driften mindre
sårbar for karantener og koronarelatert
sykdom blant de ansatte. 
 
Testing og analyser for koronavirus:
Prøvene fra testsenteret i på Fornebu (Bærum)
analyseres nå på Bærum Sykehus, og
svartiden er kort. Kapasiteten økes hele tiden,
og dette videreføres utover i april. For
koronatesting blir det vanlig åpningstid for
laboratoriet gjennom hele påsken. Asker vil
fortsatt benytte OUS/AHUS, og svartiden
derfra er blitt kortere. 
 

Statistikk Bærum Kommune
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Prøvetakning av smitterisikoutsatte pasienter i Asker- og Bærum
kommune:
Covidoghvanå
Laboratoriet ved Bærum sykehus tar imot smitteutsatte pasienter for blodprøver
etter avtale med fastlege og pasient. Covidoghvanå er et samarbeidsprosjekt mellom
PKO og laboratoriet Bærum sykehus VVHF for å avhjelpe problemet for fastlegene
med prøvetakning av smitterisikoutsatte pasienter i Asker- og Bærum kommune
 
Det har under hele pandemien vært en uttalt frykt for at fastlegekontorene skal bli smittet av
SARS-CoV-2 og bli satt i karantene slik at de ikke kan følge opp sine listepasienter.Fastlegene
følger smitteforebyggende anbefalinger fra sentrale og kommunale helsemyndigheter i tillegg til
at de vurderer smitterisiko hos sine pasienter ved hjelp av plakater, video- og
telefonkonsultasjoner. Mange av pasientene klareres for nærmere diagnostikk med blodprøver
ved eget laboratorium.
 
Utfordringen har hele tiden vært de smitteutsatte pasientene og hvordan de skal diagnostiseres
og følges opp på en forsvarlig måte.Bærum kommune har 127 000 innbyggere fordelt over et
relativt konsentrert geografisk område. Asker kommune har 94 000 innbyggere fordelt over et
noe større område etter kommunesammenslåingen 1.1.2020 hvor Hurumlandet ble en del av
Asker.
 
Prosedyren er som følger:
Fastlegene rekvirerer prøver på vanlig måte ved hjelp av IHR, DIPS Interactor eller
papirrekvisisjon. De pasientene som fastlegene mener er risikopasienter må få beskjed om at de
selv må kontakte laboratoriet på telefon nummer 67 80 97 02 De må da vite at de vil bli spurt
om personnummer (for at laboratoriet skal kunne finne frem relevant rekvisisjon) og
telefonnummer. De vil så få beskjed om møtetidspunkt og sted. Laboratoriesvaret formidles til
fastlegen på vanlig måte.
 
Jeg foreslår at man lager en tekstmal i EPJ som kan sendes pasienten med informasjon som en
ukryptert sms. Teksten limes inn på rekvisisjonen som kliniske opplysninger til laboratoriet. I
System X printer vi ut etikettene som kastes og trykker send til laboratoriet. I System X har jeg
laget følgende tekstmal til journalnotat: "Smitteforebyggende tiltak. Du skal ringe laboratoriet
Bærum sykehus tlf nr 67809702 og avtale tid. Du vil bli spurt om personnummer og
telefonnummer."
 



Gode, gamle 
Praksisnytt ny drakt
 

Praksisnytt kommer nå i ny form med nye
muligheter. Innhold og budskap er stort sett
det samme som før. 
 
Nye funksjoner:
Røde knapper for påmelding til kurs og
møter vil åpne deres e-postprogrammer
automatisk med rett adressat. Husk å skrive
navnet på den som melder seg på, da
avsender ikke alltid er synlig. 
 
Formidling av nyhetsbrev, informasjon eller
beskjeder fra klinikkene er nå gjemt bak de
blå knappene. Det finnes også knapper for
henvisning til viktige nettsider eller
ressurser.
 
Helt nederst finnes det også en lenke for å
melde seg av dette nyhetsbrevet.
 
Praksiskonsulentene ønsker
dere alle en så god påske
som overhodet mulig
 

 

 

Fast:
Litteratur, forskning og
attåt
Hjelper virkelig NSAIDs ved isjas?
Det har i mange år vært vanlig praksis å gi
NSAIDs ved isjias-smerter. Imidlertid finnes
det lite kunnskap om NSAIDs faktisk har
effekt ved isjias. Allmennmedisin et fag
basert på såvel evidensbasert kunnskap som
innlært praksis. Er det virkelig slik at
antiflogistika har lite effekt ved utstrålende
ryggsmerter? Flere systematiske oversikter
kan tyde på dette, men resultatene er
foreløpig ikke entydige. Et forskningsprosjekt
i vårt distrikt har som mål å undersøke
effekten av NSAIDs ved isjias-smerter.
Prosjektet er presentert i spalten under, men
trenger pasienter.
 
Henrietta Lacks' tumor veier 50
millioner tonn 
Det nærmer seg påske og det kan være godt
å ha annet å tenke på enn covid og
vaksinelister. Påske er også en tid da død og
oppstandelse er tema. Henretta Lacks'
evangelium er fascinerende både som
historien bak HeLa-cellene, amerikansk
helsevesen og forskningsetiske spørsmål
som synes å være aktuelle til evig tid.
 
Anbefalt podcast til påske:

PODCAST:  Henrietta's
tumor

https://www.wnycstudios.org/podcasts/radiolab/segments/91716-henriettas-tumor


 

 

NIS-studien trenger pasienter:
Studie for å undersøke effekt av NSAIDs ved
isjialgi
Ved flere sykehus i Helse Sørøst pågår det nå en studie for å avklare dette. Dette er et såkalt
randomisert klinisk forsøk der deltakere randomiseres til behandling med Naproxen 500 mg x
2 eller placebo. Det er Seksjon for fysikalsk medisin og Rehabilitering, Drammen Sykehus som
er studiesenter i vårt distrikt. Dersom pasienten etterspør mer smertestillende, kan
paracetamol gis som «rescue-meidsin». Det oppfordres til at pasientene ikke tar noe annet
smertestillende, men de ekskluderes ikke selv om de får for eksempel svake opioider i tillegg.
Så det er tillat med for eksempel Tramadol til kvelden.
 
Henviste pasienter tilbys kort ventetid og kirurgisk vurdering ved mistanke om
operasjonsindikasjon
Ved henvisning og for inklusjon kan klinikken love kort ventetid. De har også svært god dialog
med ryggkirurgene, så hvis det skulle bli aktuelt med kirurgi så vil de følge opp pasientene. I
studien er den medikamentelle intervensjon på bare 10 dager. Forløpet er slik:
Legeundersøkelse, deretter oppstart av medikasjon, en telefonoppfølging etter 5 dager og en
klinisk kontroll på dag 12.
 
Fastleger i vårt distrikt anbefales å henvise pasienter med isjas til:
Seksjon for fysikalsk medisin og Rehabilitering, Drammen Sykehus. Merk henvisningen med
NIS-studien.
Smertene må ha en VAS-score på minst 4 (skala fra 1 til 10)
Smertene må stråle til eller forbi kneet
Det er ikke nødvendig med MR først

Flyer
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En oppdatering:
Helse og arbeid tilbudet Bærum sykehus
Det har kommet tilbakemelding fra DPS og ortopedisk avdeling at enkelte av henviserne er
usikre på hvilken avdeling som skal motta henvisningene. Det er ingen dedikert nettadresse i
Vestre Viken spesifisert for Helse og arbeid. Rutinen som har vært anbefalt til fastlegene er at de
må bestemme seg for om det er de fysikalsk medisinske- eller de psykiske aspektene som er
antatt de viktigste grunnene til redusert arbeidsevne. og velge avdeling deretter. De benytter
Den Gode Henvisning som er standard malen for elektroniske henvisninger i allmennpraksis og i
vårt tilfelle velge Ortopedisk kirurgi Bærum eller Psykisk helsevern for voksne Bærum og under
avsnittet Forventet utredning/behandling påføre Helse og arbeid.
 
Samarbeidsmøte mellom ortopedisk avdeling og psykisk team Asker DPS og Bærum DPS har
vanligvis blitt holdt hver tirsdag. Det siste halvt års tid digitalt annenhver tirsdag
 
Noen pasienter henvises etter samarbeidsmøte, og noen pasienter får vurderingssamtale med
psykolog på ortopedisk poliklinikk. Vurderingssamtale har blitt gjort tirsdager etter
samarbeidsmøte, men ikke det siste halvt års tid.
 
Det er ingen spesifikke kriterier for henvisning mellom somatisk og psykisk team. Dette vurderes
individuelt og etter pasientens ønske etter samtale. I epikrise fra somatisk team skal det stå om
pasienten er tilbudt henvisning/diskusjon/kurs osv, om pasienten takker ja og når det blir.
Pasienten har også mulighet til å kontakte oss igjen ved ombestemmelse, evt rehenvises hvis
pasienten ønsker å gjøre dette i samarbeid med fastlege.

Søk stilling som overlege eller LIS:
Mulighet for sykehusår ved Bærum DPS,
Akutteamet
Vi ønsker oss to nye overleger, en fastlege eller erfaren LIS til vårt akutteam /CL-team. Flott
arbeidsmiljø, med faglig utfordringer og spennende oppgaver. Teamet vårt består av en
psykologspesialist, en psykiatrisk sykepleier og en sykepleier. Vi ønsker oss nå to overleger eller
erfaren LIS inn i teamet vårt. Teamet er en del av en poliklinikk som har ca. 20 ansatte, vi holder
til Gjettum i Bærum. Arbeidstiden er fra kl.08.00-16.00 på hverdager. Stengt helg og helligdager.
 
Hovedoppgaven vår er å vurderer pasienter som kommer fra legevakt og fra fastlege, i tillegg er
teamet vårt på Bærum sykehus å gjør tilsyn ved behov.
 
Vi yter rask hjelp for en tidsbegrenset periode i den akutte fasen. Enten i et sykdomsforløp, i
alvorlig oppstått psykisk tilstand eller krisesituasjon. Personer i akutte psykiske kriser kan være;

Førstegangspsykose
Suicidale kriser
Alvorlig depresjon
Rusrelatert psykisk krise
Andre alvorlige kriser

Hverdagene og oppgavene er varierende og spennende, det gjelder også arbeidstempoet. Det
er et godt faglig miljø der teamet er opptatt av fag og kvalitetsutvikling.
 
Høres dette ut noe for deg? Eller kanskje noen du kjenner, så tips dem gjerne.
Annonsen ligger under vestreviken.no/jobb
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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
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