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Møteplassen mars 2022
Emnekurs psykiatri 1. til 2. april, program og påmelding
Nasjonal retningslinje for ADHD
IPS (individuell jobbstøtte)
Endring i screeningprogrammet for livmorhalskreft
Gratis legemidler ved røykeslutt
MR eller CT caput ved demnensutredning



Koronasituasjonen ved Bærum Sykehus
Bærum Sykehus er i grønn beredskap. Poliklinisk og elektiv drift går stort sett som normalt,
men det er noe redusert operasjonsvirksomhet grunnet sykefravær, og det er noe etterslep fra
tidligere i sesongen.
 
Antall innlagte pasienter med COVID-19-smitte Bærum sykehus: 15 (23.02.22)
Som forventet ser sykehuset at antallet som legges inn av andre grunner, men som har med
seg smitte er økende, mens antall som legges inn med Covid-19 som hoveddiagnose er
synkende. Litt over halvparten av de som ble innlagt siste 4 uker hadde Covid-19 som
hoveddiagnose.
 
Vi anbefaler også kommunenes fastleger og andre henviser å følge med på
sykehusets samhandlingssider:

VESTRE VIKEN: 
SAMHANDLINGSSIDER

https://vestreviken.no/fag-og-forskning/samhandling/for-fastleger-og-andre-henvisere


Møteplassen 16. mars 2022 kl
16:30
Overvekt og metabolsk
syndrom
Overvekt er komplekst og berører
mange mennesker, i nær sagt alle aldre
og på flere arenaer i livet. Møteplassen
handler denne gangen om overvekt, om
oppfølging på den nå et år gamle
poliklinikken på sykehuset, om
metabolsk syndrom, helserisiko og
forebygging.  
 
Maya Bass fra Vestre Viken foredrar. Vi har
også med oss eksterne ressurser til en
interessant  og nyttig ettermiddag om et
vanskelig tema. 
 
Vi holder oss til NHN Join som plattform inntil
videre. Planen er å avholde møter i
Auditoriet på Bærum Sykehus igjen, men vi
avventer dette til det er på plass mulighet
for hybride møter (dvs fysisk oppmøte med
frukt og baguetter, på Teams for de som
ønsker)
 
Påmelding under: 16. mars kl 16:30.
 
Endelig program og påminnelse sendes
nærmere dato
 

KLIKK: MELD PÅ

FORELØPIG PROGRAM

Emnekurs
Psykiatri, Holmen
Fjordhotell 1. til 2. april
2022
PKO Drammen inviterer på nytt til
emnekurset i psykiatri som ble avlyst
høsten 2020. Vi har fortsatt med oss de
samme og svært gode foreleserne,
blant annet fra Vestre Viken Klinikk for
psykisk helse og rus.
 
Kurset er godkjent med 16 poeng som klinisk
emnekurs i allmennmedisin til videre- og
etterutdanningen.
 
Stikkord fra temalisten:

Psykiatri i vanlige konsultasjoner,
psykiatrisk behandling i
allmennpraksis, egenomsorg i
behandlerrollen.
Angst, helseangst, bekymring og
katastrofetenkning,
kommunikasjonsteknikker, grubling
og depresjon, suicidalitet,
innleggelser.
Psykose, psykiatri og kriminalitet,
mindfullness i kontorstolen.
Traumer og krenkelser, PTSD,
personlighetsforstyrrelser, ADHD barn
og voksne. Erfaringer fra et yrkesliv
med psykiatri i allmennpraksis.

Alle tema innledes av fastleger med
kasuistikker eller eksempler fra egen
praksis. Spesialistene tar utgangspunkt i
dette i sine forelesninger, slik at det skal bli
så praktisk og relevant som mulig for
allmennpraksis.

Program og påmelding her:
Frist 9. mars 2022

mailto:anne-grete.skaret@vestreviken.no?subject=P%25C3%25A5melding%20M%25C3%25B8teplassen%20B%25C3%25A6rum%20Sykehus%2016.%20mars%202022&body=Jeg%20melder%20meg%20herved%20p%25C3%25A5%20M%25C3%25B8teplassen%20B%25C3%25A6rum%20Sykehus%2016.%20mars%202022.%20Fullt%20navn%253A
https://assets.dialogapi.no/images/make-17576/Moteplassen_160322-1646344403.pdf
https://www.deltager.no/event/emnekurs_klinisk_psykiatri_22


Vedlagt som .pdf
Siste PKO-nytt

PKO-nytt inneholder relevant fagstoff og informasjon om samhandling, behandlingstilbud og -
råd som omfatter og er felles for alle sykehusene i VV.
 
PKO-nykk kommer ut i vanlig papirformat, men vedlegges her som .pdf:

PKO-nytt nr. 1 2022

Helsedirektoratet
Nasjonal retningslinje ADHD

Helsedirektoratet har nylig oppdatert de nasjonalfaglige retningslinjene for utredning,
behandling og oppfølging av ADHD. Avdelingsoverlege Rut Prietz ved Bærum DPS har laget en
presentasjon om hovedpunktene. Klikk på knappen for presentasjonen!

ADHD

IPS
Individuell jobbstøtte
IPS-individuell jobbstøtte, er et tiltak/tilbud til pasienter som går til behandling hos
Spesialisthelsetjenesten, avdeling FACT og ROP:
Målet med IPS er å hjelpe personer med moderat til alvorlig psykisk lidelse og personer med
rusutfordringer, som ønsker å delta i arbeidslivet, ut i ordinært lønnet arbeid. Metodikken bygger
på et forpliktende samarbeid mellom spesialisthelsetjenesten og NAV. Der arbeidsdeltakelsen
integreres som en del av behandlingen.
 
 
Slik er rutinen for innsøk i IPS:
Pasientene søkes inn via behandler ved DPS:
Jobbspesialisten tilhører minst ett behandlingsteam, og deltar aktivt i ukentlige møter. Der
jobbsøker og deres jobbmuligheter diskuteres og beslutninger fattes i fellesskap.
Jobbspesialisten hjelper til med å holde fokus på arbeid, også hos personer enda ikke er henvist
til arbeidsrettede tjenester 
Behandler har ansvar for å avklare om jobbsøker er klar for jobbsøk. Kan også avklares nærmere
med en trekantsamtale med jobbspesialist, jobbsøker og behandler til stede.  
 
Inntak skal drøftes i behandlingsteam.  
 
Dersom det er flere kandidater som skal drøftes i behandlingsteamet (og man bare kan ta inn
en) er det opp til behandlerne å argumentere for hvem som skal ha førsteprioritet. Det skal
besluttes i teamet hvem som skal få inntak.  

https://assets.dialogapi.no/images/make-17576/4044_PKOnytt_1_2022_A4_web-1644418704.pdf
https://assets.dialogapi.no/images/make-17576/ADHD_2022-1646077591.pdf


IPS

Endring i
Screeningprogrammet mot livmorhalskreft
Screeningprogrammet mot livmorhalskreft omlegges og det vil skje en overgang fra cytologi til
HPV basert screening for kvinner mellom 34-69 år. Omleggingen har startet og planlegges
gjennomført gradvis og kontrollert fra 2020-2022. Omleggingen vil medføre økt behov for
kolposkopi og biopsier fra livmorhalsen.
For de som benytter rekvirering av cervixcytologi og HPV testing ved Vestre Viken HF, Drammen
sykehus, skal nå i stedet benytte rekvirering til Oslo universitetssykehus HF (OUS). Alle andre
patologiprøver (biopsier, klinisk cytologi mm) skal som før fortsatt sendes til Vestre Viken HF,
Drammen sykehus og vil besvares ved avdeling for klinisk patologi, Vestre Viken HF. I vårt
område er HPV primærscreening noe forsinket, men vil gjennomføres gradvis fra januar 2022
hvor HPV-test gradvis skal erstatte cytologi som primær screeningtest for alle kvinner mellom
34-69 år.
 
Ved HPV primærscreening skal screeningtesten gjennomføres hvert femte år.
Kvinner mellom 25-33 år undersøkes med cytologi hvert tredje år som tidligere.
Fürst labratorie har allerede gått helt over til HPV basert screening for kvinner mellom 34-69 år.
For enkelte pasienter, for eksempel de som er konisert for under 10 år sidn, vil det likevel gjøres
en sekundær cytologi screening i tillegg til HPV screening.
 
HPV basert screening har mange fordeler. Denne metoden er langt mer sensitiv enn
cytologiscreening og fanger opp forstadier til kreft i større grad (sensitiviteten øker fra ca 70 –
95%). Laboratoriene har en historikkportal som er knyttet opp mot kreftregisteret, slik at
laboratoriene vil fange opp de som også skal ha sekundær cytologiscreening, uavhengig av om
dette er opplyst om på rekvisisjonen – dette er uavhengig av om man benytter seg av privat
laboratoriet eller ikke. 
 
Ved spørsmål vedrørende dette kan Erik Svendsen ved Fürst kontaktes: Tel:
91686800
 
Flytskjema for Livmorhalskreftscreening (uendret fra tidligere): 

Flytskjema

https://urldefense.com/v3/__https:/www.napha.no/content/20131/individuell-jobbstotte-ips__;!!M12l6qNq_w!-AkkxO_M2Z3vPSYp0_lG4YWXfLmR16mRpzHbttkBpFwrfX7bFz_sCx7eAWWIIljetlNYE2s$
https://www.kreftregisteret.no/screening/livmorhalsprogrammet/Helsepersonell/screeningstrategi-og-nasjonale-retningslinjer/HPV-i-primarscreening/


Pasient som røyker?
Henvis til gratis
legemidler og
veiledning i kommunen 
Den mest effektive metoden for å
lykkes med røykeslutt er å kombinere
legemidler med profesjonell veiledning. 
 
På frisklivssentralene i kommunene som
tilhører Vestre Viken HF får pasienten gratis,
godkjent legemiddel for røykeslutt i
kombinasjon med veiledning. Dette er et
treårig pilotprosjekt (2020-23) som
finansieres av Helsedirektoratet.
 

Les mer og bestill materiell 

Månedens podcast:
Hva er sykdom og
diagnose? Og en
samtale om psykose
Disse nesten evige spørsmålene er
tema for dette nummerets podcast-
anbefaling. Sykdom og normalitet, og
bristene realitetsoppfatning. 
 
Interessante samtaler mellom en psykiater
og en allmennlege med lang erfaring.
 
 

PODCAST

Råd:
CT og MR caput ved
demensutredning
Medisinsk avdeling og Avdeling
for bildediagnostikk har anbefalinger
om CT eller MR cerebri ved
demensutredning
 
Ved ukomplisert demensutredning er det
tilstrekkelig med CT caput. Dersom man
ønsker en mer detaljert fremstilling henviser
man til «MR caput demensprotokoll»  Da vil
man få vurdering av: global cortikal atrofi,
medial temporallappsatrofi,
parietallapsatrofi og hvit substans lesjoner
(Fazekas grad).  
 
Men det er  da viktig å skrive dette i
bestillingen:  MR caput
demensprotokoll
 
Ved basal demensutredning holder det
med CT caput. Hvis det er mistanke om
komplisert kognitiv svikt som skal
utredes på sykehuset foretrekkes MR.
 
Avdeling for bildediagnostikk før en del
henvendelser om å beskrive bilder tatt andre
steder på nytt, gjerne på private institutter.
 Dette blir særlig tydelig når pasientene
henvises til hukommelsesklinikken. Det
hender at private sentra har tatt for få serier
og at Fazeka grad og hippocampus ikke er
beskrevet. Rådet er å ta kontakt med det
private senteret direkte for ny beskrivelse.
Uansett er det altså viktig at det i
henvisningen kommer fram at
undersøkelsen tas som ledd i utredning av
mulig demens.  

Mer info: Fazeka grad

https://www.helsedirektoratet.no/tema/tobakk-royk-og-snus/gratis-hjelp-til-roykeslutt-pilotprosjekt-vestre-viken-hf
https://open.spotify.com/show/418vhmVea5OsE64ZhbZ3rF
https://assets.dialogapi.no/images/make-17576/Kognitiv_svikt_og_demens__Hvordan_kan_MR_eller_CT_av_hjernen_vaere_til_nytte_i_utredningen__Indremedisineren-1645626089.pdf


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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