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Fra sykehuset: Covid-19 høsten 2021

Bærum Sykehus anser ikke lenger pandemien som en
utfordring for sykehusets kapasitet. 
 
Asker og Bærum kommune har etter sommeren hatt økende antall positive
coronatester i den yngre befolkningen. De som nå legges inn på sykehus er noe
eldre, og i hovedsak uvaksinerte. Fra Bærum Sykehus meldes nå at de som
legges inn er mindre alvorlig syke enn tidligere, og skrives raskere ut igjen. Langt
færre har behov for intensivbehandling eller respirasjonsstøtte.



 
I korte trekk blir pandemien en sykdom som i mindre grad behandles og følges
opp i spesialisthelsetjenesten.
 
Laboratoriet i Vestre Viken vil i løpet av høsten tilby luftveispanel igjen. PCR for
influensa og koronavirus vil inngå i denne.
 
15. oktober legges luftveisklinikken ved legevakten i Bærum ned.
Gradvis vil fastleger i Asker og Bærum få pasienter med
luftveissymptomer tilbake på venterommene. 

Nytt fra praksiskonsulentene:
Rhesusimmunisering ved fastlegekontorene -
dette har nå blitt en oppgave for fastlegene

Informasjon om endring i nasjonale rutiner for
svangerskapsundersøkelser av kvinner som er
RhD-negative og bærer RhD-positivt
foster. Endringen har vært planlagt av
helsemyndighetene lenge, men iverksettes
nå: Rhesusimmunisering er blitt en oppgave for
fastlegene.
 
Bakgrunn:
Nasjonale anbefalinger for oppfølging av kvinner som er RhD-negative og bærer
RHD-positivt foster er endret.
 
Blodprøve for å bestemme ABO/RhD fenotyping skal som tidligere tas av den
gravide ved første svangerskapskontroll som er anbefalt så snart som mulig i
første trimester. Hos RhD – negative skal fastlege/jordmor som tidligere ta ny
blodprøve til NIPT-RHD i uke 24.
 
Til nå har laboratoriet sendt svar til rekvirent og fødepoliklinikk på RhD negative
som bærer et RHD positivt foster med beskjed om at den gravide vil bli innkalt til
for å få profylakse i svangerskapsuke 28. Dette har skjedd på sykehuset. 
 
Ny rutine - primærhelsetjenesten overtar
Fra 01.10.21 vil denne kommentaren utelukkende sendes til rekvirent: Foster er
RhD positiv og -profylakse anbefales i svangerskapsuke 28. I følge
Helsedirektoratets rundskriv 02.06.21, vedlagt) skal RhD-profylaksen fra
1.9.2021 settes ved ordinær konsultasjon i svangerskapsuke 28 på



fastlegekontoret eller helsestasjonen. Den som setter profylakse må huske å fylle
ut Helsekort for gravide. Føtal RHD-typing er utført ved Blodbanken, Oslo
Universitetssykehus.
 
Endringen går altså ut på at primærhelsetjenesten i henhold til pålegget fra
Helsedirektoratet skal overta ansvaret for at RhD-negative gravide som bærer et
RHD-positivt foster får satt RhD-profylaksen i uke 28. For Vestre Viken vil
fødeavdelingene opprettholde tilbudet til alle gravide som har fått svaret fra
laboratoriet frem til 30.09.2021, mens alle som har fått svaret som gis fra
01.10.2021 skal følges opp i primærhelsetjenesten.
 
Profylakse gis i form av en sprøyte Rophylac. Det gis 1 enkeltdose 300ug
(1500IU). Kvinnen skal observeres i 20 min etter injeksjon med tanke på allergisk
reaksjon,
 
Ved BMI > 30: Henvisning til sykehus
I felleskatalogen står det at ved BMI >30 bør iv adm vurderes. Helsedirektoratet
anbefaler at fastleger og helsestasjoner innretter sin praksis i tråd med
lokalsykehusets rutiner, og at gravide som bør vurderes for i.v. profylakse kan
henvises til lokalsykehuset. Vi kommer tilbake med ytterligere informasjon
dersom Bærum Sykehus vil etablere egne rutiner. 
 
Grunnen til at gravide med pregravid BMI  ≥ 30 skal ha dette intravenøst, er
fordi intramuskulær administrering gir en risiko for manglende effekt. I.v.
administreres via venflon og settes langsomt. Her benyttes Rhophylac® 1500E/
2ml (300microgram), som er det eneste medikament som også kan gis
intravenøst.
 
Bestilling
Legekontor og helsestasjoner kan bestille RhD-immuniseringsprofylakse
elektronisk i Folkehelseinstituttets nettbutikk for vaksiner. Nettadressen er
vaksinebestilling.fhi.no.
Legekontor og helsestasjoner skal ikke betale for medikamentet eller
forsendelsen.  Folkehelseinstituttet vil fakturere helseforetakene for dette. Noen
kommuner vil organisere felles innkjøp for fastleger og jordmødre til oppbevaring
på helsestasjon.  Det ble opprettet en egen takst 217e for fastleger i årets
normaltarifforhandlinger for vaksineringen.
 
Praksisnytt
vil understreke at PKO ikke har hatt noen innflytelse på denne
oppgaveoverføringen, men at vi har medvirket til at overgangen skal skje så
ryddig og samkjørt som mulig. Vi opplever at avdelingene på sykehuset har vært
fleksible med å få til en best mulig tilpasning av endringene. Vi vil følge opp med
videre informasjon dersom det skjer endringer eller oppstår problemer
 
Vedlagt: Rundskriv fra Helsedirektoratet om
endret rutine

Vedlegg: RUNDSKRIV FRA HDIR

Vaksinebestilling

https://assets.dialogapi.no/images/make-17576/17_2975-17_Informasjon+om+endring+i+nasjonale+rutiner+for+svangerskapsunders%25C3%25B8kelser.pdf
http://vaksinebestilling.fhi.no


Nytt fra praksiskonsulentene:
Neste psykiatriveiledning 24. november 2021 kl 16:30-18:45
Spiseforstyrrelser hos voksne

Vi fortsetter med spiseforstyrrelser. Denne gangen ved Bærum DPS og
voksenpsykiatrien. 
Foredragsholdere blir Grete Bakke og Marianne Skrefsrud psykologspesialist og
overlege ved Bærum DPS. 
Sted blir nå både webbasert via JOIN møterom 712929, men også fysisk ved
Bærum DPS nye lokaler i Hamangskogen 60 3 etg. Sandvika. 
 
Møteserie som gir 3 kurspoeng per møte, hvorav minst 2 møter per år for
godkjennelse. 
 
Vi gleder oss til å kunne møtes fysisk igjen. Lett servering ventes. Velmøtt!
 

KLIKK: MELD PÅ

mailto:jormoe@vestreviken.no?subject=P%C3%A5melding%20psykiatriveiledning%20B%C3%A6rum%20DPS%2024.%20november%202021&body=Jeg%20melder%20meg%20herved%20p%C3%A5%20psykiatriveiledning%20B%C3%A6rum%20DPS%2024.%20november%202021.%20Fullt%20navn:%20


Covid 19
Gjennomføring av vaksinasjon med 3. dose

Vedlagt oversendes informasjonsbrev fra FHI om gjennomføring
av vaksinasjon med 3. dose til pasienter med alvorlig svekket
immunforsvar –med beskrivelse av pasientgrupper som skal
tilbys 3. dose
 
Pasientene skal som regel få 3. dose i sin hjemkommune. Er pasienten
inneliggende eller regelmessig inn til behandling (f.eks. dialyse) kan 3. dose også
gis på sykehus (viktig å registrere i SYSVAK).
 
Vedlagt også forslag til brevmal til pasientene. Denne holder som bekreftelse på
at pasienten kan få vaksine i sin kommune.  
 
FHI, sammen med flere fagmedisinske foreninger i DnLF, har laget en liste over
betydelig immundempende medikamenter som gjør at pasienter anbefales en 3.
dose. I lenken under har FHI åpnet opp for at pasientene selv kan ta direkte
kontakt med kommunen for å få vaksine, gitt annen type dokumentasjon som
resept eller journaldokumentasjon. Men vi bør allikevel sende brev til alle
pasienter som vi identifiserer.  

Informasjon fra FHI på nett

Vedlegg: Informasjon fra FHI

Brevmal

Lyskebrokk Navlebrokk Kolecystektomi Anoproktologi
Gastrokirurgiske inngrep gjøres dagkirurgiske

Ombygget og modernisert dagkirurgisk avdeling sto ferdig i desember
2018. Den benyttes til plastik kirurgi, gynekologi, ortopedi og
gastrokirurgi.
 
Gastrokirurgiske inngrep gjøres 2-3 dager i uken og sykehuset har ukentlig
kapasitet til 6 laparoskopiske inngrep (galler og brokk) og 12 mindre kirurgiske
inngrep, for eksempel anoproktologi. Ventetiden på gastrokirurgiske inngrep har
gått ned, og tid mellom poliklinisk time og operasjon på dagkirurgisk avdeling for
kolecystektomi og brokk er nå 1- 4 uker.
 

Flere detaljer i vedlegget:

Gastrokirurgisk dagbehandling

https://www.fhi.no/nyheter/2021/enklere-tilgang-til-3.-dose-for-personer-med-nedsatt-immunforsvar/
https://assets.dialogapi.no/images/make-17576/Gjennomf%25C3%25B8ring+av+vaksinasjon+med+3.+dose.pdf
https://assets.dialogapi.no/images/make-17576/Brevmal+til+pasienter+med+alvorlig+svekket+immunforsvar_+vaksinasjon+pa+sykehus.docx
https://assets.dialogapi.no/images/make-17576/Behandlingstilbud_ved_dagkirurgisk_avdeling_Baerum_sykehu_s.pdf


Nytt tilbud fra Bærum DPS
E-mestring ved angst og depresjon hos voksne

eMestring
Vestre Viken åpner nå for tilbud om eMestring. eMestring er veiledet
internettbehandling for sosial angst, panikkangst og depresjon. Tilbudet vil bli gitt
fra DPS-ene i helseforetaket. Les mer for informasjon om tilbudet, hvilke
pasientgrupper det er rettet mot, og hva som ønskes vurdert i en henvisning.

eMestring

 

 

Fast spalte
Litteratur, forskning og annet

Data i allmennpraksis – begreper som ble lovet forklar på møteplassen
25. august:
For den er preget av et like hemmelig språk som vårt eget fag, og h er et
et forsøk på en forklaring av
 

https://assets.dialogapi.no/images/make-17576/Til_praksisnytt_PKO_DPS_sept.pdf


Databransjens snirklete begrepsverden
 
Sist Møteplassen holdt Egil Johannesen et glimrende innlegg om forskjellen
mellom forskjellige skybaserte løsninger og lokal server. Vi lovet å følge opp med
forklaring av noen begreper i Praksisnytt, og holder hva vi lover. Dette kanskje
innlysende for mange, men ...
 
Hva er egentlig en server?
Kort forklart er en server en type datamaskin som har en spesiell rolle i et nettverk
bestående av andre maskiner  – såkalte klienter. Servere har i hovedsak tre roller:
De skal levere mailinformasjon, database eller internet (web). En server er ikke
navnet på en maskin, men snarere rollen akkurat den maskinen har i et nettverk.
Serveren kan være en filserver. Det vil si at den inneholder en database. De andre
maskinene (klientene) i nettverket kan koble seg til en felles mappe som ligger på
serveren. En webserver kan også fordele nett-informasjon. Mailservere leverer
mail til eller fra klientene. I nettverket må disse server-rollene være dedikert
raske, kraftige maskiner som står parat og holdes gående hele døgnet. Mer
informasjon om servere i knappen nederst i saken. 
 
I tillegg kommer vi ofte over begreper som dette:
 
IP-adresse
Dette er en rekke nummer som identifiserer en datamaskin i nettverket utenfor
det lokale nettverket den er koblet til. IP-adressen er viktig for at en maskin – for
eksempel en webserver som tilhører en nettside, kan sende informasjonen du
etterspør tilbake til din maskin. Vi har imidlertid mange dingsbomser hver. Og
mange av disse er koblet til internett. Potensielt blir det mange IP-adresser i
verden, og det er fare for at vi kan gå tom for nummer. Derfor finnes det rutere.
Disse har en egen IP-adresse som er vår adresse utad mot verden. Og så tildeler
ruteren interne, lokale IP-adresser til hver maskin i det lokale nettverket på
legekontoret eller hjemme. Mer om dette i knappen nederst i saken. 
 
Domenenavn
Et domenenavn er for eksempel www.ikea.com ellerl
www.medisinsksenterfornebu.no. Egentlig er dette bare såkalte "nicknames" som
skal være lette å huske. Bak navnet ligger en IP-adresse til serveren som leverer
informasjon om firmaet, den offentlige tjenesten, eller legekontoret som står bak.
 
Protokoll
Ok. Vi har bygget et nettverk av maskiner som snakker til hverandre via servere,
som benytter IP-adresser for å sende rett informasjon til rett sted. Men hva sier de
til hverandre? Forstår de hverandre? Datamaskiner skjønner jo ikke språklige
nyanser. De må ha noe lagt mer presist å forholde seg til. Og det de trenger meta-
informasjon: Altså et presist språk om hva informasjonen de sender omhandler.
Når informasjon sendes fra maskin A til B må B vite hva den skal gjøre med denne
informasjonen. Dette er en protokoll. Et eksempel er IP. Altså Internett-protokoller.
Det er mange slike på forskjellige maskiner skrevet av forskjellige data-folk. Derfor
må de være enige om et strikt, felles matematisk språk. Forskjellige protokoller gis
forskjellige rare navn som forkortes. For eksempel TCT-IP.
 
VPN
Virtual Private Network: Kort sagt et privat lite nettverk som gir deg privatliv på
nettet.
Driver man med hemmelige ting, som for eksempel folks kjønnssykdommer eller
verre – deres mentale helse, da kan man jobbe på en maskin helt uten internett
eller mulighet til å kommunisere med andre maskiner. Da blir det sikkert. Ingen
nettverkskabel. Ikke trådløst nett (wifi). Ikke Bluetooth heller.
 
"But no man is an island". Det gjelder også allmennleger. Vi er dessverre avhengig
av at maskinene våre kommuniserer med andre maskiner. Da kan vi sette opp et
lukket nettverk av servere og skape noe ganske sikkert: For eksempel Norsk
Helsenett. Eller vi kan bruke sikre løsninger for å jobbe på nettet ved å benytte en
VPN. Det som gjøres da er at vi er på nettet anonymt og at informasjonen er



kryptert hele veien mellom maskinene (ende til ende kryptering). Samtidig ønsker
vi ikke å lokaliseres. IP-adressen til ruteren vår røper jo hvor vi befinner oss, og det
ønsker vi ikke. Så vet vi jo nå hva en protokoll er. Den inneholder også informasjon
om hvem som sender, altså IP-adressen. Dette er interessant for hackrere, siden
de kan se hvilken informasjon som sendes, og knytte denne til din ruter og
husstand, eller til maskinen hvis du sitter på en cafe i et åpent nettverk. VPN
krypterer all denne informasjonen og sender den via en egen, pottetett server. Da
vil lokalisasjonen din på nettet være den samme som denne serveren, for
eksempel Toronto i Canada heller enn Nesbru Legesenter. Snedig? Norsk Helsesett
har også egne VPN-servere som vi kan bruke til våre hjemmekontor.
 
Anbefalt podcast:
Lydia Fairchild er ikke mor til sine egne barn
 
Denne måneden skal vi skal inn i genetikkens verden. Er vi genetisk mer
sammensatte vi aner?
 
Podcasten handler om en farskapssak og en gentest som til slutt avslørte at
moren ikke var mor til sine barn. Jøss! Er det mulig?

HVA ER EN SERVER?

OG HVA ER EN IP-ADRESSE?

PODCAST: SIN EGEN TVILLINGSØSTER

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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