
 

 

 

 
 
 
 
 
 
AKTUELLE SAKER: 
1. Møteplassen Akutte Geriatriske tilstander, elektronisk møte 11.03.2021 

2. Ny epikrisemal for Vestre Viken  
3. Kurs for personer med bipolar lidelse (psykoedukasjon i gruppe). 
4. Velg behandlingssted: oversikt over avtalespesialister og tilbud for pasienter med 

depresjon og angst. 
 
 

 
 

 

Møteplassen om Akutte Geriatriske tilstander 
 
PKO Drammen arrangerer elektronisk møte i samarbeid med geriatrisk 
avdeling Drammen sykehus. 
 
Tid: Torsdag 11.03.2021 kl 18 – 20:15 
Sted: Videomøte på Join.nhn.no 
  
 
Foreløpig program:  

 

Hvert av de tre hovedtema innledes og avsluttes av fastlege med en 

kasuistikk 5 min og avsluttende diskusjon 10 min. 

 

18:00 Generell info og velkommen ved PKO. 

 

18:05 – 18:20 Info om Sykehjems-nettside og om ny livstils poliklinikk. 

 

18:20 Akutt forvirring og delir – Astrid Hall, overlege Geriatrisk avdeling. 

Kasuistikk ved Jan Robert Grøndahl, fastlege og PKO. 

 

19.00 Multisyke med forverrelser, akutt funksjonsfall/svikt – Øystein 

Fossdal, overlege Geriatrisk avdeling.  

 

19:40 Alvorlig/akutt hjertesvikt hos eldre. Kardiolog. Kasuistikk ved 

Trygve Kongshavn, fastlege og PKO. 

 

20:10 Avslutning, div info til deltagerne 5 min. 

 
Påmelding innen 10.03.2021 til: Anne-Grete.Skaret@vestreviken.no 
 
Videolink sendes ut i forkant av møtet samme dag. 
 
Velkommen! 

 
 

 

Praksisnytt 
E l e k t r o n i s k  n y h e t s b r e v  f r a  p r a k s i s k o n s u l e n t e n e  

Drammen sykehus 
Nr.3 februar 2021 
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Ny epikrisemal for Vestre Viken  

Drammen sykehus har sammen med PKO utviklet en ny epikrisemal. 
Denne innføres nå i hele Vestre Viken.  
 
Den nye epikrisen inneholder de relevante hovedpunktene i fast definert 
rekkefølge, slik at den skal være lettere å orientere seg i. Den inneholder 
punkter om hvordan pasienten er informert, om videre plan for oppfølging 
inndelt i spesialisthelsetjeneste, fastlege og kommunal omsorg. Oversikt over 
medisiner er inndelt i faste, ved behov og avsluttet, med påskrift til høyre for 
om medisinen er ny, endret eller kur.  
 
På YouTube kan du se video om bakgrunn, begrunnelse og fremgangsmåte for 
den nye epikrisemalene. 
 

Ny Epikrise fra Vestre Viken HF - YouTube 

 
Sykehuset ønsker tilbakemeldinger om hvordan den nye epikrisen fungerer 
for fastlegene, - send evt melding til oss i PKO, så kan vi formidle.  
 

 
 
 

 

 
 
 
Kurs for personer med bipolar lidelse (psykoedukasjon i 
gruppe). 
 
Kurset er et behandlingstilbud som inngår i Klinikk for psykisk helse og 
rus sitt helhetlige behandlingstilbud til personer med bipolare lidelser i 
Vestre Viken 
 
Det er svært viktig at fastleger med individuell oppfølging av brukere med 

bipolar lidelse kjenner til dette behandlingstilbudet og kan anbefale det, og 

på denne måten se dette som en del av et helhetlig behandlings- og 

oppfølgingsforløp.  

 

Informasjon til pasienter om Psykoedukasjon i gruppe ved de ulike 

avdelingene våre er samlet her: 

https://vestreviken.no/arrangementer/psykoedukasjon-i-gruppe-ved-
bipolar-lidelse 

Tilbudet for personer med bipolar lidelse skjer i grupper med 8-15 

deltakere som møtes ukentlig 12 ganger, med 2,5 time hver gang. 

Forskning viser at denne metoden kan bidra til å forebygge tilbakefall eller 

redusere symptomene ved en eventuell ny sykdomsperiode. Tilbudet 

erstatter ikke annen behandling, men kommer i tillegg til oppfølging av 

behandler, fastlege eller annet helsepersonell. 

T.o.m. høsten 2019 har vi holdt 60 kurs der ca. 650 deltagere har fullført. 

Siden 2013 har vi målt totalskåren for hvor fornøyd deltakerne er med 

kurset, og gjennomsnittet er 4,5 (5 er maks). Deltakerne gir også 

beskrivelser av hva de synes om kurset: «Jeg føler at dette kurset er det 

nyttigste verktøyet i behandling av min lidelse. Kurset har vært 

livsendrende». «For første gang klarte jeg å stoppe en hypomani-fase før 

det ble for sent, takket være ny kunnskap og innsikt». «Jeg håper alle med 

bipolar lidelse får dette tilbudet automatisk uten å måtte høre det 

tilfeldigvis via noen andre» 

https://www.youtube.com/watch?v=Is-f9C_rQN4&feature=youtu.be
https://vestreviken.no/arrangementer/psykoedukasjon-i-gruppe-ved-bipolar-lidelse
https://vestreviken.no/arrangementer/psykoedukasjon-i-gruppe-ved-bipolar-lidelse


 

Pasientene trenger henvisning fra lege, denne sendes til det lokale DPS.  

Kriteriene for deltakelse er at personen har en bipolar lidelse, er 

stemningsstabil og er over 18 år. Kurslederne kontakter alle deltakere før 

oppstart. Dersom personen ikke er i stand til å følge kurset på aktuelt 

tidspunkt, kan vedkommende vente til et seinere kurs. Kongsberg og 

Ringerike DPS har kurs hver vår, mens Drammen DPS og Lærings- og 

mestringssenteret (Dekker Asker og Bærum DPS) har kurs både vår og 

høst. Det er også mulig å delta på et annet DPS enn det som er nærmest, om 

ønskelig. 

FoU-avdelingen|Klinikk for psykisk helse og rus 

 
 

 

 

 
Velg behandlingssted: oversikt over avtalespesialister og 
tilbud for pasienter med depresjon og angst. 

 

Informasjonstjenesten Velg behandlingssted er en todelt tjeneste. Den 

består av en nettside som eies av Helsedirektoratet: Velg behandlingssted - 
tjenester.helsenorge.no, og en telefontjeneste der ansvaret for 

telefontjenesten er lagt til de regionale helseforetakene (RHF). Tjenesten 

ble opprettet i 2002 da retten til fritt sykehusvalg ble innført.  

 

Fram til 2015 het tjenesten Fritt sykehusvalg, da ordningen Fritt 

behandlingsvalg ble innført endret tjenesten navn til informasjonstjenesten 

Velg behandlingssted. Det er for tiden 5 pasientrådgiverstillinger i Helse 

Sør- Øst, og en pasientrådgiverstilling i hver av de andre helseregionene 

som betjener telefontjenesten. Alle med sykepleiefaglig bakgrunn. Vi har 

god oversikt over tilbud, ventetid og rettigheter i spesialisthelsetjenesten.  

 

For individuell veiledning kan pasienter ta kontakt på telefon 800 41 004. 

Helsepersonell kan ringe 800 50 004. Det er en gratis tjeneste, og innringer 

betaler ordinær ringetakst.  

 
Informasjonstjenesten Velg behandlingssted er kjent med at det er 

utfordrende for flere fastleger å finne tilbud innen psykisk helsevern 

(avtalespesialist). 
 

Tilbud i spesialisthelsetjenesten: 

 
1. Avtalespesialister. Alle fastleger kan få tilgang til en egen database med 

ventetid og profil på alle psykologer og psykiatere. Fra tid til annen 
kommer det ny avtalespesialist med kort ventetid for en liten periode. 
Brukernavn og passord kan formidles på forespørsel til PKO. 

Epost  til: Anne-Grete.Skaret@vestreviken.no 
 

2. Helse og arbeid. Et tilbud for pasienter med angst og/eller depresjon som 
er eller står i fare for å bli sykemeldt fra arbeid eller studier. Henvisning 
må merkes helse og arbeid, og sendes DPS. Ventetid fra 3-9 uker for 
samtaleterapi. 

https://www.helse-sorost.no/om-oss/vart-oppdrag/vare-
hovedoppgaver/behandling/raskere-tilbake-helse-og-arbeid 
 
 

https://tjenester.helsenorge.no/velg-behandlingssted/behandlinger
https://tjenester.helsenorge.no/velg-behandlingssted/behandlinger
mailto:Anne-Grete.Skaret@vestreviken.no
https://www.helse-sorost.no/om-oss/vart-oppdrag/vare-hovedoppgaver/behandling/raskere-tilbake-helse-og-arbeid
https://www.helse-sorost.no/om-oss/vart-oppdrag/vare-hovedoppgaver/behandling/raskere-tilbake-helse-og-arbeid


 
 
 

3. E-mestring.no/e-meistring.no. Et nettbasert tilbud utviklet av Haukeland 
universitetssykehus for pasienter med angst og/eller depresjon. Tar imot 
henvisninger fra hele Norge. Haukeland gir opplæring om tilbudet til flere 
helseforetak. 

https://helse-bergen.no/emeistring/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LINKER: 
 
Vestre Vikens beredskapsinfo om koronavirus Covid 19: https://vestreviken.no/beredskap 
Beslutningsstøtte Covid: legevaktshåndboka 
De mest relevante medisinske spørsmålene om Covid: https://www.skilnet.no/covid-19/ 

Informasjonsside for fastleger: Vestre Viken - For fastleger og henvisere  
Tidligere utgaver: Arkiv pko-nytt-og-praksisnytt 
Praksiskonsulentordningen: vestre viken praksiskonsulenter 
Synspunkter og tilbakemeldinger til Vestre Viken: Ris og ros. 
Avtalespesialister: Helse Sør-Øst avtaler med private avtalespesialister  
Rehabiliteringsinstitusjoner: Helse Sør-Øst habilitering-og-rehabilitering                    
Legevaktshåndboken:  http://www.lvh.no/  
Helsebiblioteket:  http://www.helsebiblioteket.no/   
Helse og arbeid (Tidligere raskere tilbake):  https://vestreviken.no/behandlinger/helse-og-arbeid 

For pasienter og pårørende:  https://vestreviken.no/pasient-og-parorendeopplering 
Fritt sykehusvalg:   http://www.frittsykehusvalg.no/start/  

 
 
 
 

Vestre Vikens praksisnytt for Drammen sykehus utgis elektronisk ca. en gang i måneden til rundt 600 
mottakere. Målgruppen er leger og helsepersonell i området rundt Drammen sykehus – fastleger, 
sykehjemsleger, legevaktsleger, kommuneleger og helsestasjoner. I tillegg distribueres nyhetsbrevet til leger 
og nøkkelpersoner på Drammen sykehus.  
 
Praksisnytt oppdateres og utgis av: Jan Robert Grøndahl. 
Kontaktinfo:  jargro@vestreviken.no  
 
          © 2021 Vestre Viken 
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