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1. Emnekurs:
Klinisk psykiatri i
allmennpraksis.
 
Holmen Fjordhotell, Asker.
1.-2. april 2022.

 

PKO Drammen inviterer på nytt til emnekurset i
psykiatri som ble avlyst høsten 2020. Vi har
fortsatt med oss svært gode forelesere, 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.
 
Fra programmet: 
 
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 hos 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.
 
                 
                      VELKOMMEN! 
 
                     (Påmeldingsfrist 9/3.)                   
 

Påmelding og program

https://www.deltager.no/event/emnekurs_klinisk_psykiatri_22#init


2. iFOBT erstatter Hemofec.
Ny test for påvisning av usynlig (okkult) blod i feces, iFOBT (Immunologisk fekalt okkult blod test),
ble innført i Vestre Viken 15. februar 2022.
 
Fastleger i hele Vestre Vikens opptaksområde kan bestille analysen slik de er vant til å bestille
laboratorieprøver i dag, og levere prøven til samarbeidende laboratorium som vanlig.
 
Pasienten opparbeider selv prøven i et prøverør som rekvirenter kan bestille fra sykehuslaboratoriet.
Det er ikke behov for kostrestriksjoner før prøvetaking og det er som regel kun behov for én prøve.
Prøvesvar foreligger innen 5 virkedager.
 
Den kvantitative immunokjemiske testen påviser okkult blod i feces ved å påvise humant globin fra
hemoglobin i erytrocyttene. Testen erstatter den kvalitative kjemiske testen HemoFec, og har langt
bedre sensitivitet og spesifisitet enn denne.
 
Indikasjonen for testen er primært ved mistanke om kolorektalkreft. Testen er mindre sensitiv for
blødninger fra spiserør, magesekk og duodenum.
 
Påvisning av okkult blod i feces er den beste biologiske markøren vi har i dag for å påvise
kolorektalkreft, da om lag 60 % av de som har kolorektalkreft vil få påvist okkult blod i feces. Om lag
10 % av pasienter som får påvist okkult blod i feces får påvist kolorektalkreft eller forstadier til kreft.
 
En del fastlegekontorer bruker Fürst laboratorium. I løpet av høsten 2021 faset Fürst laboratorium
også ut Hemofec og bruker fra nyttår kun iFOBT som analyse for å detektere okkult blod i avføring.
 
Resultatet fra iFOBT skal følge med henvisning til kreftpakkeforløp ved mistanke om
kolorektalkreft. Ved synlig blødning fra tarm er det ikke nødvendig å utføre test for å
påvise usynlig blod i feces.



3. Endring av henvisningsrutiner til MR - Gjør Kloke Valg



 
Røntgeninstituttene Unilabs Røntgen og Aleris Røntgen innfører fra 1. april 2022 endret håndtering av
radiologiske henvisninger inkludert i «Gjør Kloke valg»-kampanjen.
 
De nye rutinene har særlig fokus på følgende tre anbefalinger:
 
I tillegg til:
Unngå MR lumbosacralcolumna ved korsryggsmerter uten varselsymptomer.
Unngå MR caput ved ukomplisert hodepine uten varselsymptomer. 
også
MR kne ved fremre knesmerter dersom pasienten ikke har hydrops, låsning eller har forsøkt
fysikalsk behandling uten bedring.
 
Med bakgrunn i disse anbefalinger vil private røntgeninstitutter returnere flere henvisninger enn tidligere.
Det overordnete målet med rutineendringen er at retur skal fungere som en faglig påminnelse og hjelp
som skal sikre berettigelsen av undersøkelser og på sikt øke tilgang til bildediagnostiske undersøkelser i
hele helsetjenesten.
 
Undersøkelsene ansees som berettiget hvis:
MR kne ved fremre knesmerter: Problemstilling Fremre knesmerter

Forsøkt fysikalsk behandling uten bedring
Hydrops
Låsning/klikking i leddet

MR lumbal/lumbosacralcolumna: Problemstilling Korsryggsmerter,

 konservativ behandling er forsøkt og kirurgi overveies
 varighet under 4-6 uker men med varselssymptomer
ELLER
varighet over 4-6 uker. 

 
MR Caput: Problemstilling Hodepine

Hodepine med varselssymptomer (eks akutt debut, nerveutfall, parestesier, tap av koordinasjon.)

 
Henvisninger som vurderes som ikke-berettigete blir returnert sammen med en konkretisert begrunnelse
for returen. Dersom henviser ikke har opplyst om, men innehar ytterligere informasjon som tilsier at den
aktuelle undersøkelse likevel er indisert, oppfordres det til at pasienten henvises på nytt med den aktuelle
tilleggsinformasjon påført henvisningen.
 
Tiltaket vil bli evaluert gjennom et forskningsprosjekt ved NTNU.
https://www.ntnu.no/ihg/iros
 
 

https://www.ntnu.no/ihg/iros


4. Informasjon fra pasientreiser - Endringer etter pandemien
 
Samfunnet ble som kjent åpnet 12. februar 2022. Noen dager etter ble FHIs veileder for transport av
pasienter arkivert. Vi starter nå veien tilbake til en mer normal hverdag også med tanke på
pasienttransport. Det vil likevel kunne skje endringer raskt, men vi vil holde dere oppdatert ved endringer.
 
Samkjøring
 
Pasientreiser Vestre Viken starter med samkjøring som hovedregel fra mandag 28.02.2022, og går tilbake
til ordinær samkjøring av pasienter som ikke er smittet eller mistenkt smittet av covid-19. Dette innebærer
at rekvirenter må vurdere om særlig sårbare pasienter trenger ytterligere smittevernstiltak i hvert enkelt
tilfelle. Dette registreres av dere direkte i NISSY, da under spesielle behov + evt. informasjon i
merknadsfelt.
 
Ved påvist, eller mistanke om covid-19 smitte, må Pasientreiser fortsatt kontaktes på tlf: 05515.
Åpningstidene er: hverdager kl. 07.00-17.00. Alle andre tidspunkt, ring AMK på tlf.: 32 71 50 10
 
Helsebuss og Helseekspress

Det er valgt å fortsette med redusert kapasitet på bussene inntil videre.

Munnbind

Selv om det ikke er påbud om munnbind i samfunnet lenger oppfordres det også til at pasienter og sjåfører
fortsatt bruker dette ved pasienttransport. Særlig pasienter som benytter transport der de sitter sammen
med andre.
 

5. Røykeslutt: Gratis veiledning og legemidler via
Frisklivssentralene

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 på helsedirektoratet.no/roykesluttpilot.
 
 
 

http://helsedirektoratet.no/roykesluttpilot


LENKER:

Vestre Viken:

Informasjon for fastleger og henvisere
 
Ris og ros - synspunkter og tilbakemeldinger
(For tiden ute av drift - forventes oppe igjen januar
2022)
 
Henvisnings og oppfølgingsrutiner for fastleger
 
Vestre Viken beredskapsinfo Covid 19
 
Arkiv pko-nytt-og-praksisnytt
 
helse-og-arbeid

 

Andre:

 
Skil covid-19
 
Legevaktshåndboken
 
Helsebiblioteket 
 
Fritt sykehusvalg

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.
 

Her finner du kontaktinfo til praksiskonsulentene i Vestre Viken

Praksisnytt for Drammen sykehus utgis elektronisk ca. en gang i måneden til rundt 500 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
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