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1 Nettsider for fastleger i Vestre  Vikens område. 



Vestre Viken har en egen side for fastleger og andre henvisere. 
 
Praksiskonsulentene medvirker til innholdet, og har som intensjon at kollegaer lett skal finne
relevant og praktisk informasjon rettet mot behandlere utenfor sykehuset. Man vil blant annet finne
lokalt tilpassede henvisningsrutiner, oversikt over avdelingene på sykehusene, med kontaktinfo,
samt kontaktinfo til praksiskonsulentene i Vestre Viken.  Vi legger også ut informasjon om kurs- og
møtevirksomhet i området. Alle utgaver av Praksisnytt og PKO-nytt finnes nedlastbart i PDF-format. 
 
For å holde sidene relevante, ønsker vi gjerne tilbakemeldinger om dere finner mangler eller
potensiale for forbedring. 

For fastleger og andre henvisere - Vestre Viken

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


2 Elektronisk tilbakemelding til sykehuset - Ny avviksmodul
Vestre Vikens sider for elektronisk tilbakemelding har lenge vært ute av drift. Dette er svært
beklagelig, da muligheten til ekstern melding av avvik er en viktig del av forbedringsarbeidet til
sykehusene. 
 
Den nye avviksmodulen er nå på plass, og skal sikre rask og enkel melding av avvik. 
 
Bruk denne lenken: https://nettskjema.no/a/giosstilbakemelding
 
Undertegnede har testet siden, og meldt avvik på at avviksmodulen har vært nede. Det tok omtrent
2 minutter.  
Foreløpig er ikke skjemaet lenket under For fastleger og andre henvisere - Vestre Viken. Vi jobber
for at dette  snarlig skal legges lett tilgjengelig her. 
 
Håvard Hagen Vika 

Avviksmelding  nettskjema

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


3.ADHD: Oppdaterte retningslinjer desember 2021

Retningslinjen for henvisning og utredning for ADHD er revidert. Den inneholder anbefalinger,
prosedyrer og linker til verktøy og prosedyrer. 
 
Henvisning for utredning av mulig ADHD er beskrevet i kapittel om henvisning og start i
pakkeforløpene for psykiske lidelser. 
 
Undersøkelse hos fastlege som omfatter somatisk anamnese og status bør alltid inkluderes. I tillegg
bør informasjon fra andre instanser som helsestasjon, kommunepsykolog, skolehelsetjeneste,
barnevern, ergoterapeut, fysioterapeut og pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) vedlegges dersom
det foreligger eller kan innhentes.
 
I prinsippet er det de samme områder som må kartlegges hos voksne som for barn og ungdom.
Verktøyene vil være noe forskjellige og tilpasset endringer i symptomatologi for ADHD, aktuelle
differensialdiagnostiske tilstander og aktuelle tilleggslidelser. Dessuten må det ofte gjøres en
innsats for å få frem opplysninger om atferd i barnealder, skoleprestasjoner og annet som er
relevant for å klarlegge debutalder.
 
Hos voksne kan det være vanskeligere for fastlege eller andre å vurdere om symptomer/ vansker
med konsentrasjonsproblemer, impulsivitet og hyperaktivitet peker mot diagnosen ADHD/
Hyperkinetisk forstyrrelse eller ikke. Symptomene kan være mindre uttalte, måten symptomene
viser seg på kan være forskjellig fra slik de er hos barn og ungdom, og forekomsten av andre
samtidige tilstander som kan gi konsentrasjonsproblemer og hyperaktivitet, er høy.

Nasjonal faglig retningslinje

https://www.helsedirektoratet.no/retningslinjer/adhd


4. Bistand fra politiet til transport av personer i akutt psykisk
krise
Transport og samhandling rundt akutt psykisk syke personer kan ofte oppleves utfordrende for alle
involverte parter i den akuttmedisinske kjeden. Man har sett en stor økning av
psykiatrihenvendelser til medisinske nødmeldetjenesten over de siste 15 årene og politiet i
Drammen forteller om en dobling av «psykiatrioppdrag» de siste syv årene.
 
Det er helsetjenesten som har hovedansvar for personer under tvungent psykisk helsevern. Ved
behov skal helsetjenesten følge pasienter til undersøkelse eller behandling, men i noen tilfeller vil
det være nødvendig med bistand fra politiet for å transportere personer i akutt psykisk krise.
 
Politiet skal på anmodning yte andre offentlige myndigheter vern og bistand under deres
tjenesteutøvelse. Dette kan gjelde ved behov for transport av psykisk syke. Det er da et krav om at
helsetjenesten har vurdert at slik bistand er til å være nødvendig.
 
KoKom (Kompetansesenter for helsetjenestens kommunikasjonsberedskap) har utarbeidet et
redskap man kan benytte som en del av rutinen når man trenger transport av personer i akutt
psykisk krise. Ved gjennomgang av punktene i rutinen får man oversikt over viktige momenter for å
avgjøre om man finner det nødvendig med behov for bistand av politiet.
 
Link til rutinen, samt til en video (varer 7 minutter) om temaet er vedlagt nedenfor:
Psykiatriprosjekt-Transport-av-person-i-psykisk-krise-Versjon-for-utleggelse-kokom.no-250521.pdf
 
Transport av personer i psykisk krise, Video
 
For de som ønsker å fordype seg litt om temaet, vedlegges også link til rundskriv fra
Helsedirektoratet:
Helsetjenestens og politiets ansvar for psykisk syke – Oppgaver og samarbeid – Rundskriv.pdf
(helsedirektoratet.no)
 

https://kokom.no/wp-content/uploads/2021/05/Psykiatriprosjekt-Transport-av-person-i-psykisk-krise-Versjon-for-utleggelse-kokom.no-250521.pdf
https://vimeo.com/488300561
https://www.helsedirektoratet.no/rundskriv/helsetjenestens-og-politiets-ansvar-for-psykisk-syke-oppgaver-og-samarbeid/Helsetjenestens%20og%20politiets%20ansvar%20for%20psykisk%20syke%20%25E2%2580%2593%20Oppgaver%20og%20samarbeid%20%25E2%2580%2593%20Rundskriv.pdf/_/attachment/inline/4f07a422-ff0c-4b76-9395-23f7ff308057:831d5fa1f6c900364955cdfc19ae81ccb79003ed/Helsetjenestens%20og%20politiets%20ansvar%20for%20psykisk%20syke%20%25E2%2580%2593%20Oppgaver%20og%20samarbeid%20%25E2%2580%2593%20Rundskriv.pdf


5 Møteplassen: Forebyggende kardiologi.  Torsdag 2.6. 2022 kl.
18:00 – 20:15
 



Sted: Videomøte på Join.nhn.no
 
Program:
 
Hvert av de temaene avsluttes med 5 – 10 min for spørsmål/Diskusjon.
 
18.00 Generell info og velkommen ved PKO.
 
18.05 – 18.30 Primær og sekundær profylakse
John Munkhaugen – overlege, enhetsleder.
 
sentrale forskjeller i oppfølgingen,
hvem skal ha sekundær profylakse,
hvor mye oppnår vi ved forebyggelse
 
 
18.30 – 19.00 Statiner
Elise Christine Bjørkholen Sverre – overlege, forsker
 
mål for behandlingen,
konkrete råd om valg og dosering av statin
håndtering bivirkninger
når seponere
kombinasjonsbehandling
 
Påfyll kaffe
 
19.10– 19.40 Antikoagulasjon
Oscar Kristiansen – overlege, enhetsleder
 
ved koronarsykdom
ved atrieflimmer
problemstillinger rundt blødninger, interaksjoner,
 
19.40 - 20.10 Hypertensjonsbehandling
 
 

Påmelding
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Vestre Viken:

Informasjon for fastleger og henvisere
 
Avviksskjema tilbakemelding
 
Ris og ros - synspunkter og tilbakemeldinger
 
Henvisnings og oppfølgingsrutiner for fastleger
 
Vestre Viken beredskapsinfo Covid 19
 
Arkiv pko-nytt-og-praksisnytt
 
helse-og-arbeid
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Skil covid-19
 
Legevaktshåndboken
 
Helsebiblioteket 
 
Fritt sykehusvalg

mailto:Anne-Grete.Skaret@vestreviken.no?subject=P%25C3%25A5melding%20m%25C3%25B8teplassen%20kardiologi&body=Jeg%20melder%20meg%20p%25C3%25A5%20m%25C3%25B8teplassen%20om%20forebyggende%20kardiologi%202%252F6%20kl%2018%20-%2020%253A15.%20Med%20vennlig%20hilsen%253A
http://www.vestreviken.no/fagfolk_/samhandling_/fastleger-henvisere_/Sider/default.aspx
https://nettskjema.no/a/giosstilbakemelding#/page/1
https://vestreviken.no/om-oss/kontakt-oss/ris-og-ros
http://ehandbok.vestreviken.no/document/95314
https://vestreviken.no/beredskap
https://vestreviken.no/fag-og-forskning/samhandling/for-fastleger-og-andre-henvisere/pko-nytt-og-praksisnytt
https://vestreviken.no/behandlinger/helse-og-arbeid
https://www.skilnet.no/covid-19/
http://www.lvh.no/
https://www.helsebiblioteket.no/
http://www.frittsykehusvalg.no/start/


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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