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1 Aorta-aneurisme - behandling og oppfølging:

Angiolab informerer: EVAR – EndoVascular Aortic Repair.
 
Omfang og betydning:
Ca. 800 pasienter behandles for aortaaneurisme hvert år, omtrent halvparten med åpen
operasjon eller med endovaskulær teknikk. I Drammen utføres årlig ca. 25 EVAR.
Gjennomsnittsalder for behandlete pasienter er ca. 76år.
 
Metode:
Ved EVAR føres en karprotese fra lysken opp i aorta, sammenfoldet på et kateter. Protesen
utløses og foldes ut når den ligger i riktig nivå i hovedpulsåren, med øvre dukkant nedenfor
nyrearteriene. Et forlenger ben  føres deretter opp fra den andre lysken, og utløses med
overlapp inne i hovedprotesen, slik at pasienten ender med et Y-graft, anlagt som ”rør i rør”.
Aneurismesesekken fjernes ikke, men ekskluderes fra sirkulasjonen, og utsettes dermed ikke
lenger for trykk. Således blir risiko for aneurismeruptur eliminert.
 
Fordeler og ulemper:
Sammenliknet med åpen operasjon, er EVAR mindre invasivt, gir raskere rekonvalesens og
tolereres bedre av multimorbide pasienter. Metoden benyttes i Drammen ved aneurismer
caudalt for nyrearteriene. Behandlingen gir av og til behov for sekundær intervensjon, og
krever livslang årlig oppfølging for å fange opp tilfeller med vedvarende sirkulert aneurisme, der
vekst og senere ruptur kan forekomme på tross av anlagt EVAR.  
 
eHåndbok - DS-KIR Aortaaneurisme - Oppfølging (vestreviken.no)
 
Henvisning:
AAA henvises karkirurgisk avdeling ved diameter over 45 mm. Mindre aneurismer kan
kontrolleres med UL aorta i regi av fastlege med følgende frekvens ut fra størrelse:
  Diameter 30 - 35 mm: hvert 3. år
  Diameter 35 - 40 mm: hvert 2. år
  Diameter 40 - 45 mm. Årlig
eHåndbok - DS-KIR Aortaaneurisme - Henvisning (vestreviken.no)
 
Lars Borgen, Seksjonsoverlege angiolab, Drammen
Jan Robert Grøndahl, fastlege i Lier, Praksiskonsulent Drammen Sykehus.
 
 

https://ehandbok.vestreviken.no/document/61490
https://ehandbok.vestreviken.no/document/61485


2. Innleggelser til medisinsk avdeling – et nummer inn:
902 25 743.

Medisinske overleger i akuttmottaket.
 
Høsten 2020 styrket Medisinsk avdeling bemanningen i akuttmottaket med egne dedikerte
overleger. I september 2020 skrev vi i Praksisnytt om at avdelingen ønsker at alle innleggelser
meldes direkte til overlegene på mobilnummer. 902 25 743.
 
Denne anmodningen følges nå i omtrent halvparten av alle akutte innleggelser til medisinsk
avdeling. En uformell rundspørring til ca. 20 fastleger viser at de fastlegene som bruker dette
nummeret stort sett synes de kommer raskt igjennom, og blir møtt med god kompetanse, faglig
respekt, og med en god og effektiv dialog.
 
Ordningen medfører store fordeler i akuttmottaket, ved at overlegene kan gjøre forberedelser
slik at pasientforløpet blir best mulig. I noen tilfeller kan innleggelsen avtales til tidspunkter
hvor akuttmottaket er mindre belastet, og ventetiden for pasientene kan reduseres.
 
Avdelingen er innforstått med at ordningen med et nummer inn må gi økt trygghet og
effektivitet for at fastlegene skal velge dette, istedenfor å bare varsle til ekspedisjonen eller
sende pasienten uanmeldt.
 
Det er tre overleger som går i rullerende turnus i akuttmottaket. De har høy generell
indremedisinsk kompetanse, og har også erfaring fra arbeid i allmennpraksis. De understreker
at de er kjent med hvordan en usikker medisinsk problemstilling kan oppleves for fastleger eller
på legevakt, og at ordningen ikke er ment for å avvise innleggelser. I noen tilfeller kan
konfereringen medføre en annen løsning enn innleggelse, men kun dersom det er gjensidig
enighet om dette.
 
Det skal ikke være nødvendig å melde dobbelt. Vakthavende overlege vil melde innleggelsen
videre. Det vil også bli ført et lite notat i pasientens journal, slik at beskjeder og avtaler som
gjøres med innleggende lege, kommer med i den videre håndteringen av problemstillingen.
 
Det er viktig at fastleger og legevaktsleger benytter denne økte kompetansen for at ordningen
skal vedvare.
Det er også i tråd med god samhandling å legge godt til rette for at de som overtar ansvaret for
pasienten skal kunne gjøre en trygg og god jobb.
 
Nummeret for en linje inn er også betjent kveld og natt av vakthavende LIS-lege. Alternativt via
sentralbordet fastlegenummeret 67505690, spør etter vakthavende lege i mottak.
 
For grenspesifikke spørsmål  (ikke innleggelser) dagtid:  
 
Dialogmelding anbefales ved behov for å avklare spørsmål med grenspesialist. Dersom det
haster - ring sentralbordet - spør etter relevant spesialist kl. 08.30 -16.00.
 
Geriatrisk seksjon kan nås direkte på telefon 908 45 986 (pt teknisk problem med denne. Vi
jobber med saken), bruk evt calling.
 
Endokrinologisk seksjon kan nås direkte på telefon 908 64 075   kl 12 - 16. (Denne har vært
nede en stund, men er nå i drift igjen.)
 



Jan Robert Grøndahl, fastlege Lier, PKO Drammen
Anders Bones, overlege, Medisinsk avdeling, Drammen
 

3 Møteplassen Bærum - Akuttmedisin - 5. mai 2021

 
Også på Bærum Sykehus diskuteres Prehospital konferering om akuttmedisinske tilstander
 
På Møteplassen 5. mai vil akuttmedisinere presentere de vanligste problemstillingene og
hvordan disse anbefales løst og gjøre oppmerksom på hvilke problemstillinger som diskuteres
med de ulike grenspesialistene som kardiolog, nefrolog, endokrinolog, gastrolog eller
lungeseksjonen.
 
Møtet gir tellende kurstimer. Lenke til møtet sendes ut til de påmeldte samme dag.
 
Påmelding innen 04.05.2021:
 
 
 

Påmelding:

mailto:Anne-Grete.Skaret@vestreviken.no?subject=P%C3%A5melding%20m%C3%B8teplassen%20B%C3%A6rum%205mai&body=Jeg%20melder%20med%20p%C3%A5%20m%C3%B8teplassen%20B%C3%A6rum%205%20mai%20om%20akuttmedisinske%20tilstander.%20Navn


 

 

4 Nytt handlingsprogram
for kreft i tykktarm og
endetarm.

I desember 2020 kom ny utgave av
handlingsprogram med retningslinjer for
diagnostikk, behandling og oppfølging av
pasienter med kreft i tykktarm og endetarm.
 
Det anbefalte kontrollopplegget er etter
denne revisjonen endret til færre kontroller
og mindre bildediagnostikk.
 
For pasienter som følges opp i regi av
primærhelsetjenesten skal videre kontroller
ved avdeling for bildediagnostikk samsvare
med disse anbefalingene,
 
I handlingsplanen er oppfølging beskrevet i
kapittel 16 på side 122. Se utklipp under. 

 

Nytt handlingsprogram

 

 

5 Elektronisk Ris og Ros er
nede, send brev!

Den elektroniske versjonen av Ris og Ros er
til overhaling for å korrigere en mulig svikt i
forhold til datasikkerhet.
 
Inntil videre kan tilbakemeldinger sendes i
post til
 
Vestre Viken HF
Postboks 800
3004 Drammen
 
Meldinger som merkes med Ris og Ros vil
rutes til riktig avdeling. Tilbakemeldinger fra
pasienter og fastleger er viktige, og
behandles grundig for å bidra til
forbedringer. 
 
Den elektroniske versjonen av Ris og Ros vil
mest sannsynlig ikke være oppe igjen før til
høsten. Vi skal sende ut oppdatering. 
 

 

Ris og Ros

https://www.helsedirektoratet.no/retningslinjer/kreft-i-tykktarm-og-endetarm-handlingsprogram
https://vestreviken.no/om-oss/kontakt-oss/ris-og-ros


6 En henvisning for hver problemstilling
Kirurgisk inntakskontor opplever av og til at flere problemstillinger beskrives i
samme henvisning. F.eks.spørsmål om kontroll for aortaaneurysme og vurdering
gallesmerter. Dette kan i noen tilfeller føre til forsinkelser, fordi henvisningen blir
lagt til en avdeling, og den andre problemstillingen ikke blir ført på liste. Det bes
om at man skriver en henvisning for hver problemstilling. 



7 Emnekurs Akuttmedisin 17-18 september 2021:
Hotel Scandic Ambassadør Drammen

Kurset arrangeres av PKO Vestre Viken i samarbeid med Pre-Hospitale tjenester Vestre Viken
HF.
Det tilfredsstiller kravene til kurs i akuttmedisin for leger og annet legevaktpersonell slik det er
beskrevet i akuttmedisinforskriften §7 og §8. Kurset er laget etter rammeplan for kurs i
akuttmedisin utarbeidet av Nasjonalt kompetansesenter for legevakts medisin.
Kurset består av disse to dagene som til sammen utgjør en Praktisk del, godkjent av
Legeforeningen som 15 timers tellende emnekurs til spesialitet i allmennmedisin. I forkant av
kurset må man i tillegg avlegge et Nettstudie/Teorikurs, dette er godkjent av Legeforeningen
som
7 timers tellende kurs til spesialitet i allmennmedisin. Mer info om teorikurset ligger på
påmeldingssiden for kurset.
 
Program:
 
Fredag 17.09.2021
08:00 – 08:15 Registrering
08:15 – 08:45 Info om kurset, Gruppeinndeling
08:45 – 10:30 Egensikkerhet og Psykiatri
10:45 – 11:30 Arb. og rollefordeling i akuttmedisinsk team
11:30 - 12:30 Lunsj
12:30 – 17:15 Praktisk trening i grupper, fire ulike poster a 60 min med 15 pause mellom.
Tema: Akuttundersøkelse / Luftveishåndtering / AHLR / Perifert venekateter.
17:15 - 17:30 Avslutning
 
Lørdag 18.09.2021
08:30 – 11:20 Casetrening i grupper, fire poster a 20 min med 10 min pause.
10:30 – 11:30 Rus, Tegn, symptomer, behandling Politiet / Rusomsorg
11:30 – 12:15 Lunsj
12:15 – 12:35 Casetrening i grupper, fire poster a 20 min med 10 min pause.
Tema: Brystsmerter / Traume / Anafylaksi / Psykiatri – vold – nødnett / Pustebesvær / Blødning
/Overdose / Sykt barn / Sepsis
14:10 – 14:30 Avslutning
 
Pris:
Kursavgift kr. 5000,-
To dagpakker kr 1180,-
 
Påmeldingsfrist: 17.06.2021 (Begrenset antall plasser.)
 

Lenke til påmelding:

LENKER:

Vestre Viken:

Informasjon for fastleger og henvisere
 
Ris og ros - synspunkter og
tilbakemeldinger
 
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

https://www.deltager.no/event/emnekurs_akuttmedisin2021#init
http://www.vestreviken.no/fagfolk_/samhandling_/fastleger-henvisere_/Sider/default.aspx
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
 
                                                               © 2021 Vestre Viken
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