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Praksisnytt, 
Drammen sykehus
 

 
 
 
Nr 1, Januar 2023.

 

Innhold i dette nummeret:

1: Økt belastning på sykehuset - Gul beredskap
2: LAR oppdatert nasjonal retningslinje. 
3: Fritt sykehusvalg avvikles - VBS har info-tlf.
4: Prøve på virus i avføring.
 

1: Økt belastning på sykehuset - Gul beredskap

Fra 3. januar 2023 klokken 14 går Vestre Viken HF i gul beredskap.
 
Bakgrunnen for den økte beredskapen er en stor tilstrømning av pasienter med infeksjonssykdommer og bruddskader og
et høyt belegg på sengepostene med et stort behov for isolasjon av pasienter. I tillegg er det fortsatt høyt sykefravær blant
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egne ansatte.
 
Ved Drammen sykehus er det en krevende situasjon, med stor pågang i akuttmottaket og overbelegg på sengepostene. 
(gul beredskap)
 
– Vi mobiliserer og omdisponerer tilgjengelig personell og styrker bemanningen i akuttmottakene. Videre styrker vi
funksjoner som renhold, logistikk og portørtjeneste. Noen planlagte operasjoner må dessverre utsettes, opplyser
fagdirektør i Vestre Viken HF, Ulrich Spreng.
Det er viktig å understreke at pasienter som blir berørt vil bli informert så raskt som praktisk mulig. De som ikke hører noe
annet skal møtes som avtalt.
– Har du ikke blitt kontaktet skal du møte som avtalt til time. Ikke ring oss, vi ringer deg hvis det er noen endringer, sier
fagdirektør Ulrich Spreng.
 
I den situasjonen vil står i, ber Vestre Viken om at alle pasienter håndteres på et lavere omsorgsnivå enn i
spesialisthelsetjenesten dersom det er mulig. Dette innebærer bruk av KAD-plasser og  høy terskel for å sende pasienter
fra sykehjem til akuttmottaket.
 
For mer informasjon og status ved de forskjellige sykehusene: Trykk på knappen under
(Url: https://vestreviken.no/om-oss/nyheter/vestre-viken-gar-i-gul-beredskap)
 
 

2: LAR oppdatert nasjonal retningslinje. 

 
Som mange sikkert kjenner til kom en oppdatering av LAR retningslinjen i år. Retningslinjen finner du her:
 
Legemiddelassistert rehabilitering (LAR) ved opioidavhengighet - Helsedirektoratet
 
OPPSUMMERING OVER ENDRINGER I LAR RETNINGSLINJEN (av Heidi Urke, ARA, 27.10.22)
 
Ny nasjonal LAR retningslinje kom i mai d.å. og erstatter tidligere retningslinje fra 2010. LAR-forskriften fra
2010 er ikke endret.
 
Større fokus på brukermedvirkning, både i valg av medikament, utleveringsordninger og prøvetaking m.m.
 
Mindre fokus på kontroll, og mer fokus på vurderinger gjennom dialog og observasjon.
 
Større fleksibilitet med tanke på utlevering av medikamenter –det vil si flere som får «ta med hjem» doser
og for lengre tid.

https://vestreviken.no/om-oss/nyheter/vestre-viken-gar-i-gul-beredskap
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Flere medikamentvalg. Metadon og Buprenorfin fortsatt hovedvalg, men Metadon nå også i tabletter, og
Buprenorfin som subkutan injeksjon (Buvidal). Ved alvorlige bivirkninger eller mangelfull effekt av
medikamentene ovenfor, kan andre medikamenter prøves –mest aktuelt er langtidsvirkende morfin i form
av Dolcontin.
 
Det er åpnet opp for tilleggsmedisinering med benzodiazepiner der nedtrapping og psykososial oppfølging
ikke har ført frem eller vært tilstrekkelig.
 
Spesialisthelsetjenestens ansvar mer konkretisert og styrket enn tidligere, ved at beslutning om endring i
medikamenter, oppstart med benzodiazepiner o.l skal gjøres av lege i spesialisthelsetjenesten.
 
Det er også et større fokus på å strekke seg langt for å beholde pasienten i behandling med lavere målsetting
og skadereduksjon, og kun unntaksvis avslutte behandling mot pasientens ønske.
 
Beslutningsforum om Buvidal;
Resepter på Buvidal SKAL inntil videre kun foreskrives av leger i spesialisthelsetjenesten, administrasjon KAN
gjøres av andre som har fått tilstrekkelig opplæring (eksempelvis kommunalt ansatte/fastleger). Kommuner
kan fakturere VVHF for administrasjon.
 
Vi ønsker et godt samarbeid med alle kommuner og fastleger for å oppnå hensikten med
trepartssamarbeidet. Vi ber dere ta kontakt ved behov, se kontaktinfo under. Ved behov for
drøfting av konkrete pasientrelaterte problemstillinger utprøves ordning med mulighet for digitale drøftinger
på Join (Norsk Helsenett). Kontakt oss for å melde inn behov for dette.
 
Tre avdelinger har LAR behandling;
ARA LAR Drammen: 32 86 17 00
Asker DPS: 67 50 20 37
Bærum DPS: 67 81 43 00
Sentralbord: 0325
postmottak@vestreviken.no
 

3: Fritt behandlingsvalg avvikles - VBS har info-tlf. 

Ordningen Fritt behandlingsvalg avvikles fra 01.01.2023.
 
Dersom fastlegene støter på praktiske problemer i den sammenheng, stiller informasjonstjenesten VBS (Velg
Behandlingssted) seg til rådighet for veiledning og informasjon. VBS sitter med gode og oppdaterte oversikter over
ventetider og tilgjengelige avtaleparter som HSØ-RHF har inngått avtale med.
 
Telefon nummer for helseaktører, 800 50 004, kan derfor være et nyttig hjelpemiddel for fastlegene å ha tilgjengelig.
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4: Prøve på virus i avføring
Dagens pakke blir erstattet med ny pakke.
Analysepakkene for feces virus vil fra og med 09.01.2023 detektere tarmspesifikk (enteric) adenovirus serotype 40/41
(gruppe F) i motsetning til dagens analyse som omfatter alle adenovirus gruppe A-G. Det vil ikke lenger være mulig å
skille mellom norovirus genogruppe GI og GII. Virusene vil bli analysert i én multipleks-PCR sammen med rotavirus. 
Ny pakke består av:
Adenovirus 40/41 (gruppe F)
Rotavirus A
Norovirus (GI+GII)
 
Dette vil erstatte dagens pakke som består av:
Adenovirus gruppe A-G
Rotavirus A
Norovirus GI
Norovirus GII
 
Med vennlig hilsen 
 
Vestre Viken HF
Avdeling for laboratoriemedisin
Medisinsk mikrobiologi
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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/
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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: Håvard Hagen Vika.
Redaksjon: Torgeir Hauge Iversen, Andreas Heimli og Jan Robert Grøndahl.
Kontaktinfo:     havika@vestreviken.no
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