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Innhold i dette nummeret:

1: Møteplassen nevrologi,
2: Velg Behandlingssted,
3: Henvisninger gastro,
4: Nytt nr AMK,
5: Ledig stilling PKO
6: Studie Long Covid

1: Møteplassen Nevrologi 09.02.23

Tid: Torsdag 09. 02. 2023 kl 18 – 20:15
Sted: Videomøte på Join.nhn.no
Program:
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Hvert av de temaene avsluttes med 5 – 10 min for spørsmål/Diskusjon.
18:00 Generell info og velkommen ved PKO.
18:05 – 18:30 Akuttnevrologi, Maja Vikan Villseth
18:30 - 18:50 Svimmelhet, Maja Vikan Villseth
19:00 - 19:20 Multippel Sklerose, Cecilia Simonsen
19:25 - 20:05 Hodepine, Randi Sandbekk
20:10 - 20:15 Avsluttende kommentarer og spørsmål
 

Påmelding

2. Rett til valg av behandlingssted (VBS) 

Ordningen fritt behandlingsvalg (FBV) ble avviklet den 1.1.2023. Pasientens valgrettighet vedvarer, men da begrenset til
offentlige sykehus og private institusjoner som de regionale helseforetakene (RHF-ene) har inngått avtale med. Helse
Sør-Øst har nylig inngått nye avtaler med private leverandører innen somatiske spesialisthelsetjenester. RHF får derved
bedre oversikt over / kontroll på bruk av spesialisthelsetjenester.
 
Alle med avtale er tildelt vurderingskompetanse, som betyr at henvisninger fra fastleger (og andre) kan sendes direkte dit
pasienten ønsker behandling. VBS-Informasjonstjenesten har informasjon omalle leverandørene og hvilke tjenester de
har avtale på. Tlf 800 50 004 for helseaktører. Informasjon finnes også på Helse Sør-Øst RHF sin nettside:
Valg av behandlingssted Avtaler med private - Helse Sør-Øst RHF

De tidligere «Fritt behandlingsvalg»- leverandørene (FBV) kan benytte 2023 til å ferdigbehandle pasienter som er i et
behandlingsforløp.
 
 
 

mailto:jargro@vestreviken.no?subject=P%C3%A5melding%20M%C3%B8teplassen%20Nevrologi&body=Jeg%20melder%20meg%20p%C3%A5%20kurset%20og%20f%C3%A5r%20en%20lenke%20til%20innlogging%20p%C3%A5%20formiddagen%20samme%20dag%20til%20min%20epost.
https://helse-sorost.no/helsefaglig/samarbeid/avtaler-med-private
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3: Henvisninger Gastro. 
Viktig informasjon fra gastroenterologene ved sykehuset: 
 
Henvisning til endoskopi og avvikling av Fritt behandlingsvalg
I forbindelse med avviklingen av Fritt behandlingsvalg, har Helse Sør-Øst inngått avtaler innen blant annet endoskopi.
Leverandørene av tjenestene er tildelt vurderingskompetanse og kan rettighetsvurdere søknader. De skal til enhver tid
følge bestemmelser gitt i lover, forskrifter og nasjonale faglige retningslinjer. Behandlende leger er spesialister innen
fagområdet og har erfaring med gjeldende undersøkelser/prosedyrer.
Leverandører endoskopi:
-          Medi 3 Oslo AS
-          Colosseumkllinikken Medisinske Senter AS
-          Sykehuset Oslo Øst AS
Innen endoskopi er det viktig å merke seg at undersøkelsene kan utføres av både gastroenterologer og gastrokirurger, og
vurderingen vil bære preg av utførende leges fag-kompetanse og bakgrunn. Konkret betyr dette at pasienter med påvist
indremedisinsk sykdom (eks IBD) kan få stilt diagnosen, men ikke alltid få råd og/eller igangsetting av behandling.
Av den grunn tenker vi det er fornuftig at pasienter som henvises direkte til disse leverandørene selekteres etter visse
kriterier.
Ved høy mistanke om alvorlig sykdom, bør pasientene henvises direkte til sykehus, og vil bli prioritert jf.
Prioriteringsveileideren/pakkeforløp.
Vi har forsøkt å sette opp noen endoskopiske problemstillinger som vi mener ikke bør sendes til avtalespesialister:
-          Pakkeforløp
-          Klinisk og laboratoriemessig mistanke om inflammatorisk tarmsykdom, herunder svar på f-calprotectin og
blodprøver før henvisningen sendes
-          Blod i avføringen og anemi
-          Oppfølging av polypper, tumores eller andre funn på radiologisk undersøkelse
 
For å kunne gi korrekt frist, er det viktig at all informasjon foreligger når henvisningen sendes. Dette inkluderer lab svar, f-
calprotectin, iFOBT og evt rtg svar. Vi har som mål å gi time til pasienten i første brev, og dersom prøvesvar ettersendes,
skaper dette mye ekstraarbeid og endring av oppsatte timer.
For å videresende henvisninger fra oss/sykehus til avtalespesialist, foreligger det et krav om å innhente samtykke fra
pasienten. Vi hadde satt stor pris på om henvisende lege skriver at pasienten er informert og har samtykket til at
henvisningen kan bli videresendt. Dette vil være til stor hjelp til oss når vi vurderer henvisningen.
 

4: Nytt nr til AMK:
For å begrense unødvendig og ikke relevant telefontrafikk, ønsker vi at telefonnumrene ikke distribueres til
uvedkommende.
Nye numre kan tas i bruk umiddelbart. Gamle numre vil virke i en overgangsperiode, men ikke etter 1.mars 2023.
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5. Stilling ledig som Praksiskonsulent i Drammen.

PKO i Vestre Viken søker en praksiskonsulent i 20% stilling. Stillingen vil sannsynligvis bli tilknyttet Barneavdelingen,
samt KMD (Røntgen, klinisk kjemisk og mikrobiologisk lab, samt mulig kommunikasjonsavdelingen), men dette kan
avtales og tilpasses nærmere ved ansettelse. 

Praksiskonsulentordningen (PKO) består av fastleger som tilsettes i deltidsstillinger og fungerer som konsulenter på
sykehusene. Drammensgruppa består av i alt 7 praksiskonsulenter, og vi jobber felles om de fleste av prosjektene våre -
kurs, praksisnytt, samarbeidsmøter med avdelingene etc. 
 
PKO arbeider for å forbedre pasientforløp og utvikle felles retningslinjer og kultur for samarbeid mellom
primærhelsetjenesten og sykehusene.
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Du får bruke din kunnskap og erfaring som fastlege til å være med å utvikle god samhandling til pasientens beste.
 
PKO-jobben kan by på:
 
- Godt arbeidsmiljø
- Fleksibel arbeidshverdag
- Faglig utvikling
- Tellende poeng til spesialisering/resertifisering: 2 poeng per dag (opptil 120)
- PKO jobben fritar deg fra annet kommunalt arbeid.
 
Oppstart 16 mars 2023 eller etter avtale..
Interesserte søkere kan ta kontakt med
PKO-leder Jan Robert Grøndahl: jargro@vestreviken.no 
Søknadsfrist 2. mars 2023

6:  Studie Long Covid

Kjære kollega!
 
Vi ber med dette om hjelp til å rekruttere personer med seneffekter etter COVID-19 («Long COVID») til en
behandlingsstudie der to ulike behandlingsformer blir prøvd ut:
Kosttilskuddet Nikotinamid ribosid (NR, salgsnavn Niagen®), et vitamin som kan stimulere energiproduksjonen i cellene,
sammenliknet med placebo
Mind-Body Reprocessing Therapy (MBRT), et mentalt treningsprogram beslektet med kognitiv atferdsterapi med mål om
å redusere stress og bekymringstendens, sammenliknet med oppfølging hos fastlegen.
Utprøvingen skjer i et 2 x 2 faktorielt randomisert kontrollert design, noe som innebærer at deltakerne fordeles tilfeldig til
fire grupper: En gruppe får NR og MBRT, en gruppe får NR og oppfølging hos fastlegen, en gruppe får MBRT og placebo

mailto:jargro@vestreviken.no
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og en gruppe får oppfølging hos fastlegen og placebo. Detaljert informasjon om prosjektet finnes vedlagt på følgende
nettside https://www.ahus.no/kliniske-studier/mental-trening-og-nikotinamide-riboside-for-senfolger-etter-covid-19
 
Pasientene kan ta direkte kontakt med oss på telefon 48022486 eller mail minirico@ahus.no, du tenger ikke sende
henvisning, men ta gjerne en serologisk test for å bekrefte gjennomgått SARS-CoV-2 infeksjon hvis ikke PCR
foreligger. .
 
Inklusjonskriterier
Har gjennomgått en akutt infeksjon med SARS-CoV-2, påvist med PCR-test alternativt selv-test med bekreftende serologi
Har hatt vedvarende symptomer (som for eksempel utmattelse, konsentrasjonsproblemer, tungpust, osv.) minst 6
måneder etter den akutte infeksjonen, uten noe symptomfritt intervall.
Har et funksjonstap som forstyrrer alle eller et flertall av vanlige, daglige aktiviteter (som tilstedeværelse på arbeid/skole,
fysisk aktivitet, sosiale aktiviteter, osv.).
Er mellom 18 og 70 år
 
Eksklusjonskriterier
Lider av noe annet som er en mer sannsynlig forklaring på langvarige symptomer og funksjonstap enn COVID-19.
Har fått påvist vedvarende organskade (på lunger, hjertet, hjernen, etc) etter alvorlig COVID-19-infeksjon.
Gravid
Sengeliggende
Behersker ikke norsk muntlig og skriftlig i tilstrekkelig grad
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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

https://www.ahus.no/kliniske-studier/mental-trening-og-nikotinamide-riboside-for-senfolger-etter-covid-19
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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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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