
 

 

 

 
 
 
 
 
 
AKTUELLE SAKER: 
1. PKO-nytt nr 3 2020 (vedlegg pdf) 
2. DIPS-interactor erstatter IHR 
3. Praksiskonsulentene i Drammen ønsker alle våre lesere en god jul! 

Praksisnytt 
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PKO-nytt nr 3 2020 
 
Årets julenummer av PKO-nytt er klart, og er under utsendelse. 
Vedlegger siste utgave i pdf. Les mer om disse sakene:  
 
Livsstilsklinikk 

Det etableres et nytt tilbud til pasienter med overvekt/fedme i Vestre Viken, 

lokalisert til Bærum Sykehus. 
 
Fra redaktøren 

I disse tidene kan det være en fin ting å ta kontakt med de pasientene vi vet 

om som ikke har så stort nettverk. 
 
Helsefelleskap 

Det skal opprettes samarbeids-organer der representanter fra sykehus, 

kommuner, fastleger, pasienter og brukere skal møtes for å planlegge og 

utvikle tjenestene sammen. Fastlegens rolle er tydeligere og det stilles krav 

til at fastleger og brukere skal være representert i på alle nivå i 

samarbeidsstrukturen. 
 
Helse og arbeid  

Helse og arbeid er etablert i drift ved alle sykehusene i Venstre Viken, og er 

et tverrfaglig tilbud i spesialisthelsetjenesten. Tilbudet er for sykemeldte 

pasienter, eller de som står i fare for sykemelding på grunn av muskel og 

skjelettplager. Det er kort ventetid, og det er opprettet samarbeid med DPS. 
 
Radiologiske undersøkelser muskel-skjelett 
Konkrete valg om rtg eller MR/CT ved ulike tilstander. 
 
Utredning av kognitiv svikt i allmennpraksis  
Alt du trenger å vite om demens og utredning, samt lenke til alle relevante 
skjema. 
 
Nasjonale råd om antikoagulantia før kirurgi 
Kortfattet oversikt og lenke til gjeldende faglige råd 
 
Røykesluttprosjekt 

Info om tilbud om gratis legemidler og hjelp med røykeslutt. 
 
Rehabilitering etter korona 

Fagråd for rehabilitering har utarbeidet et pasientforløp innen rehabilitering 

for pasienter med Covid-19.  

 
De viktigste endringene i ny veileder for Obstetrikk 2020 for fastleger 
Informasjon bl.a om preeklampsi og overtidighet. 
 
Kvalitet på Utfylte Helsekort i Primærhelsetjeneste i Drammensregion 

Fødeavdelingen har sammen med PKO sett gjennom 35 helsekort for 

gravide i høst. Resultatene viser at helsekortene er svært godt utfylte med 

median på 85,4%. Noen forbedringspunkter beskrives. 

 
Status dialogmeldinger 
Det sendes rundt 1000 dialogmeldinger hver mnd. Råd om bruk refereres. 
Dialogmeldinger er en rask og effektiv kommunikasjonsform. 
 
Erfaring videokommunikasjon 
Informasjon om NHN join, bestilling og bruk. 
 



Møteplassen – virtuelle møter 
Møteplassen Bærum 21.01.2020 – Sammensatt program: hematuri, fimose, 
klimakterium, HPV. 
 
Alle PKO-nytt ligger her og kan lastes ned som pdf: 

PKO-nytt og Praksisnytt - Vestre Viken 

 

 

 

 
DIPS-interactor erstatter IHR 
 
Interaktiv henvisning og rekvirering (IHR) har vært i drift siden 2010. 
Nå jobber IHR team med å tilrettelegge DIPS-interactor, som skal 
erstatte nåværende IHR-løsning. 
  

Den nye løsningen skal sikre elektroniske bestillinger til helseforetakene, 

også når legekontorene går over til skybaserte journalsystemer. DIPS-

interactor er allerede tatt i bruk noen steder og har vært til spesielt god hjelp 

for å ta unna arbeidet rundt korona-analyser raskt i en ellers hektisk 

hverdag. 

 

I dag håndterer Vestre Viken cirka 10 millioner analyser i året, og 

halvparten av disse kommer fra primærhelsetjenesten. Med DIPS-interactor 

anslår Gia Deyab, som er systemansvarlig for IHR i Vestre Viken, at vi kan 

spare 64 timer for hver tusende prøve som tas, sammenlignet med 

papirrekvisisjoner. Dette vil øke Vestre Vikens kapasitet for analyser 

betraktelig. 

 

IHR-team ved avdelingene for laboratorier og bildediagnostikk jobber med 

å redigere oversiktene for laboratorienes analyseregister og 

røntgenhenvisninger, skal være med på å innføre løsningen hos legekontor 

og legevakter lokalt, samt hos andre rekvirenter i kommunal helsetjeneste, 

og skal være med å teste systemet for å sikre at meldingene kommer 

korrekt frem til sykehusene. 

 

Prosjektet startet gjennomføringsfasen 8. oktober og Vestre Viken skal 

teste løsningen frem til 1. mars 2021, da løsningen skal være klar til å tas i 

bruk på legevakter og helsestasjoner. 

   

 
 

 
 

 

Praksiskonsulentene i Drammen ønsker alle våre lesere en god 
jul! 
  
Vi takker alle våre lesere og samarbeidspartnere for god innsats i året 
som er gått, og ønsker alle en trygg og velfortjent jul og nyttårshelg. 
 

Vi møtes igjen til et spennende nytt år, der hovedfokus i første omgang 

sannsynligvis blir den mest omfattende massevaksineringen i Norges 

historie. Praksisnytt vil prøve å formidle hvordan denne jobben blir 

gjennomført både av kommuner, fastleger og sykehus! 

 
  

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


 
LINKER: 
 
Vestre Vikens beredskapsinfo om koronavirus Covid 19: https://vestreviken.no/beredskap 
Beslutningsstøtte Covid: legevaktshåndboka 
De mest relevante medisinske spørsmålene om Covid: https://www.skilnet.no/covid-19/ 

Informasjonsside for fastleger: Vestre Viken - For fastleger og henvisere  
Tidligere utgaver: Arkiv pko-nytt-og-praksisnytt 
Praksiskonsulentordningen: vestre viken praksiskonsulenter 
Synspunkter og tilbakemeldinger til Vestre Viken: Ris og ros. 
Avtalespesialister: Helse Sør-Øst avtaler med private avtalespesialister  
Rehabiliteringsinstitusjoner: Helse Sør-Øst habilitering-og-rehabilitering                    
Legevaktshåndboken:  http://www.lvh.no/  
Helsebiblioteket:  http://www.helsebiblioteket.no/   
Helse og arbeid (Tidligere raskere tilbake):  https://vestreviken.no/behandlinger/helse-og-arbeid 

For pasienter og pårørende:  https://vestreviken.no/pasient-og-parorendeopplering 
Fritt sykehusvalg:   http://www.frittsykehusvalg.no/start/  

 
 
 
 

Vestre Vikens praksisnytt for Drammen sykehus utgis elektronisk ca. en gang i måneden til rundt 400 
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  
 
          © 2020 Vestre Viken 
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