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1. Nye telefonnummer til AMK Vestre Viken

Fargekodene indikerer hvilken rekkefølge samtaler blir prioritert og besvart. For at AMK skal kunne håndtere
anrop effektivt, og med riktig prioritet, ber vi at dere setter dere inn i hvilken telefonkø som skal benyttes.
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.
Ved spørsmål, kontakt seksjonsleder Mette Gross på epost: Mette.Gross@vestreviken.no
Vennlig hilsen
Mette Gross
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Seksjonsleder AMK Vestre Viken

 

2 Kapasitet ved gynekologisk poliklinikk

Det er kapasitetsutfordringer ved gyn pol grunnet
sykefravær. Det er derfor ønskelig at pasienter som
ikke forventes å trenge sykehusbehandling
henvises til avtalespesialist, i Kongsberg til Gyn
Kongsberg, Kolbjørn Kasin

Oversikt alle avtalespesialister i

Viken ulike fagfelt

3 Traumeskjema revidert

Vedlagt er revidert traumeskjema. Det forventes
ikke at fastleger fyller ut skjema, men det gir en
rask oversikt over kriterier for traume. Skjema er
dessverre foreløpig ikke elektronisk tilgjengelig,
men kan printes ut. 

Traumeskjema

 

Program emnekurs

4 Emnekurs urologi ved Bærum sykehus

Det arrangeres klinisk emnekurs i urologi ved
Bærum sykehus. Program vedlagt. Kurset blir et
hybridmøte med mulighet for fysisk og digital
deltagelse, men det anbefales fysisk deltagelse for
fullt utbytte. 
Spesifiser om du melder deg på fysisk eller digital og
hvilke kvelder du vil delta på, evt hele kurset.

Påmelding

 

Temaønske møteplassen

5 Møteplassen 26.04.23 Kongsberg

Møteplassen neste gang arrangeres onsdag 26.04
ved Kongsberg sykehus. Det blir da ulike innlegg
fra indremedisin og mulighet for å møte flere
sykehuskollegaer. Er det et tema du ønsker
belyst? Send mail til matmar@vestreviken.no.

 

https://avtalespesialister.helse-sorost.no/Spesialister1.asp?cmd=Detail&type=349&id=2
https://assets.dialogapi.no/images/make-17578/Meldeskjema_traume_kodeveileder_rev_nov_22_docx-1674034853.pdf
https://assets.dialogapi.no/images/make-17578/Program_moteplassen_urologi_Baerum_sykehus-1674643131.pdf
mailto:?subject=P%C3%A5melding%20urologikurs%20B%C3%A6rum%20sykehus&body=Jeg%20%C3%B8nsker%20%C3%A5%20delta%20p%C3%A5%20f%C3%B8lgende%20deler%20av%20urologikurs%20ved%20B%C3%A6rum%20sykehus%3A
mailto:matmar@vestreviken.no?subject=%C3%98nsket%20tema%20M%C3%B8teplassen%2026.04.23
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6 Oppdatering av retningslinje LAR

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.
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.

https://www.helsedirektoratet.no/retningslinjer/behandling-ved-opioidavhengighet
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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 
 

 

Praksisnytt Kongsberg utgis av PKO ved Kongsberg sykehus og sendes til fastleger og
sykehjemsleger i nedslagsfeltet. Avdelingsledere og avdelingsoverleger får også praksisnytt.
Ønsker du å melde deg av, eller på, nyhetsbrevet. Bruk knappene nedenfor:

Meld på praksisnytt Meld av praksisnytt

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. 

ØYEBLIKKELIG HJELP VEILEDER

KONGSBERG SYKEHUS

HENVISNINGS- OG OPPFØLGINGSRUTINER

I VESTRE VIKEN

 

Ansvarlig redaktør for nyheter fra PKO Kongsberg 
Marianne Mathiesen  |  Mobil: 456 01 733 
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