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Psykiatriambulanse i Vestre Viken
Mandag 1. februar 2016 starter vi med psykiatriambulanse.
Gjennom prosjektet ”Trygg og god transport av psykisk ustabile
pasienter” ønsker vi å se om psykiatriambulanse er et tilbud som
gir en tryggere og bedre transport av psykisk ustabile pasienter.
Hva er Psykiatriambulansen
Psykiatriambulansen er en ambulanse dedikert for transport av psykisk ustabile pasienter. Den vil også fungere
som ”First responder” på somatiske oppdrag.
Den er bemannet med ett ambulansepersonell og to psykiatripersonell (sykepleier/vernepleier). Ambulansen
vil være stasjonert ved Psykiatrisk avdeling Lier i driftstiden.
Hvordan rekvireres ambulansen
Psykiatriambulansen inngår i AMK`s flåtestyringsplan for ambulanser i Vestre Viken.
Når er Psykiatriambulansen i drift
Prosjektperioden hvor ambulansen vil være i drift er planlagt fom. februar tom. august 2016. Den vil ikke være
i drift i juli måned. Driftstiden er fra klokken 10.00 til 22:00 på hverdager. Ambulansen vil ikke være i drift på
helligdager.

Møteplassen 2. mars – Samhandling rundt innleggelser
Møteplassen holdes i auditoriet på Bærum sykehus onsdag 2. mars kl
16.30 – 20.30. Temaet denne gang er samhandling rundt innleggelser.
Det blir blant annet eksempler fra fastleger og sykehusleger og
paneldebatt der vi håper på stor deltagelse fra salen. Program er
vedlagt. Velkommen!

PCR for påvisning av tarmpatogene mikrober i fæces
Fra nyttår undersøkes alle fæcesprøver for påvisning av tarmpatogene
bakterier, også fra Asker og Bærum, med PCR i stedet for dyrkning.
Analysene utføres ved vår Seksjon Drammen, men prøvene sendes på
vanlig måte til lokal lab.

Fæcesprøven sendes som rik penselprøve på fæcalSwab (Cary Blair medium).
Alle fæcesprøver som mottas for utredning med tanke på infeksiøs diaré undersøkes nå med tanke på 8 ulike
bakterier og 3 parasitter og svartiden kortes betydelig ned!
1) Campylobacter
2) Salmonella
3) Shigella
4) Yersinia enterocolitica
5) EHEC (Enterohemoragisk E.coli)
6) EPEC (Enteropatogen E.coli)
7) EIEC (Enteroinvasiv E. coli)
8) ETEC (Enterotoksigen E.coli)
9) Giardia lamblia
10) Cryptosporidier
11) Entamoeba histolytica
Negative svar kan rapporteres og kommenteres allerede dagen etter at prøven er mottatt og registrert hos oss.
Positive svar vil også kunne rapporteres dagen etter med enkelte begrensninger:
1) Campylobacter besvares umiddelbart. Prøven vil ikke bli dyrket sekundært, siden
resistensbestemmelse ikke utføres rutinemessig. Dersom resistensbestemmelse ønskes,
for eksempel ved alvorlig sykdom eller behandlingssvikt, må laboratoriet få spesifikt beskjed om dette
på forhånd.
2) Salmonella besvares umiddelbart men blir forsøkt dyrket og resistensbestemt. Som tidligere blir ikke
resistensfunnene rapportert rutinemessig.
3-7) Shigella og EIEC har identiske virulensgener. Preliminært svar vil derfor åpne for begge muligheter.
EIEC gir Shigella-lik infeksjon, så klinisk betyr forskjellen lite. Prøven blir forsøkt dyrket for om
mulig å kunne skille mellom disse og for å kunne utføre resistensbestemmelse.
4) Yersinia enterocolitica positive prøver blir forsøkt dyrket for å kunne utføre serotyping. Kun
serotypene O:3 og O:9 anses både humant patogene og forekommende i Norge.
Dersom en av disse ikke kan bekreftes hos oss er funnet sannsynligvis uten klinisk betydning. Patogene
isolater resistensbestemmes.
5) EHEC rapporteres uten resistensbestemmelse. Skal uansett ikke antibiotikabehandles.
6) EPEC rapporteres uten resistensbestemmelse. I enkelte tilfelle kan det være vanskelig å skille mellom
EHEC og EPEC. Atypisk EPEC (kun påvist intimin-gen) vil derfor bli forsøkt dyrket dersom klinikken
taler for mulig EHEC (HUS, blodig diaré hos barn, tilknytning til utbrudd).
8) ETEC rapporteres uten ytterligere analyser. ETEC er vanligste årsak til ”turistdiaré” og skal ikke
antibiotikabehandles.
9-11) Parasittanalysene rapporteres uten ytterligere analyser.
Når dyrkning utføres sekundært etter positivt PCR-funn (punkt 2-7) vil rekvirenten motta et nytt svar som
supplement til PCR-resultatet..
Dersom mikroskopiundersøkelse på forekomst av parasittegg i fæces ønskes må separat prøve på
parasittmedium sendes og indikasjonen være klar og angitt på rekvisisjonen (eksempelvis langvarig diaré etter
utenlandsopphold). Negativt resultat på Fæces-PCR bør foreligge først.
Ved eventuelt ønske om virusanalyser i tillegg (PCR for Norovirus, Adeno- og Rotavirus) må dette rekvireres
separat. Dette gjelder også for påvisning av Clostridium difficile toxin.
Pål A. Jenum
Avdelingsoverlege, professor dr.med.
Medisinsk mikrobiologi
Avdeling for laboratoriemedisin - Vestre Viken HF

Fødsel på OUS – syke nyfødte overflyttes til Drammen
De fleste gravide, og trolig også mange fastleger, er ikke klar over
følgende:
Nyfødte barn hjemmehørende i Vestre Viken HF s opptaksområde som fødes
på Ullevål sykehus eller Rikshospitalet og har behov for innleggelse i
barneavdeling etter fødselen, blir overført til nyfødtintensiv på Drammen
sykehus straks de er stabilisert.
Dette er uheldig og bekymringsfullt da transport er svært belastende for barnet. Man bør informere foreldre som
velger å føde ved OUS om dette.
I tillegg er følgetjenesten ved transport ressurskrevende for barneavdelingen i Drammen.

Hospitering på føde- og gynekologisk seksjon Bærum
Hospitering på føde/gyn. Seksjonen gir to lærerike dager der du blant
annet får møte legene på avdelingen, være med på internundervisning
og se hvordan en hverdag er på sykehuset.
Hospiteringen gir 20 poeng i spesialist-/etterutdanningen i allmennmedisin.
Dersom du er interessert send mail til praksiskonsulent Hilde Beate Gudim
med ønske om angitt tidspunkt, gjerne to forslag i prioritert rekkefølge.
Fordeles etter ”først til mølla” prinsippet.
hildebeate.gudim@vestreviken.no
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Fødepoliklinikken Bærum sykehus koordinerer henvendelser fra
fastlegene vedrørende en gravid kvinne. Fødepoliklinikken er betjent
med meget erfarne jordmødre som svarer på telefonhenvendelser. De
har lett tilgang til å konferere med lege ved behov.

Tilsvarende rolle har Gynekologisk poliklinikk på dagtid da vakthavende gynekolog ofte står i
undersøkelser som det ikke minst av etiske grunner, er vanskelig bare å forlate.
Ved elektronisk henvisning av en gravid kvinne til sykehuset er det svært viktig at Henvisningsårsak
fremkommer tydelig da tidvis andre poliklinikker/ avdelinger kan ha ansvar for oppfølging av spesielle
problemstillinger.



Ved ø-hjelp henvisninger må poliklinikken kontaktes per telefon, og det må sendes med en skriftlig kopi
av henvisningen da den elektroniske henvisningen går til fellesmottak og mottas først senere.



Nye Helsekort for gravide tas nå i bruk. I denne forbindelse informeres om viktigheten av å påføre
helsekortet all medikasjon kvinnen bruker. Dette er særlig viktig for psykofarmaka, analgetika og
vanedannende medikamenter. Fødeavdelingen opplever ikke sjelden at barn blir født med uventede
abstinenser fordi det ikke foreligger informasjon på helsekortet.

Sjekk Legemiddelhåndboka, ev RELIS om man er usikker på om en tidligere foreskreven medikasjon
kan benyttes under graviditet, ev kfr obstetriker eller pediater.


Skriftlig kopi av Blodgruppescreening MÅ vedlegges Helsekortet for gravide. Det er ikke tilstrekkelig at
resultatet er påført helsekortet.



En rekke prosedyrer tilpasset fastleger samt annen nyttig informasjon/linker legges nå fortløpende ut
på Vestre Vikens Internettside under For fastleger/henvisere, Bærum sykehus, Gynekologi- og
fødselshjelp.



Fødeavdelingen på Bærum sykehus har siste året tilbudt vannfødsel til friske gravide med forventet
normalfødsel og som ønsker fødsel i vann.

Temadag om tuberkulose – 26. april
Fylkesmannen i Buskerud har sammen med tuberkulosekoordinatorene
i Vestre Viken HF gleden av å invitere til en temadag om tuberkulose og
utfordringer i dagens flyktningsituasjon. Konferansen avholdes på
Ambassadeur hotel i Drammen tirsdag 26. april kl. 09.00-16.00.

Målgruppe er kommuneoverleger, smittevernleger, fastleger, helsesøstre, annet helsepersonell, helsepersonell
og ledere og ansatte ved virksomheter som arbeider med flyktninger og asylsøkere, hjemmesykepleien og
sykehusansatte som jobber med tuberkulosepasienter i Vestre Vikens opptaksområde.
Vi får forelesere fra Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet og fra spesialisthelsetjenesten, kommuner og
asylmottak i Buskerud.
Temaer for dagen er aktuelle råd for tuberkulosescreeningen, tuberkulose hos henholdsvis barn og voksne,
latent tuberkulose – hvem skal behandles, logistikk rundt overføring av helseinformasjon om
flyktninger/asylsøkere, tuberkulose undervisningspakke for asylmottak og introduksjonsklasser, bruk av tolk,
samhandlingsprosjekt mellom Hvalsmoen transittmottak, kommune og sykehus, erfaringer fra Hemsedal med
asylmottak og paneldiskusjon.
Påmeldingsfristen er fredag 1. april, og mer om programmet og praktisk informasjon om konferansen og
påmeldingen finner du på Vestre Viken HF sin hjemmeside. Direkte lenke har du her:
Temadag om tuberkulose og flyktninger i Buskerud
Vi tror dette vil bli en aktuell og nyttig konferansedag for alle som jobber med problemstillinger rundt
tuberkulose i dagens flyktningsituasjon og oppfordrer til påmelding! Vi oppfordrer også til å videresende denne
mailen til andre som dere tenker dette kan være aktuelt for, men som ikke er oppført i adressefeltet.
Kontaktpersoner for temadagen er tuberkulosekoordinatorene i Vestre Viken HF, Hege S. Bjelkarøy og Camilla
R. Ingvaldsen: tuberkulose@vestreviken.no
Med hilsen
Fylkesmannen i Buskerud
Ketil Kongelstad
fylkeslege

Rolf B. Winther
ass. fylkeslege

Tlf.: 32 26 69 00
Helse-, sosial- og vergemålsavdelingen
www.fylkesmannen.no/Buskerud/

Refleksjonsgruppe for pasienter med langvarige smerter
Lærings- og mestringssenteret, Bærum sykehus arrangerer en
refleksjonsgruppe for personer med langvarige smerter to ganger i året.
Neste gruppetilbud blir i april 2016 – se vedlegg
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