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1. Veiledning fra Bærum DPS
Bærum DPS har ønske om å nå ut til flest mulig fastleger med veiledning.
For å nå kolleger som ikke er med i faste veiledningsgrupper, etablerer vi
nå veiledning ved DPS noen ettermiddager i semesteret. Dette vil bli søkt
som tellende kurstimer i møteserie, 3 tellende kurstimer hver gang.
Det lages ingen påmelding, men føres presensliste.
Møterommet har god plass!
Veiledningen vil være rundt fastsatte temaer de første gangene og vi
tilbyr veiledning tre onsdager dette vårsemesteret.

Dato:
8. februar, 1. mars og 3.mai
Tidspunkt: Kl 16.30 -18.45
Sted:
Lokalene til DPS Bærum i Kredittkassegården
Rådmann Halmrastsv 7, 4.etg. Tilgang enten fra gaten eller med heis fra parkering på
taket.
Program:
Tema 8.2: Suicidalitet. Hvordan oppdage fare og vurdere tiltak.
Veileder: Psykologspesialist Camilla Rønning
Tema 1.3: Tvangslidelser. Hvordan identifisere og vurdere tvangstanker og –handlinger.
Veileder: Psykologspesialist Camilla Rønning
Tema 22.3: Bruk av tvang i psykiatrien. Alle oppfordres til å se gjennom eLæringskurs: Redusert
og riktig bruk av tvang forut for veiledningen
Veileder/psykiater (ikke fastlagt ennå)

2. Elektronisk øyeblikkelig hjelp henvisning- kun etter
konferering
Alle EPJ som fastlegene bruker har en hastegrad som heter øyeblikkelig
hjelp. Den kan bare brukes ved akutte innleggelser og forutsetningen for
å bruke denne hastegraden er at det er konferert med vakthavende
lege/akuttmottak/fødepoliklinikk på sykehuset før innleggelse.
Når hastegrad øyeblikkelig hjelp brukes går henvisningen rett inn i
pasientens journal og ikke innom dokumentsenteret. Henvisningen blir
derfor ikke registrert hvis ingen vet at den ligger der.
Send alltid med pasienten en papirkopi og skriv KOPI på denne. Da
unngår vi at den skannes og det blir to henvisninger i sykehusets
journalsystem DIPS.
Øyeblikkelig hjelp henvisning kan altså ikke brukes for henvisninger
der det ønskes en vurdering i løpet av 1-2 uker, da må man avtale
innleggelse på telefon og bruke vanlig henvisning.

3. Telefonliste over fastleger i Asker og Bærum
Vedlagt er oppdatert liste over fastlegene i Asker og Bærum. Det
mangler fremdeles en del telefonnummer der sykehuset kan ringe
direkte for å for eksempel bestille time til pasienter.
Det er fint om jeg kan få en tilbakemelding på evt. feil og nye
telefonnummer på epost: bebjor@vestreviken.no

LENKER
For fastleger i Vestre Viken: For fastleger og andre henvisere
Ris og ros: Ris og ros
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