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1. Møteplassen 29. mars. Funksjonelle tarmlidelser
Diffuse magesmerter er en ofte brukt diagnose i allmennpraksis.
Utredning av disse pasientene kan ofte være langvarig og vanskelig. Vi
arrangerer derfor i samarbeid med Gastromedisinsk avdeling på Bærum
sykehus Møteplassen med tema funksjonelle tarmlidelser. Vi har også
invitert Dag Tveiten fra Lab 1 som vil snakke om utredninger de gjør der.
Vi har satt av god tid til spørsmål og diskusjon.
Ta gjerne med kasuistikker/spørsmål fra egen praksis.

2. Oppgradering av DIPS på sykehusene
25. mars tar Vestre Viken i bruk den regionale standarden av DIPS.
Samtidig innføres automatisk oppdatering av DIPS sitt adresseregister i
samsvar med de endringer som gjøres i Norsk helsenett.

Dette skal legge til rette for at pasientene i fremtiden kan få én
pasientjournal uavhengig av hvor de behandles i Helse Sør-Øst.
Etter overgang til regional standard vil elektroniske henvisninger som kun inneholder fødselsdato,
eller som inneholder et hjelpenummer bli avvist av VV, og avsender vil motta negativ
applikasjonskvittering. Henvisningen må sendes på papir.
Årsaken er at vi ikke kan sikre identiteten på personen. Det er en mulig risiko for å koble en
henvisning med hjelpenummer feil – dersom samme hjelpenummer er brukt i to ulike systemer, men
til forskjellig person.
Når automatisk oppdatering av adresser i samsvar med NHN tas i bruk betyr det at meldinger fra
sykehusene ikke lenger blir sendt til leger som har sluttet ved et legekontor. Dersom legekontoret
ikke har oppdaterte adresser i NHN vil henvisninger og epikriser feile. Oppfordrer derfor alle å sjekke
at egen adresse i NHN er korrekt.

3. 6 ukers kontroll etter fødsel
Avdeling for gynekologi og fødselshjelp startet før nyttår med tilbud til
kvinner som hadde født på Bærum sykehus; om «6 ukers kontroll» hos
jordmor.

Tilbudet viste seg å være svært populært for alle kvinner, men tilbudet har nå blitt endret til: tilbud om
oppfølging av kvinner hos jordmor etter fødsel, der det er spesielt behov for oppfølging ved sykehuset – enten
på grunn av hendelser under innleggelsen, eller i de tilfellene det avdekkes områder hvor det kan se ut som
oppfølging her vil være positivt for kvinnens opplevelse av fødsel og barseltid.
Endringen av tilbudet ble begrenset etter at det ble påpekt fra fastlegene at de selv ønsket oppfølgingen av
barselkvinnene, som en kontinuitet av svangerskapet og for å få en god start med oppfølging av familien etter
familieforøkelsen.

4. Avvikling av serologisk test for Mycoplasma pneumoniae
Mikrobiologisk avdeling har over lengre tid opplevd relativt store
variasjoner i testen for Mycoplasma pneumoniae IgM påvisning. De
risikerer en stor andel av både falske positive og falske negative
resultater.

Avdelingen konkluderer derfor med at de ikke kan gå god for testen, og ser seg på denne bakgrunn nødt til å
avvikle den. Serologisk utredning mhp mycoplasma-infeksjon er relativt sjeldent godt indisert.
Det anbefales at man bruker dyp neseprøve på Transwab for PCR-diagnostikk ved symptomvarighet under 4
uker. Dette er en sikker og god metode for påvisning av mycoplasma-infeksjon.

5. Fagdag om berørte barn i familier med sykdom hos de voksne
Målgruppe: Helsepersonell ved Bærum sykehus, i VV og
samarbeidende kommuner
Auditoriet ved Bærum sykehus
Tirsdag 23. mai kl 12.00 – 15.30

Program:
12.00 Velkommen v/Jardar Hals, klinikkdirektør Bærum sykehus
12.05 Informasjon v/Kari Lund, foretakskoordinator for barn som pårørende-arbeidet i Vestre Viken
12.15 Barns perspektiv når foreldre er alvorlig syke ved Kristin Sævig, rådgiver i Kreftforeningen
13.00 Pause
13.15 Når foreldre har rusmiddelproblemer, - studie av Chat logg med barn og ungdom som er
pårørende, ved Ida Billehaug, Organisasjonsmedarbeider, Barn av rusmisbrukere – BAR og
Anne Faugli, barnepsykiater og forsker BUPA Vestre Viken
13.35 Multisenterstudien om barn som pårørende. Betydning for helsetjenestens
praksis ved Anne Faugli
14.00 «Samarbeid» ved Kari Engen Sørensen, kommunehelsesamarbeidet
14.05 Pause

14.20 Erfaringer med samarbeid mellom kommuner og spesialisthelsetjeneste; Gruppetilbudet «Du
er ikke den eneste» for barn og ungdom som har foreldre som sliter psykisk eller med rus,
v/Anne Utvik, helsesøster, Bærum kommune
14.45 Samarbeid rundt de minste barna når gravide og foreldre strever med rus eller psykiske
helsevansker v/Bente Lindboe, Forebyggende familieteam
15.15 Oppsummering og takk for i dag!
Påmelding innen 15.mai til Vibeke Gillebo VIBGIL@vestreviken.no
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