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Praksisnytt,
Drammen sykehus

Innhold i dette nummeret:
1. Dialogmøte med fastleger og seksjon for forebyggende medisin 22/4
2. Onkologisk avdeling informerer: Immunterapi ved kreftsykdom.
3. Emnekurs Akuttmedisin 17-18 september 2021

1 Invitasjon til Dialogmøte Bærum sykehus,
seksjon for forebyggende medisin, Torsdag 22
april 18-20

Vestre Viken har nylig etablert en seksjon for forebyggende medisin lokalisert ved Bærum
Sykehus. Seksjonen skal tilby behandling til pasienter og bistå kommunene og fastlegene med
støtte og kompetanseløft innen behandling av overvekt og fedme.
Sammen med det allerede etablerte kirurgiske behandlingstilbudet ved Bærum sykehus vil det
nå kunne gis et helhetlig tilbud til pasientene i hele Vestre Viken.
I anledning oppstart inviterer vi alle aktuelle samarbeidspartnere til dialogmøte. Seksjonen har
etablert et tverrfaglig tilbud til barn, unge og voksne med overvektsproblematikk. Hensikten
med møtet er presentasjon av vårt tilbud, formidling av henvisningskriterier og mulighet for
tilbakemelding og spørsmål.
Program
Kl. 18:00

Velkommen klinikkdirektør Bærum, Trine Olsen

Kl.
Kl.
Kl.
Kl.
Kl.

Presentasjon av tilbud for voksne v/overlege Maya Bass
Presentasjon av tilbud for barn v/overlege pediatri Kristin Russ
Hva trenger fastlegen v/leder for PKO VV Trygve Kongshavn
Innspill og kommentarer til satsningen
Avslutning

18:10
18:30
19:10
19:20
19:55

Møtet gir tellende kurstimer.
Lenke til møtet sendes ut til de påmeldte samme dag.
Påmelding innen 21.04.2021.

Klikk her for Påmelding.

2 Onkologisk avdeling informerer: Immunterapi
ved kreftsykdom.
Onkologisk poliklinikk i Drammen håndterer cirka 500 nyhenviste pasienter i året. Immunterapi
har blitt en del av standard behandlingstilbud ved mange kreftdiagnoser: malignt melanom,
lunge, urinblære, nyre, ØNH, lymfomer samt en undergruppe pasienter med brystkreft og
gastrointestinal kreft. De fleste pasienter får immunterapi med livsforlengende siktemål mens
noen får behandlingen i kurativt øyemed.
Kreftoverlevelsen har stadig blitt bedre i Norge de siste 50 årene, og nå lever 3 av 4 pasienter i
5 år eller mer. Bedring av terapi inkludert tilgang til immunterapi forklarer noe av denne
utviklingen.
Virkningsmekanisme
Immunterapi er en samlebetegnelse på forskjellige terapeutiske metoder hvor man manipulerer
pasientens immunsystem til å angripe kreftcellene. Det vi nå omtaler som immunterapi er
behandling med en spesifikk medikamentklasse kalt antistoffer mot immunologiske
sjekkpunkthemmere.
Medikamentene motvirker kreftcellenes evne til å danne stoffer som beskytter dem mot
immunapparatets angrep. Dette skjer i form av antistoffer som blokkerer reseptorer som ellers
ville ha nedregulert T-celle-aktiviteten.
Immunrelaterte bivirkninger:
Mange av bivirkningene skyldes aktivering av T-celler og en uønsket immunrespons mot
kroppens egne celler. Dette kan angripe et eller flere organ, og kan oppstå tidlig eller sent i
behandlingen. De fleste immunrelaterte bivirkninger er reversible hvis de håndteres korrekt,
raskt og med nøye overvåking.
De fleste bivirkninger krever kun symptomatisk behandling og tett overvåking (for eksempel
kløe, dermatitt, lettgradig kolitt). Ved moderate/alvorlige bivirkninger, startes vanligvis
poliklinisk behandling med prednisolon i doser tilsvarende 0.5-1 mg/kg/døgn med tett
oppfølging av effekt. Ved god respons, reduseres dosen gradvis over 4-8 uker. Ved dårlig effekt,
skal pasienten som regel legges inn for videre utredning og høydose intravenøs kortikosteroid
behandling.
Det finnes ingen spesifikke markører for immunrelaterte bivirkninger og diagnosen er av og til
vanskelig. Dersom en kreftpasient får akutte symptomer på inflammasjon i et eller flere organer
er det viktig å tenke tanken på mulig bivirkning av immunologisk behandling. Pneumonitt kan
feiltolkes som pneumoni, kolitt kan feiltolkes som uspesifikk diare, hypofysitt kan feiltolkes som
uspesifikk hodepine eller metastaser. I motsetning til kjemoterapi, gir immunterapi svært
sjeldent benmargspåvirkning og neutropeni.

Hovedbudskapet: En akutt dårlig kreftpasient som står på immunologisk behandling bør
innlegges for rask utredning og oppstart immunsupprimerende behandling. De fleste
immunrelaterte bivirkninger er reversible hvis de håndteres korrekt, raskt og med nøye
overvåking.
Mer om bivirkninger og behandling av disse, - ESMO guidlines:
https://www.esmo.org/Guidelines/Supportive-and-Palliative-Care/Management-of-Toxicitiesfrom-Immunotherapy
Alina Carmen Porojnicu, Overlege, PhD, Onkologisk avdeling, Drammen sykehus
Jan Robert Grøndahl, fastlege i Lier, Praksiskonsulent Drammen Sykehus.

3 Emnekurs Akuttmedisin 17-18 september
2021
Hotel Scandic Ambassadør Drammen

Kurset arrangeres av PKO Vestre Viken i samarbeid med Pre-Hospitale tjenester Vestre Viken HF.
Det
tilfredsstiller kravene til kurs i akuttmedisin for leger og annet legevaktpersonell slik det er
beskrevet i akuttmedisinforskriften §7 og §8. Kurset er laget etter rammeplan for kurs i
akuttmedisin utarbeidet av Nasjonalt kompetansesenter for legevakts medisin.
Kurset består av disse to dagene som til sammen utgjør en Praktisk del, godkjent av
Legeforeningen som 15 timers tellende emnekurs til spesialitet i allmennmedisin. I forkant av
kurset må man i tillegg avlegge et Nettstudie/Teorikurs, dette er godkjent av Legeforeningen som
7 timers tellende kurs til spesialitet i allmennmedisin. Mer info om teorikurset ligger på
påmeldingssiden for kurset.
Program:
Fredag 17.09.2021
08:00 – 08:15 Registrering
08:15 – 08:45 Info om kurset, Gruppeinndeling
08:45 – 10:30 Egensikkerhet og Psykiatri
10:45 – 11:30 Arb. og rollefordeling i akuttmedisinsk team
11:30 - 12:30 Lunsj
12:30 – 17:15 Praktisk trening i grupper, fire ulike poster a 60 min med 15 pause mellom.
Tema: Akuttundersøkelse / Luftveishåndtering / AHLR / Perifert venekateter.
17:15 - 17:30 Avslutning
Lørdag 18.09.2021
08:30 – 11:20 Casetrening i grupper, fire poster a 20 min med 10 min pause.
10:30 – 11:30 Rus, Tegn, symptomer, behandling Politiet / Rusomsorg
11:30 – 12:15 Lunsj
12:15 – 12:35 Casetrening i grupper, fire poster a 20 min med 10 min pause.
Tema: Brystsmerter / Traume / Anafylaksi / Psykiatri – vold – nødnett / Pustebesvær / Blødning
/Overdose / Sykt barn / Sepsis
14:10 – 14:30 Avslutning
Pris:
Kursavgift kr. 5000,To dagpakker kr 1180,Påmeldingsfrist: 17.06.2021 (Begrenset antall plasser.)

Lenke til påmelding

LENKER:
Vestre Viken:
Informasjon for fastleger og henvisere
Ris og ros - synspunkter og tilbakemeldinger
Henvisnings og oppfølgingsrutiner for fastleger
Vestre Viken beredskapsinfo Covid 19
Arkiv pko-nytt-og-praksisnytt
helse-og-arbeid
Andre:
Skil covid-19
Legevaktshåndboken
Helsebiblioteket
Fritt sykehusvalg

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.

Her finner du kontaktinfo til praksiskonsulentene i Vestre Viken

Praksisnytt for Drammen sykehus utgis elektronisk ca. en gang i måneden til rundt 500
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
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