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1 Anbefalinger om behandlingsavklaring ved
livsforlengende behandling.
RMU Drammen er et samarbeidsutvalg mellom sykehusleger,
kommuneleger og fastleger. Utvalget har sett på problemstillinger rundt
samarbeid om behandlingsavklaring ved livsforlengende behandling. Utdrag
av anbefalingene gjengis her, hele dokumentet kan lastes ned som pdf - se
under:
Disse anbefalingene gjelder Livsforlengende behandling der
helbredende behandling ikke er mulig. Med livsforlengende
behandling menes i denne sammenheng all behandling og
utredning som kan utsette en pasients død. Eksempel på dette er
hjerte-lungeredning, annen pustehjelp og hjertestimulerende

legemidler, ernærings- og væskebehandling
(intravenøst eller gjennom svelg- eller magesonde PEG), dialyse,
antibiotika og
kjemoterapi.
RMU anbefaler at leger som behandler pasienter med alvorlig
sykdom der man ser at prognosen er svært dårlig, rutinemessig
vurderer om videre utredning og behandling er til nytte for
pasienten, eller om den kun medfører mer lidelse.
Nyttevurderingen bør ta hensyn livskvalitet like mye som
livslengde.
RMU anbefaler at alle beslutninger om livsforlengende behandling
journalføres med beskrivelse av medisinsk begrunnelse, og
kopieres inn i epikriser eller henvisninger, slik at det er lettere for
andre behandlere å ta ansvar for den videre oppfølgingen av
pasienten.
RMU anbefaler at beslutninger om begrensninger av
livsforlengende behandling revideres hver gang det er markerte
endringer i pasientens tilstand.
For samtykkekompetent pasient anbefaler RMU at samtalen
angående HLR status tas direkte med pasienten som så på eget
initiativ informerer sine pårørende om beslutningen.

Anbefalinger

2 Eksempel på prosedyre for avklaring av
livsforlengende behandling.
Som vedlegg til anbefalingene om Livsforlengende behandling er det laget
et forslag til prosedyre for avklaringssamtale. Utdrag gjengis her, hele
dokumentet kan lastes ned som pdf - se under:
Prosedyre for Avklaringssamtale:
Lege innleder med å spørre: hva tenker du/ dere om situasjonen nå?
Lege fortsetter med å beskrive siste tids/aktuelle sykdomsforløp.

Sykepleier evt primærkontakt beskriver pasientens symptomer og
funksjonsnivå p.t i avdelingen.
Lege sammenfatter den medisinske vurderingen og konkluderer med at
helbredende behandling dessverre ikke lenger er mulig. Lege anbefaler at
aktiv behandling og utredning bør avsluttes, og at fokus fremover vil bli
palliasjon.
Lege forklarer forventet sykdomsforløp og orienterer om palliativ
behandling. Behandlingen vil normalt kunne ivaretas i kommunal
helseinstitusjon eller i egen bolig. Sykehusinnleggelse bør unngås, med
enkelte unntak.
Vi etterspør pasientens ønsker fremover. Dersom pasienten ikke er
samtykkekompetent spør vi pårørende om pasientens formodede ønsker
med bakgrunn i hva pasienten har gitt uttrykk for tidligere i livet eks
behandlingsnivå.
Åndelige /eksistensielle behov eksempelvis ønske om besøk av prest eller
annen åndelig leder, noen ønsker dåp mm.
Avslutningsvis oppmuntrer vi til flere spørsmål, tanker, reaksjoner fra
pasient og pårørende.
Anbefalt journalnotat etter behandlingsavklaring:
Begrunnelse for begrensning av behandling, (diagnose, vurdering av utsikt
til bedring, vurdering av livskvalitet), hvilke former for behandling skal ikke
benyttes, (HLR, respirator, legemidler, intravenøst, sonde, dialyse,
antibiotika, kjemoterapi). Beskrivelse av informasjon til pasient og pårørende
og hvordan denne er mottatt.

Avklaringssamtale

3 Om henvendelser til endokrinologisk seksjon.
Endokrinologisk seksjon på Drammen Sykehus er blitt styrket de siste 3
årene, og har klart å redusert tilgjengeligheten og ventetiden en god del.
Fortsatt har vi dessverre over et års ventetid på uselekterte polikliniske
konsultasjoner, og opplever også stor pågang av telefoner og forespørsler.
Vi ber om at fastlegene bruker dialogmeldinger ved forespørsler om
prioritering av allerede henviste pasienter, det sparer oss mye tid istedenfor
telefoner eller nye henvisninger.
Dialogmelding anbefales også ved behov for å avklare spørsmål med
endokrinolog. Dette gjelder primært når pasient er i et behandlingsforløp, og
gjelder korte, konsise problemstillinger, ikke lange faglige utredninger.
Dersom det er nødvendig kan endokrinolog nås direkte på telefon 908
64 075. Dette gjelder kl 12 - 16. Ved behov for akutte innleggelser kontakt
vakthavende overlege i mottak på tlf 902 25 743.
Vi vil understreke at henvendelser fra fastlegene generelt oppleves både
relevante og godt faglig begrunnet, men ber om at vi samarbeider slik at
våre ressurser kan utnyttes best mulig.
Med vennlig hilsen Stina Therese Sollid, Seksjonsoverlege.

4. Stilling ledig som Praksiskonsulent i Drammen.

PKO i Vestre Viken søker en praksiskonsulent i 20% stilling tilknyttet
somatiske avdelinger på Drammen Sykehus.
Praksiskonsulentordningen (PKO) består av fastleger og sykepleiere som
tilsettes i deltidsstillinger og fungerer som konsulenter på sykehusene.
Praksiskonsulenten vil bli knyttet opp mot en eller flere somatiske
avdelinger, Dette vil skje som del av en prosess i løpet av høsten 2021 der
den som ansettes vil være med på å påvirke valget.
PKO arbeider for å forbedre pasientforløp og utvikle felles retningslinjer og
kultur for samarbeid mellom primærhelsetjenesten og sykehusene.
Du får bruke din kunnskap og erfaring som fastlege til å være med å utvikle
god samhandling til pasientens beste.
PKO jobben kan by på:
- Godt arbeidsmiljø
- Fleksibel arbeidshverdag
- Tellende poeng til spesialisering/resertifisering:
2 poeng per dag (opptil 120)
- PKO jobben fritar deg fra annet kommunalt arbeid.
Interesserte søkere kan ta kontakt med
PKO-leder Trygve Kongshavn: trkong@vestreviken.no
Søknadsfrist 1. august 2021

5. Pilot: Digital kopi til henviser av svar til
pasienter på henvisninger.
Vestre Viken åpnet for å sende ventelistebrev til pasienter digitalt 18.06.21,
men fortsatt mottar den som henviste pasienten papirkopi av brevet.
Dette ønsker vi å gjøre en endring på slik at den som har henvist pasienten
skal få dette digitalt på lik linje som en epikrise. Vi har gjort dette klart i vår
DIPS base slik at den som har henvist pasienten kan få dette elektronisk og
ikke i papirformat i posten. I sommer ( fra uke 26 ) starter Vestre Viken med
en pilot på Nevrologisk avdeling i Drammen med å sende disse journalmaler
digitalt til den som har henvist pasienten:
Svar til henviser Avslag ( edi )
Svar til henviser innleggelse (edi )
Svar til henviser Time ( edi )
Svar til henviser Venteliste (edi )
Svar til henviser viderehenvisning (edi )
Innholdet i disse journalmalene inneholder informasjon om vurderingen,
rettighetsdato og time.

6 Praksiskonsulentene i Drammen ønsker alle våre
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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.
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