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AKTUELLE SAKER:
1. Vestre Vikens opptaksområde, somatikk og psykiatri
2. Ringerike Sykehus har innført NEWS2
3. Psykiatritilbud Ringerike DPS

Ad 1. Vestre Vikens opptaksområde, somatikk og psykiatri
Vestre Viken opptaksområde omfatter 22 kommuner fra Viken fylke,
Innlandet fylke og Vestfold og Telemark fylke.
Kommunene er fordelt mellom de somatiske og psykiatriske
behandlingsstedene i helseforetaket, og hvert sykehus har et
opptaksområde bestående av flere kommuner. Sykehusene samarbeider
også på tvers av opptaksområdene.
For oss Nord i Viken er det ingen endringer i opptaksområdet innen
somatikk og psykiatri rundt Ringerike sykehus/HSS.
Full oversikt finnes på:
https://vestreviken.no/om-oss/fakta-om-vestre-vikenhelseforetak#endringer-etter-kommunesammenslaingen

Ad.2 Ringerike Sykehus har innført NEWS2
Det innføres nå et felles skåringssystem av vitale parametere over hele
Vestre Viken. Drammen startet 6. desember 2019.
Er rekke internasjonale studier viser at manglende oppdagelse av forverring
og mangelfull overvåkning er viktige årsaksfaktorer ved 1/3 av dødsfall.
Forverring i pasientens kliniske tilstand oppstår ofte gradvis, både for
pasienter som behandles hjemme, på sykehjem og i sykehus.
Det er avgjørende å kunne identifisere tegn til endringer/forverring på et
tidlig tidspunkt, slik at forverring kan stoppes i tide.
Tidlig oppdagelse av en klinisk forverret tilstand, etterfulgt av rask og
effektiv handling, kan redusere forekomsten av uønskede hendelser,
sykdomsforverring og hjertestans.
Fastleger kan ha nytte av å kjenne til og bruke verktøyet, både for å oppdage
klinisk alvorlige tilstander og forverringer tidlig, og for å kunne kommunisere
lettere med ambulansepersonell og akuttmottaket.

Ad.3 Psykiatritilbud Ringerike DPS
Vi gjentar tidligere informasjon
Vedlagt grei oversikt over hvem du kan kontakte på hvilke tidspunkt for
beslutningsstøtte eller ved akutt henvisningsbehov

PKO ber om innspill til temaer for Dialogdag, og ber
fastlegene ta kontakt om det er utfordringer eller
ønsker i samhandlingen med sykehuset.
LINKER:
Informasjonsside for fastleger: Vestre Viken - For fastleger og henvisere
Tidligere utgaver: Arkiv pko-nytt-og-praksisnytt
Synspunkter og tilbakemeldinger til Vestre Viken: Ris og ros.
Avtalespesialister: Helse Sør-Øst avtaler med private avtalespesialister
Rehabiliteringsinstitusjoner: Helse Sør-Øst habilitering-og-rehabilitering
Legevaktshåndboken: http://www.lvh.no/
Helsebiblioteket: http://www.helsebiblioteket.no/
Fastlegeportalen: https://06.fastlegeportalen.no/
Fritt sykehusvalg: http://www.frittsykehusvalg.no/start/
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