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1. Ledig stilling som praksiskonsulent ved Ringerike sykehus
2. Overtidskontroll grav. uke 41+0
3. Finansieringsansvar H-resept-ordningen
4. Tilbud om «Kunnskapsbaserte oppdateringsvisitter på nett»-KUPP
Ad 1. Ledig stilling som praksiskonsulent ved
Ringerike sykehus
ØNSKER DU ET PUSTEROM FRA DIN KLINISKE, TRAVLE
HVERDAG PÅ LEGEKONTORET, OG GJØRE NOE ANNET EN
DAG I UKEN ELLER EN DAG ANNENHVER UKE?
DA KAN DET VÆRE DEG VI ER UTE ETTER!
PKO jobben byr på spennende arbeidsoppgaver og omfatter samarbeide
med både klinisk og administrative arbeidsoppgaver på sykehuset. Du er i
høy grad med på å påvirke samarbeide mellom 1. og 2. linjetjeneste og
bruker din kunnskap og erfaring som fastlege til å være med i utviklingen av
PKO ved Ringerike sykehus.
PKO-jobben kan by på:
o Godt arbeidsmiljø
o Fleksibel arbeidshverdag
o Tellende poeng til spesialisering/resertifisering: 2 poeng per dag (opp til
120)
o PKO jobben fritar deg fra annet kommunalt arbeid.
Timelønnen for PKO jobb følger rammeavtalen (for tiden 966 kr/time (44
uker per år eller evt 22 uker pr år))
https://www.legeforeningen.no/contentassets/4bda23ba30f843469af88da11f
fa442f/rammeavtalemellom-de-regionale-helseforetak-og-den-norskelegeforening-om-praksiskonsulentordningen.pdf
Ta kontakt med oss i PKO Ringerike sykehus!

Ad.2 Overtidskontroll grav. uke 41+0
Informasjon fra Kvinne Barn enheten Ringerike sykehus
Det er innført nye rutiner for overtidskontroll ved Ringerike sykehus.
Tidligere var denne i grav. uke 41+3, nå skal den gjennomføres i grav. uke
41+0. Fastlege eller jordmor kan ringe og bestille time til denne kontrollen
Tlf.: 32116105.
Se vedlagt prosedyre for mer info.

Ad.3 Finansieringsansvar H-resept-ordningen
Finansieringsansvaret for mange legemidler er de siste årene overført fra
folketrygden til de regionale helseforetakene gjennom H-resept-ordningen. Dette
innebærer at disse legemidlene kun kan forskrives i sykehus eller av
avtalespesialister/ev. andre, som har avtale med det regionale helseforetaket om
forskrivning av disse legemidlene.
Fra 1. september 2020 ble finansieringsansvaret overført fra folketrygden til
RHF-ene, for følgende grupper av legemidler:
- til behandling av komplikasjoner ved nyresvikt
- brukt i forbindelse med transplantasjoner
- til bruk ved amyotrofisk lateralsklerose (ALS), jernoverskudd, Cushings
syndrom og immunglobuliner
Vedlagt følger brev fra Helsedirektoratet av 6. mai -20 med informasjon om den
forestående overføringen.
Vedlagt følger også en tabell der det er spesifisert hvilke legemidler som
omfattes av denne overføringen.

Ad. 4 Tilbud om «Kunnskapsbaserte oppdateringsvisitter på
nett»-KUPP
Riktigere bruk av opioider ved langvarige ikke-maligne smerter
Kunnskapsbaserte oppdateringsvisitter på nett
KUPP – kunnskapsbaserte oppdateringsvisitter – er kampanjer basert på den
internasjonalt anerkjente metoden «Academic detailing». Spesielt opplærte leger
og farmasøyter («kliniske fasilitatorer») besøker fastlegene én-til-én på legens
kontor i arbeidstiden, og har en dialog om de viktigste punktene innen et gitt
terapiområde. Informasjonen gitt er uavhengig av industrien og forskningsbasert.
Målet er å bidra til en mer hensiktsmessig legemiddelbehandling gjennom å øke
kvaliteten på forskrivingen av legemidler i primærhelsetjenesten.
På grunn av Covid19-pandemien har vi måttet endre kampanjen «Riktigere bruk
av opioider ved langvarige ikke-maligne smerter». Farmakologisk avd. ved OUS
tilbyr nå én-til-én besøk via nettkonferanse til fastleger i Helse Sør-Øst.
Oppdateringsvisitten varer en halv time og er gratis. Opioidkampanjen fortsetter
fram til sommeren 2021, deretter setter vi i gang med kampanje som omhandler
hormonbehandling i klimakteriet.
Deltakende fastleger vil også ha anledning til å stille spørsmål ved bestilling og
under møtet som besvares av legen/farmasøyten eller hele KUPP-teamet.
Påmelding kan gjøres via denne nettsiden: https://legemidler.no/bestill-besok/
Vi ønsker flest mulig fastleger med - du og dine kolleger er hjertelig
velkommen til å delta!
Kontaktinformasjon
Henrik Magistad Knutrud,
Lege i spesialisering – klinisk farmakologi OUS
E-post: hemknu@ous-hf.no

PKO ber om innspill til temaer for Møteplassen, og ber fastlegene ta kontakt om det er
utfordringer eller ønsker i samhandlingen med sykehuset.
Er du nysgjerrig på PKO funksjon, lyst til å jobbe i PKO eller vil hospitere hos oss i
PKO ved Ringerike sykehus, så ta kontakt.
LINKER:

Se også: https://vestreviken.no/beredskap

Koronavirus Folkehelseinstituttet: https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/
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/

Pål Steiran (leder/Med.avd) (pal.steiran@vestreviken.no)
Mette Lerfaldet (psyk/BUP) (mette.lerfaldet@vestreviken.no)

Tlf. 32116191 (torsdag)
Tlf. 32116554 (torsdag)

Toril Bøyum (HSS pol. klin, RS Kir /Gyn) (tobeoy@vestreviken.no)
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