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Nettside med gode ressurser
omTilbud
søvn, angst
depresjon.
Ad 1.
innen og
psykisk
helsevern
Tilbud om «Kunnskapsbaserte oppdateringsvisitter på nett»-KUPP
Vi er kjent med at det er utfordrende for flere fastleger å finne tilbud innen
psykisk helsevern (avtalespesialist). Flere fastleger har tatt kontakt og ikke
vært kjent med følgende:
1. Avtalespesialister. Alle fastleger kan få tilgang til en egen database med
ventetid og profil på alle psykologer og psykiatere. Fra tid til annen
kommer det ny avtalespesialist med kort ventetid for en liten periode.
Tilgang til denne database med brukernavn og passord kan man få av:

Line.Grotterud@helse-sorost.no
2. Helse og arbeid. Et tilbud for pasienter med angst og/eller depresjon som
er eller står i fare for å bli sykemeldt fra arbeid eller studier. Henvisning
må merkes helse og arbeid, og sendes DPS. Ventetid fra 3-9 uker for
samtaleterapi.

https://www.helse-sorost.no/om-oss/vart-oppdrag/varehovedoppgaver/behandling/raskere-tilbake-helse-og-arbeid
3. E-mestring.no/e-meistring.no. Et nettbasert tilbud utviklet av Haukeland
universitetssykehus for pasienter med angst og/eller depresjon. Tar imot
henvisninger fra hele Norge. Haukeland gir opplæring om tilbudet til flere
helseforetak.

https://helse-bergen.no/emeistring/
Minner om at informasjonstjenesten Velg behandlingssted (VBS) kan
kontaktes på eget helsepersonellnummer 800 50 004 for veiledning om
tilbud i spesialisthelsetjenesten.
Line Grøtterud
Teamleder/Rådgiver
Informasjonstjenesten velg behandlingssted
Helse Sør-Øst RHF

Ad.2 Studie på Parkinsons sykdom ved Nevrologisk Avdeling,
Drammen Sykehus
NOPARK er en norsk multisenter studie, hvor til sammen 7 sykehus i Norge i løpet
av perioden 2020-2022 skal inkludere 400 pasienter med Parkinson sykdom.
Det er en randomisert, dobbelt blindet klinisk fase 2 studie, for utprøving av
Nicotinamide Riboside (NR) mot Parkinson sykdom. NR er en form for vitamin
B3 og det er ingen kjente bivirkninger på de dosene som vil bli benyttet i studien.
Primær objektivet til studien er å se om tilskudd av NR forsinker progresjon av
Parkinson sykdom, ved kliniske tester og bildediagnostikk. Studiepasientene
følges opp over 52 uker inkludert flere kliniske kontroller, blodprøver og
bildetaking (MR og DATscan). Inklusjonskriteriene er bl.a. at man har en sikker
Parkinson sykdom og at diagnosen er satt for mindre enn 2 år siden.
Vi er nå godt i gang med å inkludere pasienter i studien. I denne forbindelse ber
vi om at fastleger i vårt nedslagsfelt, henviser alle pasienter med nydiagnostisert
eller mistanke om Parkinson sykdom til nevrologisk poliklinikk ved Drammen
sykehus for en vurdering.
Grunnet den pågående studien kan vi tilby kortere ventetider enn normalt dvs.
max. 2 måneder. Pasientene vil i tillegg få en svært tett oppfølging samt utvidet
bildediagnostikk i det aktuelle oppfølgingsåret.
Med vennlig hilsen
Kari Anne Bjørnarå, Overlege
Anna Kaja Rognerud, Nevrolog,
Nevrologisk avdeling, Drammen Sykehus

Ad. 3 Nettside med gode ressurser om søvn, angst og depresjon.
Fastleger og PKO i Telemark har laget en samling med brevmaler og
nettressurser.
Hjelpemidlene ligger på nettsidene:
Riktigere bruk av psykofarmaka og opioider i Telemark.
Materiellet som finnes under fanen Brevmaler er ment å skulle være til hjelp i
kontakten med pasienter som bruker vanedannende medikamenter.
Under fanen Nettressurser finnes lenker til stoff som dere kan vise pasienter:
pasientinformasjoner, selvhjelpsprogram, selvhjelpskurs og litt annet. Det ligger
også stoff beregnet på forskrivere av psykofarmaka og opioider der. Vi anbefaler
at dere sjekker og ser om dette er noe dere kan bruke!

Ad. 4 Eldre innvandrere og Covid 19
Det er laget informasjonsmateriell til eldre innvandrere om korona,
smittevern og hvordan leve et godt liv i pandemien.
Lærings- og mestringssenteret i Vestre Viken har i samarbeid med
Aldring og helse, andre aktører og representanter fra
innvandrerbefolkningen, utviklet en informasjonsbrosjyre med veileder
på seks språk. I løpet av januar lanseres det også en informasjonsfilm
på de samme språkene og med den samme tematikken. Målet er at
materiellet skal brukes av pårørende, frivillige og helse- og
omsorgspersonell i dialogen med de eldre.
Eldre er generelt en viktig gruppe å nå med informasjon fordi de har økt
risiko for komplikasjoner dersom de blir smittet av Covid-19. Eldre
innvandrere er en særlig sårbar gruppe fordi de i tillegg kan oppleve
både kulturelle og språklige barrierer.
-> Last ned informasjonsbrosjyrer på de ulike språkene og veileder for
samtalestøtte
Informasjonsmateriellet er utviklet gjennom et prosjekt der
Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) har gitt et ekstraordinært
tilskudd til informasjonstiltak om Covid-19 for
innvandrerbefolkningen.

Ad. 5 SU-leger ønsker innspill
Samarbeidsutvalg for leger (SU-leger) bestående av avdelingsoverlege
somatikk og psykiatri, sammen med ALU utpekte allmennleger og
kommuneoverleger utpekt fra sina fora, kommer med anbefalinger om
samhandling mellom sykehusleger og fastleger.
Saksbehandlere er PKO sammen med relevante sykehusspesialister og
SU fastleger.
Vi ber alle komme med innspill og forslag til saker dere ønsker at
SU-leger skal ta opp som har å gjøre med samhandling, prosedyrer,
oppgaveoverføringer etc
Fastleger
Leiar av ALU Hallingdal, Nesbyen kommune
Medl. av ALU Hallingdal, Hol kommune
Medl. av ALU Ringerike, Ringerike kommune
Medl. av ALU Hole, Hole kommune

Nils Høva
Helge Enerstvedt
Knut Hjortaas
Alf Næstvold
Kommuner / Sykehuset

Hallingdal KOLF
Ringerike KOLF

Camilla Underland
Beate Smetbak

Medisinsk fagsjef RS
Medisinsk faglig ansvarlig fra Klinikk Psykisk Helse og Rus Ringerike DPS
PKO-leder, RS
Møteleder
PK, RS
Møtedeltager

Sigrid Rød
Christian Eikeland
Pål Steiran
Mette Lerfaldet
Toril Bøyum

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/

http://www.vestreviken.no/fagfolk/samhandling/fastleger-pko

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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