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Elektronisk nyhetsbrev fra praksiskonsulentene
AKTUELLE SAKER:
1. Perkutan nålefasciotomi på Dupyutrens kontraktur
2. Ny epikrisemal i Vestre Viken
3. Kontinuerlig vevsglukosemåling/sensor
4. Nye radiologiavtaler HSØ

Ad 1. Perkutan nålefasciotomi på Dupyutrens kontraktur
Behandlingen for Dupuytrens kontraktur er enten operasjon med åpen
fasciektomi eller en mini-invasiv prosedyre.
Ringerike Sykehus brukte frem til høsten 2019 Xiapex-injeksjon som miniinvasiv prosedyre, men Xiapex ble trukket fra det europeiske markedet
høsten 2019.
Fra høsten 2020 har vi imidlertid brukt en annen mini-invasiv prosedyre
som heter perkutan nålefasciotomi. Dette foregår på den måten at man
stikker en nålespiss gjennom huden og bruker nålespissen til å kutte over
den Dupuytrenske strengen med.
Dette gjøres poliklinisk i lokalbedøvelse. Fordelene sammenlignet med
operasjon er at det er en enklere prosedyre med kortere rekonvalesens og
færre komplikasjoner. Man kan behandle flere fingre samtidig.
Forutsetningen er en godt palpabel Dupuytrens streng uten utpreget
kontraktur i PIP-leddet. Den egner seg godt ved kontraktur i MCP-leddet.
Resultatene er gode, men vil gi litt flere residiv enn operasjon.
Fastlegene kan henvise pasienter med Dupuytrens kontraktur til
poliklinikken på vanlig måte, og så vil legen på poliklinikken i samråd med
pasienten avgjøre hvilken behandlingsmetode som skal brukes.
Arild Aure
Overlege, håndkirurg
Ort. Avd Ringerike sykehus

Ad. 2 Ny epikrisemal i Vestre Viken
EPIKRISE

FØRSTEDAGSNOTAT
UTSKRIVINGSNOTAT
LEGEMIDLER I BRUK
OPPFØLGING

Vestre Viken har utarbeidet en ny felles epikrisemal som planlegges tatt
i bruk på alle avdelingen (egen for psykisk helse og rus).
Malen skal evalueres om et par måneder og det ønskes tilbakemeldinger
også fra mottagere av epikrise. Disse kan sendes til matmar@vestreviken.no

Ad.3 Kontinuerlig vevsglukosemåling/sensor
CGM (kontinuerlig vevsglukosemåling / «sensor») er et hjelpemiddel som ytes
fra Behandlingshjelpemidler til pasienter med type 1 diabetes.
Det ytes ikke til pasienter med type 2 diabetes. Unntaksvis kan det innvilges til
pasient med type 2 diabetes, dersom pasienten har opphørt betacellefunksjon,
målt ved fastende C-peptid.
En henvisning for vurdering av CGM til pasienter med type 2 diabetes,
forutsetter derfor at det foreligger en fersk måling (< 3 måneder) av
fastende C-peptid.
Dersom verdien ligger i eller over referanseområdet, er det ikke grunnlag for
henvisningen
Med vennlig hilsen
Solveig Sæta, Overlege
Medisinsk avdeling, Ringerike Sykehus

Ad. 4 Nye radiologiavtaler HSØ
Helse Sør-Øst RHF gjennomførte i 2020 en anskaffelse innen polikliniske
radiologiske tjenester. Anskaffelsen er basert på en gjennomført behovsanalyse
med hele regionen som utgangspunkt, og er inndelt etter sykehusområder.
Det er inngått rammeavtaler med tre private leverandører gjeldende fra
01.01.2021 frem til 31.12.2024.
Avtalene inkluderer modalitetene CT, MR, Røntgen og Ultralyd. Unntatt fra
avtalene er mammografi, intervensjonsradiologi og bentetthetsmåling.
Lokasjon
Aleris Rtg
Helsehuset Rtg

Unilabs Norge

Vestre Viken
Sandvika
Oppstart Aleris Røntgen i Vestre Viken er 1. april 2021
Kongsberg
Helsehuset Røntgen AS har en avviklingsavtale i Vestre
Viken frem til 31. mai 2021.
Drammen

 Se vedlegg

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
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