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AKTUELLE SAKER:
1. Digitalt innsyn i pasientjournal åpnet for alle pasienter i Vestre Viken
fra 3. juni 2019
2. Henvisninger til GERIATRI, DEMENS – FØRERKORT, RS
3. Invitasjon til Emnekurs i nyresykdommer og diabetes.

AD 1. Digitalt innsyn i pasientjournal åpnet for alle pasienter i
Vestre Viken fra 3. juni 2019
Alle pasienter over 16 år som har hatt kontakt med Vestre Viken HF
etter 15.10.18 har fra 3. juni mulighet til å logge seg
på den nasjonale helseportalen helsenorge.no og der se utvalgte
dokumenter i sin journal.
Innsynsløsningen gjelder dokumenter opprettet etter 15.10.18 fra alle
yrkesgrupper.
Hva er Digitalt innsyn i pasientjournal og logg?
Digitalt innsyn i pasientjournal og logg er et delprosjekt under Digitale
innbyggertjenester i Helse Sør-Øst. Tjenesten gir pasientene økt innsyn
og
deltakelse i egen helse gjennom digital samhandling med
helseforetakene, og understøtter strategi for digital kommunikasjon med
innbygger. Tjenesten ble rullet ut til Vestre Viken, Sykehuset Innlandet
og Revmatismesykehuset 3. juni. De andre foretakene i Helse Sør Øst blir
en del av løsningen 30.august 2019. Dette vil gi 2,9 millioner innbyggere
tilgang til sin journal.
Mer informasjon?
Vedlagt finner du mer utfyllende informasjon om løsningen.
I tillegg anbefaler vi at du besøker det regionale prosjektets hjemmeside
"Digitalt innsyn i journal"
Har du spørsmål kan disse rettes til prosjektleder i Vestre Viken, Inger
Marie Andersen. Prosjektleder | Utvikling, Investering og prosjekt
Stab teknologi
Vestre Viken HF | www.vestreviken.no
Mobil: 93264317

Ad.2 HENVISNINGER TIL GERIATRI, DEMENS – FØRERKORT,
RS
Ringerike sykehus har begrenset kapasitet for geriatrisk vurdering hos
legespesialist og det forventes blant annet at utredning av aldersdemens
finner sted i primærhelsetjenesten, se: Nasjonalt kompetansesenter
Aldring og helse.
Ergoterapeut med bred kompetanse innen geriatri tar i mot
henvisninger om kognitiv testing og har spesialkompetanse på vurdering
av evne til bilkjøring.
DEMENS
Kriterier for henvisning til RS fra fastlege:
 Raskt progredierende demens (uker, få mndr)
 Mistanke om annen årsak enn Mb. Alzheimer og vaskulær demens
 Utredning der spinalpunksjon og analyse av demensmarkører kan
være aktuelt
 Mistanke om kognitiv svikt hos pasienter under 65 år
Henvisning blir sannsynlig avslått ved:
 Betydelig og langvarig (flere år) kognitiv og/eller fysisk svikt
 Allerede etablert kommunal demens-omsorg
 Fast institusjonsplass
 Alder over 80 år
Henvisningen bør inneholde:
 Anamnese (boforhold, yrkesbakgrunn, funksjon, tidligere
sykdommer, aktuell medikasjon mm.)
 Opplysninger fra pårørende (bekymring, utvikling over tid,
hendelser ved bilkjøring mm.)
 Resultat av kognitive tester (MMS, klokketest og gjerne TMT-A/B)
 Svar på ”Geriatrisk lab” (Vitamin B-12, Ca, TSH, Hgb, SR), samt
EKG
 Resultat av fersk (under 1 år) radiologisk undersøkelse av hjernen
(CT/MR)
FØRERKORTVURDERING HOS ERGOTERAPEUT
 Mistanke om kognitiv svikt og tvil om egnethet til bilkjøring tross
utredning i primærhelsetjenesten
 MMS bør ikke være < 22-23, da dette ansees uforenlig med
bilkjøring.
 Henvisningens innhold bør være omtrent som over

Ad. 3 Invitasjon til Emnekurs i nyresykdommer og diabetes

Thon Hotel Oslofjord – Sandvika 20.–21.
september 2019.
Kurset arrangeres av PKO Vestre Viken i tett

samarbeid med spesialister på medisinsk og
kirurgiske avdelinger.
Det er godkjent med 15 poeng som emnekurs/klinisk
emnekurs i allmennmedisin til videre - og
etterutdanningen.
Programmet følger under. Vi har lagt vekt på å velge ut temaer og
tilstander som fastlegene møter i daglig arbeid.
Innen hvert emne deltar fastleger med kasuistikker og beskrivelse
av hvilke problemstillinger vi opplever i allmennpraksis.
Spesialistene tar utgangspunkt i dette i sine innlegg.
Kursavgiften er kr 2500, i tillegg kommer dagpakker for kr 1150.
Vi arrangerer festmiddag fredag med mulighet for overnatting. Se
priser på påmeldingssiden.
Lenke til Påmelding:
https://www.deltager.no/emnekurs_nyresykdommer
Påmeldingsfrist: 20.06.2019
(Early Bird: Vi er avhengige av å ha et visst antall påmeldte før
sommeren, og trekker 20 av de første 60 påmeldte til et års
gaveabonnement på Utposten eller tilsvarende.)
Se vedlegg for program.

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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