Praksisnytt

Ringerike sykehus
Nr.15 / 17. september 2020

Elektronisk nyhetsbrev fra praksiskonsulentene
AKTUELLE SAKER:
1. Gratis legemidler til røykeslutt
2. Ny bioteknologilov
3. «Informasjonstjenesten Velg Behandlingssted» (IVB)
4. Presentasjon av Nevrologisk avdeling Drammen Sykehus
5. Smittevernavdelingen melder om rutinene for screening før innleggelse for
multiresistente bakterier

Ad 1. Gratis legemidler til røykeslutt
– Pilotprosjekt i Vestre Viken Helseforetak med tilhørende kommuner fra
høsten 2020
Flertallet av de som røyker ønsker å slutte. Den mest effektive metoden for røykeslutt
er å kombinere legemidler og profesjonell veiledning.
Nå tilbyr helsemyndighetene gratis, godkjent legemiddel for røykeslutt i inntil 12 uker i
kombinasjon med veiledning i kommunen.

Helsepersonell oppfordres til å henvise pasienter til kommunens frisklivssentral,
hvor tilbudet gis.
Les mer og bestill materiell på helsedirektoratet.no/roykesluttpilot.

Ad 2. Ny bioteknologilov
Gynekologisk avdeling har hatt en del henvendelser etter at Stortinget 26.05.20
vedtok endringer i bioteknologiloven mv.
Vedtak i korthet:
 Aldersgrensen for fosterdiagnostikk senkes fra 38 til 35 år.
 Tidlig ultralyd: ultralyd med tilleggsundersøkelse som kan avdekke
alvorlig sykdom/skade hos fosteret, skal bli et tilbud i første trimester
gjennom den offentlige svangerskapsomsorgen.
 NIPT-testen skal tilbys alle kvinner som har krav på fosterdiagnostikk
eller ved funn på tidlig ultralyd. Det skal bli tillatt for alle gravide i Norge
å få utført testen.

 Eggdonasjon og assistert befruktning til enslige blir tillatt. Ved assistert
befruktning må 50 prosent av genmaterialet stamme fra paret selv, og
ved assistert befruktning til enslige må egget være hentet ut fra den
enslige kvinnen. Ved søknad om assistert befruktning skal det stilles krav
om at kvinnen eller paret må legge frem en barneomsorgsattest utstedt av
politiet. Det blir tillatt for kvinner å lagre ubefruktede egg, også uten
medisinsk begrunnelse. Denne tjenesten vil ikke bli finansiert av det
offentlige.
Helsedirektoratet har fått i oppdrag å utrede hvordan vedtakene kan innføres i
helsetjenesten med frist 01.11.20. Inntil de nye ordningene er på plass,
videreføres eksisterende retningslinjer for fosterdiagnostikk, NIPT og
ultralydundersøkelser, se helsenorge.no.
SÅ… unngå henvisninger i forhold til hva som blir det nye ennå!

Ad 3. «Informasjonstjenesten Velg Behandlingssted» (IVB)
IVB, som er en del av HSØ-RHF. Deres kompetanse og oversikt er en effektiv
måte å kanalisere pasientene videre til ønsket spesialist – spesielt der ventetid er
av stor betydning for pasienten. Ved å benytte IVB vil mange pasienter oppleve
som en større medvirkning i et videre pasient forløp.
Be pasienten ringe IVB sitt kontor på 800 41 004 for veiledning
Evt. kan fastleger selv kontakte kontoret på eget helsepersonell nummer
800 50 004 for veiledning spesielt innen fagfeltet psykisk helsevern. IVB har
tilgang til databasen over avtalespesialister innen psykisk helsevern.

Ad.4 Presentasjon av Nevrologisk avdeling Drammen Sykehus
Avdelingen har områdefunksjon for nevrologi i Vestre Viken HF og har alle
pasientkategorier innen nevrologi.
Avdelingen har en sengepost med 14 senger for generell nevrologi og en
slagenhet med 12 senger samt dagenhet og poliklinikk inkl tverrfaglig team for
pas med hjerneslag.
Vi har nylig startet en Hasteutredningsenhet hvor man koordinerer
legekonsultasjon med nødvendige supplerende undersøkelser (bla. MR,
spinalpunksjon, EEG) hvor ventetiden er definert innen 4 uker.
Avdelingen har også en egen seksjon for klinisk nevrofysiologi (EEG,
nevrografier, EMG, VEP)
Ca 20% av henvisningene avvises med begrunnelse at det ikke ansees indisert /
nødvendig med us hos nevrolog- vi forsøker å gi konstruktive tilbakemeldinger
til fastlegene om hva de kan gjøre selv. En del av de mer ukompliserte
problemstillingene viderehenvises ofte til avtalespesialist hvor de 2 nye i
Drammen foreløpig har god kapasitet. Tensjonshodepine har ikke krav på
utredning / behandling i spesialisthelsetjenesten, (således heller ikke hos
avtalespesialist).

Pasientgrupper slik som MS, hjerneslag, tumor cerebri, demens samt mer
omfattende utredninger skal hit.
Ventetider er i praksis ofte 6-7 uker ved mistenkte MS og ved utredning av
bevissthetstap/ krampeanfall. Andre ikke- akutte tilstander får gjerne ventetid
3-4 mnd, eller tidligere ved kapasitet.
Mette Bergum, overlege, nevrologisk avdeling.

AD.5 Smittevernavdelingen melder om rutinene for screening
før innleggelse for multiresistente bakterier:
Ved elektive innleggelser og henvisninger til poliklinisk behandling må det tas
prøver av risikopasienter, ellers må pasientene legges på isolat eller behandling
utsettes inntil smittestatus er avklart.
MRSA:
Risikopasienter:
 de som de siste 12 måneder har vært i land utenfor Norden og vært
innlagt i helseinstitusjon, fått annen omfattende helsebehandling,
arbeidet som helsearbeider eller oppholdt seg i barnehjem eller
flyktningeleir.
 de som de siste 12 måneder har fått påvist MRSA, eller hatt nær
kontakt med MRSA-positive, samt pasienter som for mer enn 12 mnd
siden har fått påvist MRSA, og ikke senere har hatt 3 negative
kontroller.
Det tas prøver fra nesebor (samme pensel i begge nesebor), tonsiller og
perineum. Eventuelt også fra sår, eksem, puss, innstikksted av fremmedlegeme
(kateter, dren, trakeostomi), eller fra kateterurin dersom inneliggende kateter.
VRE og ESBL:
Risikopasienter:
 tidligere fått påvist ESBL-holdige bakterier
 de som de siste 12 måneder har vært innlagt på helseinstitusjon utenfor
Norden
 de som de siste 12 måneder har vært innlagt på helseinstitusjon
innenfor Norden med pågående utbrudd av VRE eller ESBL.
 de som de siste 12 måneder har bodd sammen med personer med
påvist smitte, eller som for mer enn 12 måneder siden har fått påvist
ESBL-smitte og ikke senere har hatt negative kontroller.
 pasienter med tidligere VRE anses som permanente bærere, og må
isoleres på sykehus.
 pasienter som har fått påvist ESBL-bakterier innenfor de siste 2
måneder, regnes som bærere og trenger derfor ikke ny screening ved
innleggelse.


En negativ prøve er IKKE indikasjon for å la vær og screene ved ny
innleggelse.

Det tas prøve fra rektum - det må være synlig fæces på penselen. Eventuelt
tas det også prøve fra sår og innstikksted for fremmedlegemer dersom det er
sekresjon.
For ESBL tas det også fra luftveier dersom pasienten har symptomer fra
disse eller nylig har vært intubert, eller fra urin dersom pasienten har
permanent urinveiskateter.
VV-SMI Antibiotikaresistens, MRSA, VRE og ESBL - for fastleger:
https://ehandbok.vestreviken.no/document/102255

Se også vedlegg om Multiresistente bakterier

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 og har du lyst til å 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/
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