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AKTUELLE SAKER:
1. Avdelingen for rus og avhengighet, Vestre Viken. Tilråder oppstart med
Buvidal injeksjonsbehandling
2. FACT- teamet Ringerike DPS
3. Endring i vaktordning Ringerike DPS
4. Ny bioteknologilov/ TIDLIG UL GRAVIDE

Ad 1. Avdeling for rus og avhengighet, Vestre
Viken, tilråder oppstart med Buvidal
injeksjonsbehandling
LAR PASIENTER SOM PER I DAG BRUKER SUBUTEX ELLER
SUBOXONE KAN
GÅ OVER TIL INJEKSJONSPREPARATET HVIS DE ØNSKER DETTE.
Buvidal er et injeksjonspreparat med buprenorfin virkestoff.
Inntil nylig har dette vært å få tak i som subutex og suboxone i tablettform.
Behandlingen settes i depotform ukentlig eller månedlig, og kan etter oppstart
settes ved ruspoliklinikkene ved DPS eller hos fastlegen.
Oppstart skjer inneliggende på ARA.
Det kan være abstinenser i startfasen som ofte glir over etter litt tid.
Det er lite komplikasjoner ved injeksjonsbehandlingen og det er mindre
bivirkninger som feks GI plager. Preparatet er godt mottatt blant mange pasienter.
Negative sider kan være at de mister et fast kontaktpunkt ved daglig utlevering på
apotekene.

Ad 2. FACT-teamet Ringerike DPS
Ringerike DPS har utarbeidet en brosjyre om FACT-teamet. FACT (Flexible
Assertive Community Treatment) kan oversettes til norsk som
fleksibel oppsøkende behandling.
FACT er et samarbeid mellom kommunene i området og Ringerike DPS
(distriktspsykiatrisk senter). Målet er å gi helhetlige og koordinerte tjenester, det
vil si best mulig hjelp for den enkelte. Vi har et utstrakt samarbeid med en rekke
aktører i primærhelsetjenesten, spesialisthelsetjenesten, sosialtjenesten og NAV.
LES MER I VEDLEGGET

Ad 3. Endring i vaktordning Ringerike DPS
Dagvaktsordningen ved Ringerike DPS flyttes til Døgnseksjon Røyse fom
05.10.20
Vaktordningen bemannes hverdager fra 08.00 til 15.30 av behandlere på Røyse
og etterfølges av eksisterende vaktordning til 20.00 (LIS). Henvendelser mellom
20.00 og 08.00, samt i helg, som før til Blakstad.
Vakttelefon RDPS er bemannet hverdager 08.00-20.00 på samme
telefonnummer som tidligere:
32 16 68 45
LES MER I VEDLEGGET

Ad.4 Ny bioteknologilov / TIDLIG UL GRAVIDE
Retningslinjer og kapasitet for implementering av dette er ennå ikke på plass i
VVHF.
Vi ber derfor om at fastleger IKKE henviser til rutine tidlig UL ennå, da praktisk
gjennomføring ikke er etablert ved GYN/FØDE avd RS.
NB! Gravide som av medisinsk grunn har behov for tidlig UL skal henvises som
tidligere.
Henvisning til Tidlig UL uten god medisinsk begrunnelse vil kunne bli avvist.

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/

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

Tlf. 32116191 (tirsdag + torsdag)
Tlf. 32116554 (torsdag)

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