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Elektronisk nyhetsbrev fra praksiskonsulentene
AKTUELLE SAKER:
1. Klinisk ernæring pol.klin RS
2. FACT- teamet Ringerike DPS
3. Endring i vaktordning Ringerike DPS
4. Ny bioteknologilov/ TIDLIG UL GRAVIDE

Ad 1. Klinisk ernæring pol.klin. RS
Vi minner om vår pol.klin for Klinisk ernæring som har god kapasitet.
Henvisningskriterier er oppdatert:
Gjelder voksenpoliklinikk fra 18år
Henvisning stilles til RS Medisin og merk med «Klinisk ernæring»
For vurdering av ernæringsstatus er det ønskelig at det er tatt blodprøve som
inkluderer følgende: Hemoglobin, ferritin, transferrinmetning, CRP, vit B12,
vit D, natrium, kalium, kalsium, TSH, fritt T4, albumin

Inklusjonskriterier


Underernæring sekundært til somatisk sykdom som for eksempel KOLS,
nevrologiske, kirurgiske og reumatiske diagnoser



Kreft



Kronisk nyreinsuffisiens/nyresvikt (med kostrestriksjoner)



Korttarmssyndrom



IBS med plagsomme symptomer (annen sykdom må være utelukket)



Leversykdom (med ernæringsproblematikk)



Cøliaki



Crohns sykdom eller ulcerøs kolitt med ernæringsproblematikk (også i
remisjon)



Høyrisikosvangerskap
- Svangerskapsdiabetes
- Gravide med BMI ≥ 35 med følgetilstand av overvekt og alle med
BMI ≥ 40

Eksklusjonskriterier


Overvekt uten tilleggsdiagnose, eksempelvis:
- T82 Fedme

- T83 Overvekt


Spiseforstyrrelser
- Med unntak av teamsamarbeid med DPS (sekundærhenvisning)



Barn. Unntak her er internt samarbeid med PEDPOL

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.
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)
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