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Nytt fra folkehelsekontoret: 
 

 
Nye fastleger i kommunen: 
Året 2015 er snart forbi og det har vært spennende med fastleger som har sluttet og nye som er  

kommet til. Vi vil her gi en oversikt over forandringene i år; 

 

Året startet med at Julie Hjorth Jacobsen overtok en fastlegehjemmel på Bryn. 

På Eikeli-klinikken er det kommet to nye fastleger, Elle Marja Heatta-Speicher og Humam Al-

Ubaidy.  

På Villa Solares, Høvik er det Jorunn Hjertvik som startet etter sommeren. Hun flytter sin 

hjemmel til Humana Med. Senter fra januar 2016. 

I oktober overtok Yasir Choudhry hjemmel på InVivo Medisinske Senter og 1.januar 2016 starter 

Lars Aamann ved Gågaten legesenter 

Tre nye 0-hjemler ble i høst utlyst på Fornebuområdet og inntil nå er en hjemmel tildelt Anne Chr. 

Kjerulff på Medisinske Senter Fornebu, hun starter også i januar 2016. Øvrige to 0-hjemler er i 

forhandling. 

   

 

Helsekontor for flyktninger 

UDI har besluttet å opprette et akuttmottak for flyktninger i Philip Pedersens vei 20 på Lysaker. 

Mottaket vil bli driftet av en privat driftsoperatør. Avtale med part signeres i disse dager. 

Bærum kommune har ansvaret for akutt og nødvendig helsehjelp til flyktningene. Kommunen har 

erfaring fra tidligere om at det er hensiktsmessig med tilstedeværende helsepersonell.  

Bærum kommune oppretter nå helsekontor for flyktninger på stedet, bemannet med to erfarne 

sykepleiere, en sekretær og lege i 20 % kommunal deltidsstilling. Dr. Choudhry har inngått avtale 

med kommunen i denne stillingen. 

Kontoret er i drift fra 11. januar 2016.  

 
 
Nyheter fra kommunen: 

 

KAD- plasser 

  I oktober ble antall KAD-plasser på Dønski Bo- og behandlingssenter økt fra 7 til 10.  I løpet av 

 de første fire månedene KAD har vært i drift mai- september 2015,ble det lagt inn 65 pasienter, 20 

 fra fastleger. Dette er en god start! 
 

Frisklivssenteret i Bærum kommune 
Henvisning til Frisklivssenteret skjer gjennom "frisklivsresepten", resepten skrives ut av fastleger, 

fysioterapeuter, ergoterapeuter, spesialisthelsetjenesten og NAV.  

Sluttrapport for pasienten sendes alltid til fastlegen etter endt reseptperiode. 

Pasientene får tilbud om hjelp og støtte til endring av levevaner innenfor områdene fysisk 

aktivitet, kosthold og tobakk i 12 uker.   

 

 

FASTLEGENYTT 
Desember 2015 



Pasientsikkerhetsprogrammet – «I trygge hender» 

Riktig legemiddelbruk i hjemmetjenesten 

Bærum kommune har valgt å delta i et av læringsnettverkene i Pasientsikkerhetsprogrammet 

knyttet til «Tiltak for samstemming og riktig legemiddelbruk». Våren 2015 ble det satt i gang et 

pilotprosjekt innen Seksjon psykisk helse og rus, knyttet til dette programmet. I den forbindelse er 

beboere på Bjørnegård psykososiale senter invitert til å delta.  De berørte fastlegene vil bli 

kontaktet. Farmasøyt vil være tilgjengelig i selve legemiddelgjennomgangen. For mer 

informasjon, se linken til Pasientsikkerhetsprogrammet.  

http://www.pasientsikkerhetsprogrammet.no 

 

Kreftforeningen starter opp Treffpunkt i Asker og Bærum 12. januar 2016  

Kreftforeningen starter nå opp gruppetilbud for barn og unge i Asker og Bærum. Tilbudet er for 

barn og unge som er pårørende ved alvorlig somatisk sykdom eller som har mistet en nærstående. 

Kreftforeningen er så heldige å få låne nydelige og spennende lokaler på Sjøholmen i Sandvika 

hvor det er mange muligheter for fine opplevelser, både ute og inne. På Treffpunkt kan barna møte 

andre barn eller unge i samme situasjon, og det legges til rette for spennende aktiviteter, prat og 

god mat. Det er fint om du kan dele denne informasjonen i ditt nettverk, samt barn og foreldre du 

kommer i kontakt med i ditt arbeid. Kontakt oss på tlf. 465 42 854 - kreftforeningen.no/tilbud eller 

e-post treffpunkt.askerogbarum@kreftforeningen.no  

      

A4 Velkommen til 
Treffpunkt på Sjøholmen.pptx

  

A5 Velkommen til 
Treffpunkt på Sjøholmen!.pptx

 

 
 
Tvangsinnleggelse av gravide rusmisbrukere 

Når det er grunn til å tro at en gravid kvinne misbruker rusmidler på en slik måte at det er 

overveiende sannsynlig at barnet vil bli født med skade har helsepersonell (inkludert fastleger) 

meldeplikt til den kommunale helse- og omsorgstjenesten(jfr. Helsepersonelloven § 32). I Bærum 

kommune rettes melding til Rustjenesten.   

For å forhindre fosterskade kan gravide rusmiddelavhengige innlegges på dertil egnet institusjon 

dersom misbruket er av en slik art at det er overveiende sannsynlig at barnet vil bli født med 

skade. (Helse- og omsorgstjenesteloven § 10-3 Tilbakeholdelse av gravide rusmiddelavhengige) 

Det er Fylkesnemnda som fatter et slikt vedtak og saken fremmes fra kommunen ved kommunens 

Rustjeneste i tett samarbeid med kommuneadvokaten.  

I aktuelle saker tar dere kontakt med Rustjenesten både for å melde og drøfte saker når dere er i 

tvil. Dere finner i tillegg nyttig informasjon på www.tidligintervensjon.no. 

 

Kontaktpersoner i Rustjenesten: 

Rustjenesten 6750 7655  

Susanne Jørgensen 6750 7679    9180 8351 

Benedicte Struksnes Røsæg 6750 7678 4823 0968 
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mailto:treffpunkt.askerogbarum@kreftforeningen.no
http://www.tidligintervensjon.no/


  

 Ny prioriteringsveileder for BUP: 

Veilederen hever terskelen for hva spesialisthelsetjenesten tar inn av saker, spesielt vil dette få 

konsekvenser for barn med lettere angst/depresjon. I ny veileder legges det vekt på tilleggskriterier 

for inntak. Det betyr at henvisningene bør inneholde relevant informasjon - ikke bare om 

symptomtrykk, men også relevant informasjon om forhold i barnets miljø. 

Første august i år fikk psykologer henvisningsrett til BUP. Dette vil ikke fra vår side endre dagens 

praksis om at fastlegen er hovedhenviser når barn trenger henvisning til BUP. Psykologene i PHT 

vil kun unntaksvis bruke henvisningsretten, og da er rutinen herfra at fastlegen får kopi av 

henvisning.  

 

Telefonnummer til psykisk helseteam: 

Barn i barneskole 9512 4287 hverdager klokken 12:00 - 13:00 

Ungdom i ungdomsskole og videregående 6750 6950 mandager klokken 08:30 - 11:30 

 

Psykisk helsevern for 
barn og unge.pdf

 

Henvisningsveileder.
pdf

 
 

 
Aktuelle kurs: 
 

«Fra stetoskop til ultralyd - Kvalitet i allmennpraksis» 
Bærum kommune, Kunnskapssenteret i Sandvika 

Torsdag 28.1.16 Kl. 08:30-16:15 og tirsdag 16. Februar kl. 16:30 – 21:30 

 

Bærum kommune har i samarbeid med Bærum legeråd gleden av å invitere til kurs i kvalitet og 

pasientsikkerhet på legekontor. 

Fastlegeforskriften av 1.1.2013, har gitt kommunene et større ansvar for kvaliteten i fastlegetjensten.  

Kommunen skal sørge for at det arbeides systematisk med kvalitetsforbedring og pasient- og brukersikkerhet. 

 

Vi har et faglig spennende program med gode foredragsholdere.  

Benytt denne enestående anledningen til å bli bedre kjent med det allmennmedisinske miljøet 

i og rundt Bærum kommune! 

 

Søkt godkjent:  Allmennmedisin - 17 poeng som klinisk emnekurs i allmennmedisin til videre- og 

etterutdanningen.  

 

Kurslokaler:  Kunnskapssenteret i Sandvika, Adresse: Otto Sverdrups plass 4, 1337 Sandvika  

Reiseutgifter kan søkes refundert fra Dnlf. 

 

Kursavgift:  Kurset betales i sin helhet av Bærum kommune for kommunes fastleger 

Øvrige deltagere kr. 2.900,-. Regning blir tilsendt.  

Lunsj er inkludert kursdagen 28. januar. 

 

Påmelding:  Til: karen.kristensen@baerum.kommune.no  

Husk å oppgi navn, kommune og fakturaadresse ved påmelding.  

Bindende påmeldingsfrist 18.1.2016. 

 

 

 

 



 

Akershus legeforening arrangerer:  

Klinisk emnekurs i vold, omsorgssvikt og helse blant barn og unge i Norge  
4. - 5. februar 2016. Thon Hotell Arena, Lillestrøm 

Kurset er godkjent tellende med 15 timer til videre- og etterutdanningen i allmennmedisin, samt 

som valgfrie timer i ortopedi, barnesykdommer, psykiatri og barne- og ungdomspsykiatri.

 PÅMELDING/INFO VIA LENKE: 

https://legeforeningen.no/Community/kurskatalogen/Kurs/?coursenumber=30619 

 
 
 
 
 
 

Vi vil benytte anledningen til å ønske dere alle en 

riktig God Jul og et Godt nytt år! 

 
 
 
 
Har du innspill eller kommentarer til nyhetsbrevet? 

Ta kontakt med oss; 
 
Karen Margrethe Kristensen: 
Jobb: 67503213 
Mobil: 482 59 269 
Mail: karen.kristensen@baerum.kommune.no 

https://legeforeningen.no/Community/kurskatalogen/Kurs/?coursenumber=30619
mailto:karen.kristensen@baerum.kommune.no

