
 

 

 

 

BÆRUM KOMMUNE 
FOLKEHELSEKONTORET 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Nytt fra Folkehelsekontoret: 
 

Frisklivssenteret i Bærum kommune 

 

Bærum kommune oppfordrer fastlegene til å henvise pasienter til Frisklivssenteret gjennom 

«frisklivsresepten».  

Pasientene vil da få tilbud om hjelp og støtte til endring av levevaner innenfor områdene fysisk 

aktivitet, kosthold og tobakk i 12 uker.   

Frisklivsresepten samt prosedyreskriv for henvisning finnes her:  

https://www.baerum.kommune.no/Organisasjonen/Helse_og_sosial/Samfunnshelse1/Barum-

frisklivs--og-mestringsenter/  

 https://helsedirektoratet.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/53/IS-1896-Frisklivsveileder.pdf  

 

 

KAD, Kommunale akutte døgnplasser, startet opp 4. mai 2015 

Fra 4. mai vil alle leger, fastleger, sykehjemsleger og legevaktleger, i Bærum kommune ha 

anledning til å legge pasienter inn til et heldøgns kommunalt behandlingstilbud.  I løpet av året 

skal tilbudet utvides fra 7 til 15 senger på Dønski bo- og behandlingssenter. Alle fastleger i 

kommunen har mottatt informasjon om inklusjons- og eksklusjonskriterier for innleggelse. 

 

 

 Sykehjemslegevakt, starter opp 4.mai 2015 

 

Bærum kommune etablerer en sykehjemlegevakt for å sikre tilgang til lege for pasienter på KAD, 

utskrivningsklare pasienter på Dønski bo- og behandlingssenter og på kommunens bo- og 

behandlingssentre.  

Sykehjemslegevakten er tilgjengelig mandag-fredag kl. 18-21, helger- høytidsdager kl. 13-17 og 

jul- og nyttårsaften kl. 12-15.  
 

 

Samhandlingsteamet fra prosjekt til ordinær drift 

Samhandlingsteamet er organisatorisk tilknyttet Bærum DPS, men deltakelsen i teamet er 

likeverdig fra DPS og kommunen. Fra 2015 er prosjektperioden over og både DPS og kommunen 

er enig om å videreføre tiltaket i ordinær drift. Tiltaket er rettet mot de tyngste og mest krevende 

pasienter innen rus/psykiatrifeltet som er lite tilgjengelige for de tradisjonelle tjenestene. De 

arbeider direkte med pasientene og med rådgivning til tjenesteapparatet.                               

Teamet kan kontaktes på: 67814300/91380512. 
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ALERT, Acute, Life -threatening, Events, Recognition, Treatment 

 

Bærum kommune har innført ALERT som observasjonsmetode i hjemmesykepleien for lettere å 

kunne vurdere pasientenes sykdomsutvikling i en akutt fase.  

Hjemmesykepleieren kan komme til å etterspørre fastlegens vurdering av pasientens MEWS- 

score (Airway, Breathing,Circulation,Disability,Exposure) og håper at observasjonene kan lette 

oppfølgingen av pasientens sykdomsutvikling. Asker og Bærum legevakt benytter også denne 

observasjonsmetoden.  

Se mer på: http://www.helsebiblioteket.no/Kvalitetsforbedring/Pasientsikkerhet/ALERT 

 

 

Tildelingskontoret 

 

I legeopplysningene som følger søknader om langtidsopphold på sykehjem er det ofte mangelfulle 

opplysninger om følgende tre punkter til å vurdere pasientens hjelpebehov; 

 Kognitiv funksjon. Hvis nedsatt, er det igangsatt utredning?  

 Er pasienten vurdert i forhold til depresjon og angst? 

 Vurderes pasienten som samtykkekompetent? Eventuelt på hvilke områder er vedkommende 

ikke samtykkekompetent  

Tildelingskontoret oppfordrer alle fastleger til å vedlegge ovennevnte opplysninger ved søknad 

om langtidsopphold på sykehjem. 

 

Hverdagsrehabilitering 

Hverdagsrehabilitering er prøvd ut i hjemmesykepleien i distrikt Rykkinn. Dette er en annerledes 

tilnærming til personer som søker om en tjeneste i forbindelse med en opplevd funksjonssvikt. I 

stedet for å tilby den spesifikke hjemmetjenesten det søkes om, skal det sammen med bruker 

gjøres en vurdering om det er mulig å trene opp funksjoner slik at behovet for hjelp ikke lenger er 

til stede – eller kan være av et mindre omfang.  

Målet er å leve lengst mulig aktiv i eget liv som aktiv deltaker, heller enn passiv mottaker.  

Det er tildelingskontoret som fatter vedtak om tildeling av tjenesten. 

 

 

 
Ny kreftrådgiver i Bærum kommune: 

 
Anne Katrine Torgersen er kreftrådgiver i Bærum kommune. 

Dette er en rådgiverstilling som skal utvikles i samarbeid med etablerte tilbud der 

kreftsykepleierne i distriktene allerede ivaretar viktige oppgaver. 

 

Kreftrådgiveren er et lavterskeltilbud for pasienter og pårørende der det gis informasjon, råd og 

veiledning knyttet til alle faser i sykdomsforløpet.   

Videre vil det være fokus på tverrfaglig koordinering i kreftomsorgen, samt i det palliative forløp. 

Spesielt viktig er det å samarbeide med fastlegene og spesialisthelsetjenesten.  

Kontaktinformasjon: 

e-post: anne.torgersen@baerum.kommune.no; Telefon: mobil 47 75 72 68 / kontor: 67504054. 
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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 
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