
Informasjon fra praksiskonsulentene Bærum Sykehus
Invitasjoner og påmelding til møter og kurs

Dagens psykiatriveiledning
24. november 2021 kl 16:30-
18:45
Spiseforstyrrelser hos
voksne
I dag fortsetter vi med spiseforstyrrelser.
Denne gangen ved Bærum DPS og
voksenpsykiatrien. 
Foredragsholdere blir Grete Bakke og
Marianne Skrefsrud psykologspesialist og
overlege ved Bærum DPS. 
 
Sted:
Både webbasert via JOIN ...

1. Gå inn på nettleseren Edge (PC),
Chrome eller Safari (mac) 

2. Søk opp nettsiden: https://join.nhn.no.
3. Skriv inn navnet ditt
4. Klikk på den grønne knappen med

kamera og skriv inn 712929

... men også fysisk ved Bærum DPS nye
lokaler i Hamangskogen 60 3 etg.
Sandvika.
 
Møteserie som gir 3 kurspoeng per møte,
hvorav minst 2 møter per år for
godkjennelse. 
 
Vi gleder oss til å kunne møtes fysisk igjen.
Lett servering ventes. Velmøtt!
 

Og det er ikke for sent å melde seg på:

KLIKK: MELD PÅ

Møteplassen 08. desember
2021 kl 16:30-19:30 - NÅ
DIGITALT
Luftveisinfeksjoner
vinteren 2021:
Avstandsoppfølging,
smittevern og barn
med Covid

https://join.nhn.no/
mailto:jormoe@vestreviken.no?subject=P%25C3%25A5melding%20til%20veiledning%20i%20psykatri%2024.%20november&body=Jeg%20melder%20meg%20herved%20p%25C3%25A5%20veiledning%20i%20psykiatri%2024.%20november%20kl%2016%253A30.%20Mitt%20navn%253A%20


Hva kan vi forvente av
luftveisinfeksjoner hos barn den
forestående vinteren: Er det mulig å skille
de forskjellige virale infeksjonene klinisk?
 
Og hvordan forholder vi oss til
smittevern i det vi etter hvert kan kalle
en postpandemisk hverdag?  Viruset som
forårsaker sykdommen Covid-19 vil ikke
forsvinne, men bli endemisk. Det er det vi
ser konturene av nå: Et nytt sesongvirus
som i likhet med influensa kan gi alvorlig
sykdom hos disponerte individer. Dette vil
også i framtiden gi økt belastning på
sykehus og primærhelsetjeneste i
vinterhalvåret. Kanskje skal vi på permanent
basis ta opp tråden fra før pandemien og
innføre enklere smittevern ved
legekontorene. 
 
V har fått med oss pediater Mari Huseby
Olaussen fra Vestre Viken HF. Fra
kommunene Asker og Bærum kommer
kommuneoverlege Meera Grepp og
smittevernoverlege Bjørg Dysthe. Vi får også
besøk av Svein Høegh Henriksen fra
Helsedirektoratet for å snakke om
forsvarlighet ved avstandsoppfølging.
 
VIKTIG: Møtet holdes
likevel digitalt:

1. Gå inn på nettleseren Edge (PC),
Chrome eller Safari (mac) 

2. Søk opp nettsiden: https://join.nhn.no.
3. Skriv inn navnet ditt
4. Klikk på den grønne knappen med

kamera og skriv inn 712929

 
Påmelding i knappen under:

KLIKK: MELD PÅ

Program

PKO i Vestre Viken

Praksiskonsulentordningen (PKO) består av fastleger og sykepleiere som tilsettes i
deltidsstillinger og fungerer som konsulenter på sykehusene.
PKO arbeider for å forbedre pasientforløp og utvikle felles retningslinjer og kultur
for samarbeid mellom primærhelsetjenesten og sykehusene.
Ordningen er knyttet opp mot helseforetaksledelsen på ulike vis, og er i økende
grad blitt del av sykehusenes samhandlingsenheter.
 

KONTAKT PRAKSISKONSULENTENE

VESTRE VIKENS SAMHANDLINGSSIDER

https://join.nhn.no/
mailto:Anne-Grete.Skaret@vestreviken.no?subject=P%25C3%25A5melding%20M%25C3%25B8teplassen%20&body=Jeg%20%25C3%25B8nsker%20med%20dette%20%25C3%25A5%20melde%20meg%20p%25C3%25A5%20M%25C3%25B8teplassen%208.%20desember%20kl%2016%253A30.%20Mitt%20navn%253A%20
https://assets.dialogapi.no/images/make-17576/Moteplassen_81221.pdf
mailto:trkong@vestreviken.no?subject=Kontakt%20praksiskonsulentene
https://vestreviken.no/fag-og-forskning/samhandling/for-fastleger-og-andre-henvisere


Ansvarlig redaktør for nyheter fra PKO
Trygve Kongshavn  |  Mobil: 412 01 220
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