
 

 

 

 
 
 
 

 
 
  

 

Møteplassen torsdag 9. mai 2019 ortopedi 
OBS! endret møtested. 
 
Møtested er endret til auditoriet i Wergelandsgate 10, tidspunkt er 
uendret - Torsdag 29.11. 18 kl. 17-20:15  
 
Fra hovedinngangen til sykehuset går man ca 150 meter vestover forbi 

brystdiagnostisk senter til administrasjonsbygget. Det er enklest å bruke 

inngangen fra parkeringsplassen mot barnehagen. Auditoriet ligger i 2 etg. 

 

Matservering fra kl. 16:30 

For fastleger, legevaktsleger, sykehjemsleger, kommuneleger, leger og andre 
ansatte på sykehuset, private spesialister, fysioterapeuter og medarbeidere 
ved legekontorene. 

Program: 
Vi setter fokus på samhandling rundt ortopediske pasienter ved Drammen 
sykehus. Nye tilbud som barneortopedi, endring av dagkirurgi, Arbeid og 
helse, samt noe endret opplegg ved smertepoliklinikken.  Til slutt eller 
underveis en åpen diskusjon.  
Vi holder hvert enkelt tema kort og konsist, men med utvidet tid til 20:15 gir 
kurset nå 4 tellende kurstimer!  

LINKER: 
 
Informasjonsside for fastleger: Vestre Viken - For fastleger og henvisere  
Tidligere utgaver: Arkiv pko-nytt-og-praksisnytt 
Praksiskonsulentordningen: vestre viken praksiskonsulenter 
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/   
Helse og arbeid (Tidligere raskere tilbake):  https://vestreviken.no/behandlinger/helse-og-arbeid 

For pasienter og pårørende:  https://vestreviken.no/pasient-og-parorendeopplering 
Fritt sykehusvalg:   http://www.frittsykehusvalg.no/start/ 

 
 

Praksisnytt  ekstranummer  

E l e k t r o n i s k  n y h e t s b r e v  f r a  p r a k s i s k o n s u l e n t e n e  

Drammen sykehus 
2019 

Vestre Vikens praksisnytt for Drammen sykehus utgis elektronisk ca. en gang i måneden til rundt 300 
mottakere. Målgruppen er leger og helsepersonell i området rundt Drammen sykehus – fastleger, 
sykehjemsleger, legevaktsleger, kommuneleger og helsestasjoner. I tillegg distribueres nyhetsbrevet til lege r 
og nøkkelpersoner på Drammen sykehus.  
 
Praksisnytt oppdateres og utgis av: Jan Robert Grøndahl. 
Kontaktinfo:  jargro@vestreviken.no  
 
          © 2019 Vestre Viken 
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