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God samhandling er avgjørende 

 
Situasjonen er nå presset og usikker både for de som jobber i 
primærhelse og på sykehus.  
 
Fastlegene jobber intenst med å organisere seg rundt en fullstendig ny 
situasjon, kommunene og sykehuset forbereder en innsats for å håndtere en 
sykdomsbølge som foreløpig er vanskelig å anslå dimensjonene av.  
 
Vi innser alle at vi må prioritere enda mer nøye hva som er avgjørende for liv 
og helse, både i vårt eget arbeid, og i all samhandling.  
 
Vi bringer i dag meldinger fra to avdelinger som er hardt belastet, og ber om 
at de leses og følges. Samtidig skjønner vi alle at vi må ta enda mer hensyn til 
hverandres situasjon i ukene som kommer. Klare, gode meldinger inn og ut, 
og ikke belaste hverandre unødvendig, Tenke på den som skal overta 
stafettpinnen i vekslingene og legge til rette for at vi alle skal kunne bruke de 
ressursene vi har på best mulig måte.  
 

Det er høy faglig kompetanse og sterk innsatsvilje både i 
primærhelsetjenesten og på sykehuset. Praksisnytt ønsker å formidle 
hvordan det arbeides ute og inne etter hvert som pandemien utvikler 
seg. Med kjennskap og respekt for hverandres situasjon kan vi spille 
hverandre gode, og klare å ta vare på liv og helse i tiden fremover.  
 

Praksisnytt 
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 
Uke 12 2020 



 

Gode nettsider med samlet info 
 
FHI og Helsenorge gir god informasjon. Vi vil i tillegg anbefale noen 
oversiktlige nettsider:  
 

Skil nettside med samlet svar på alle de mest relevante medisinske 

spørsmålene – hvem skal testes, i karantene, sykemeldes, isoleres etc. Gode 

oppsummeringer med lenker videre.  

https://www.skilnet.no/covid-19/ 

 

Nasjonalt kompetansesenter for legevaktsmedisin. Opplysninger om 

vurdering og triagering av covid19-syke, 

https://telefonråd.no/koronavirus-covid-19/ 

 
Samlet informasjon fra Nav om sykemelding: 

https://www.nav.no/no/nav-og-samfunn/samarbeid/leger-og-andre-
behandlere/nyheter/sykmeldinger-i-forbindelse-med-koronaviruset 
 

 
 
 

 

 
Avdeling for billeddiagnostikk – drop in stenges. 
 
Situasjonen med coronaviruset gjør at Avdeling for bildediagnostikk i 
Vestre Viken må prioritere pasienter med høyeste medisinske prioritet 
og innfører derfor nå følgende tiltak: 
 
Drop in-røntgen tilbud stenges inntil videre på alle sykehusene i Vestre 
Viken. Ved fare for liv og helse sendes henvisning på ordinær måte, 
informasjon om evt mistanke/påvist coronasmitte påføres henvisningen. 
 
Vi ber om at det ikke henvises pasienter med lav medisinsk indikasjon, og 
anbefaler at alle henvisninger til røntgen/bildediagnostikk hvor pasienten 
ikke forventes å trenge snarlig oppfølging på sykehus sendes til private 
tilbydere av røntgentjenester/bildediagnostikk.  

     
Vi ber om forståelse for at ventetider og svartider forventes å bli lengre. 
 
Med vennlig hilsen 
 
Jon Haakon Malmer-Høvik 
Avdelingssjef |Bildediagnostikk|Klinikk for medisinsk diagnostikk 
Vestre Viken HF | www.vestreviken.no 
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Mikrobiologisk laboratorium – redusert telefontilgjengelighet: 
 
Stor pågang på laboratorietelefonen – dette forsinker diagnostikken  
 
Det er kun kommuneoverleger og leger uten elektronisk svaroverføring som 
kan ringe til mikrobiologisk laboratorium mellom klokken 14.00 og 16.00.  
Vi ber om at leger kun ringer hvis det haster spesielt med å få ut et negativt 
prøvesvar. Alle positive prøvesvar vil bli ringt ut. 
  
Med vennlig hilsen 
 
Trude Steinsvik 
Avdelingssjef dr. scient | Avdeling for laboratoriemedisin 
Vestre Viken HF 
 

 
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/  

 
 
 
 

Vestre Vikens praksisnytt for Drammen sykehus utgis elektronisk ca. en gang i måneden til rundt 400 
mottakere. Målgruppen er leger og helsepersonell i området rundt Drammen sykehus – fastleger, 
sykehjemsleger, legevaktsleger, kommuneleger og helsestasjoner. I tillegg distribueres nyhetsbrevet til leger 
og nøkkelpersoner på Drammen sykehus.  
 
Praksisnytt oppdateres og utgis av: Jan Robert Grøndahl. 
Kontaktinfo:  jargro@vestreviken.no  
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