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1 Møteplassen: Forebyggende kardiologi.  Torsdag 2.6. 2022 kl. 18:00 –
20:15
  Videomøte på Join.



Program:
 
Hvert av de temaene avsluttes med 5 – 10 min for
spørsmål/Diskusjon.
 
18.00 Generell info og velkommen ved PKO.
 
18.05 – 18.30 Primær og sekundær profylakse
John Munkhaugen – overlege, enhetsleder.
 
- sentrale forskjeller i oppfølgingen,
- hvem skal ha sekundær profylakse,
- hvor mye oppnår vi ved forebyggelse
 
18.30 – 19.00 Statiner
Elise Christine Bjørkholen Sverre – overlege,
forsker
 
- mål for behandlingen,
- konkrete råd om valg og dosering av statin
- håndtering bivirkninger
- når seponere
- kombinasjonsbehandling
 

19.10– 19.40 Blodplatehemmende og
blodfortynnende hos hjertepasienter
Oscar Kristiansen – overlege, enhetsleder
 
- ved koronarsykdom
- ved atrieflimmer
- problemstillinger rundt blødninger, interaksjoner,

19.40 - 20.10 Hypertensjonsbehandling
Fellesforelesning fastleger og spesialister
 
- valg av medikament,
- målverdier
- kombinasjonsbehandling
 
20.10 - 20.15 Avsluttende Kommentar
 
Påmelding innen 1.6.2022
 
Møtet gir 3 timer til videre og etterutdanning
for allmennleger, kursbevis sendes ved
behov samlet for alle møteplassen man har
deltatt på.

Videolink sendes ut i forkant av møtet
samme dag.
 

Velkommen!
 

Påmelding

 

mailto:Anne-Grete.Skaret@vestreviken.no?subject=P%25C3%25A5melding%20M%25C3%25B8teplassen%20Kardiologi%202%252F6%20kl%2018&body=Hei.%20Melder%20meg%20p%25C3%25A5%20kurset.%20Navn%253A


2. Stilling ledig som Praksiskonsulent i Drammen.
PKO i Vestre Viken søker en praksiskonsulent i 20% stilling tilknyttet DPS og BUP i Drammen.

Praksiskonsulentordningen (PKO) består av fastleger 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.
 
Du får bruke din kunnskap og erfaring som fastlege til å være med å utvikle god samhandling til
pasientens beste.
 
PKO-jobben kan by på:
 
- Godt arbeidsmiljø
- Fleksibel arbeidshverdag
- Tellende poeng til spesialisering/resertifisering: 2 poeng per dag (opptil 120)
- PKO jobben fritar deg fra annet kommunalt arbeid.
 
Oppstart 20.august 2022 eller etter avtale.
Interesserte søkere kan ta kontakt med
PKO-leder Jan Robert Grøndahl: jargro@vestreviken.no 
Søknadsfrist 9. juni 2022

Epost til PKO angående  ledig stilling:

mailto:jargro@vestreviken.no?subject=Stilling%20ledig%20som%20Praksiskonsulent%20i%20Drammen&body=


3 Aortaaneurismer - Utredning, henvisning og oppfølging 
Vestre Vikens nettsider har lokale henvisningsråd for oppfølging av AAA. Disse er i tråd med nasjonale
retningslinjer og finnes under Drammen sykehus- Karkirurgi. Karkirurgisk avdeling har områdefunksjoner
for hele Vestre Vikens nedslagsfelt. 
 
Utredning og preoperativ oppfølging: 
 AAA kan kontrolleres med UL aorta i regi av fastlege med følgende frekvens utifra størrelse: 
- Diameter 30-35 mm: Hvert 3. år. 
- Diameter 35-40 mm: Hvert 2. år. 
- Diameter 40-45 mm: Årlig.
- Diameter > 45 mm skal henvises og kontrolleres ved karkirurgisk poliklinikk. 
- Diameter > 50 mm (kvinner) og > 55 mm (menn), behandles med enten Åpen operasjon (rørgraft / Y-
graft) eller   Stentgraft / EVAR /EndoVascular Aneurysm Repair) 
 
Alle pasienter bør hjelpes til røykeslutt og hypertensjon skal behandles adekvat. Pasienter bør være aktive,
men intens fysisk aktivitet med stigning av blodtrykk og melkesyre frarådes. 
 
Oppfølging etter behandling: 
Åpen kirurgi: Suturfjernin 2-3 uker postoperativt. Kontrol karkir. pol. 6 uker + 12 mndr postoperativt. 
EVAR/Stentgraft: CT angio og karkirurgisk poliklinikk 6 uker + 12 mndr postoperativt. Livslang årlig kontroll
med CT eller kontrastlorsterket UL etter behov. Stentgraftbehandling gir ofte behov for
sekundærintervensjon. 
 
Linker: 
Vestreviken e-håndbok karkirurgi 
http://karkirurgi.org/karsykdommer/aneurismer 
http://karkirurgi.org/karsykdommer/behandling_aneurismer
 
 
 
 

4. Utviklingsplan 2035

https://ehandbok.vestreviken.no/folder/7255
http://karkirurgi.org/karsykdommer/aneurismer.htm
http://karkirurgi.org/karsykdommer/behandling_aneurismer.htm


 

Utviklingsplan 2035 er Vestre Vikens viktigste
strategiske dokument.
Det peker ut retningen for arbeidet i årene
fremover.
 
Utviklingsplan 2035 skal vise:

Hvordan Vestre Viken skal utvikle framtidige
helsetjenester
Realisering av pasientens helsetjeneste.
Det skal være en overordnet plan som er lett
å lese og forstå, og en plan som viser retning -
ikke detaljer.
Det skal også være en plan som binder oss
sammen og viser hvordan Vestre Viken tenker
om de viktigste helsepolitiske føringene.
Utviklingsplanen revideres hvert fjerde år i
samarbeid med blant annet kommunene i
helsefelleskapet Vest-Viken.
Utviklingsplan 2035 ble vedtatt av styret i
Vestre Viken 25. april 2022.

Utviklingsplan 2035

https://vestreviken.no/Documents/Utviklingsplan%202035%20(Revidering%202021-22)/UP2035%20(grafisk)%20-%20vedtatt%202022.pdf


LENKER:

Vestre Viken:

Informasjon for fastleger og henvisere
 
Avviksskjema tilbakemelding
 
Ris og ros - synspunkter og tilbakemeldinger
 
Henvisnings og oppfølgingsrutiner for fastleger
 
Vestre Viken beredskapsinfo Covid 19
 
Arkiv pko-nytt-og-praksisnytt
 
helse-og-arbeid

 

Andre:

 
Skil covid-19
 
Legevaktshåndboken
 
Helsebiblioteket 
 
Fritt sykehusvalg

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.
 

Her finner du kontaktinfo til praksiskonsulentene i Vestre Viken

http://www.vestreviken.no/fagfolk_/samhandling_/fastleger-henvisere_/Sider/default.aspx
https://nettskjema.no/a/giosstilbakemelding#/page/1
https://nettskjema.no/a/giosstilbakemelding#/page/1
http://ehandbok.vestreviken.no/document/95314
https://vestreviken.no/beredskap
https://vestreviken.no/fag-og-forskning/samhandling/for-fastleger-og-andre-henvisere/pko-nytt-og-praksisnytt
https://vestreviken.no/behandlinger/helse-og-arbeid
https://www.skilnet.no/covid-19/
http://www.lvh.no/
https://www.helsebiblioteket.no/
http://www.frittsykehusvalg.no/start/
https://vestreviken.no/avdelinger/medisin-og-helsefag/samhandlingsenheten/praksiskonsulenter#se-oversikt-over-alle-praksiskonsulenter


Praksisnytt for Drammen sykehus utgis elektronisk ca. en gang i måneden til rundt 500 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

 
                                                               © 2022 Vestre Viken
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