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1:  6-minutters video om innleggelser i psykiatrien.
Norsk forening for allmennmedisin og Norsk psykiatrisk forening har gått sammen om å lage en film om
innleggelser i psykiatrien.
Filmen er et samarbeidsprosjekt mellom Norsk forening for allmennmedisin og Norsk psykiatrisk forening.
Den er ment for allmennleger, psykiatere og LIS i begge spesialiteter og handler handler om forskjellen på
øyeblikkelig hjelpinnleggelse og innleggelse under tvunget vern.
Hovedbudskapet er forskjellen på innleggelse grunnet øyeblikkelig hjelp-behov og innleggelse grunnet
manglende samtykkekompetanse.
Foreningene vil senere lansere en film til, om innholdet i henvisninger til psykisk helsevern.
Har du reflektert over forskjellen på bruk av tvang, øyeblikkelig hjelp og planlagte innleggelser?  Er du
usikker på når du skal velge hva?

Trykk her for å komme til videoen

 

https://youtu.be/lxyB1PSfkO4


2: Emnekurs i akuttmedisin for fastleger og legevaktsleger 18 - 19
november 2022.
I samarbeid arrangerer Prehospitale tjenester og Praksiskonsulentene i Vestre Viken igjen vårt populære
emnekurs i akuttmedisin.
 
Kurset avholdes ved Hotel Scandic Ambassadør Drammen 18 - 19 november 2022 og tilfredsstiller kravene
til kurs i akuttmedisin for leger og annet legevaktpersonell slik det er beskrevet i akuttmedisinforskriften §7
og §8.
 
Kurset består av disse to dagene som til sammen utgjør en praktisk del som er godkjent av Legeforeningen
som 15 timers tellende emnekurs til spesialitet i allmennmedisin (videre- og etterutdanning).
 
I forkant av kurset må man i tillegg avlegge et Nettstudie/Teorikurs, dette er godkjent av Legeforeningen
som 7 timers tellende kurs til spesialitet i allmennmedisin (videre- og etterutdanning). Mer info om
teorikurset vil komme når vi får lagt ut påmeldingssiden for kurset.
 
Hold av datoen - mer info kommer!
 



3: Digital fagkveld ved Drammen legevakt tirsdag 14 juni kl 18-
20.
 
Velkommen til alle fastleger, kommunalt ansatte leger og leger som tar vakter på Drammen legevakt.

Kl. 19.00-20.00 "Samarbeid om akutt psykiatriske pasienter mellom Drammen legevakt, Drammen DPS og
Blakstad sykehus”. Samtale med Else Malthe-Sørenssen (seksjonsoverlege  ved mottaksseksjonen
Blakstad) og Bernt Lundby (psykologspesialist og teamleder akutteam Drammen DPS)
 

Bli med fra datamaskin eller mobilapp  

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/ap/t-59584e83/?url=https%253A%252F%252Fteams.microsoft.com%252Fl%252Fmeetup-join%252F19%25253ameeting_ZDQ4MmRkMjEtMzdmOC00NGVlLTk0MGEtMGYzMzcwODQ2MzZh%252540thread.v2%252F0%253Fcontext%253D%25257b%252522Tid%252522%25253a%252522f602a20a-3d6c-4584-a014-72a3939f57fe%252522%25252c%252522Oid%252522%25253a%252522185c55dc-3275-47d1-b9cc-75d02b2499a6%252522%25257d&data=05%257C01%257CAnna.Kristine.Brugrand.Sandberg%2540drammen.kommune.no%257C6e8695c8ef5847c8ab4e08da3e47b906%257Cf602a20a3d6c4584a01472a3939f57fe%257C0%257C0%257C637890775011158643%257CUnknown%257CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%253D%257C3000%257C%257C%257C&sdata=NUnksqN0fQBgOTBJ1IddbExOzkf7fHCX6sz6rg532bE%253D&reserved=0


4: Avd for laboratoriemedisin informerer:
 
Endring i prøvetakingsutstyr for prøvetaking til bakteriologisk dyrkning av urin
 
Avd. for laboratoriemedisin medisinsk mikrobiologi kommer innen kort tid til å gå over til kun og benytte
Vacutest i størrelse 4 ml.
Det er i dag to størrelser tilgjengelig, 4 ml. og 9 ml. Det vil fra nå kun bli tilgjengelig 4 ml. rør da dette er
tilstrekkelig for urindyrkning.
 
Undersøkelse for dermatofytter gjenopptas
 
Undersøkelse for dermatofytter med PCR har under pandemien ikke vært tilgjengelig pga
kapasitetsproblemer. Analysen kan nå igjen bestilles, og utføres ved seksjon for medisinsk mikrobiologi
Drammen. Prøvemateriale er som tidligere hudavskrap, negl eller hår på sterilt glass uten tilsetninger.
 
 



5: Fødeavdelingen informerer:
Ferieavvikling sommer 2022
 
Sommeren er en travel periode på fødepoliklinikken og vi ber om forståelse for at vi ikke kan utføre andre
kontroller enn de som er planlagte/henviste
Vi kan ikke avlaste dere med ordinær oppfølging av gravide under deres ferieavvikling.

Kristin Hestvold, seksjonsoverlege, føde barsel, Drammen sykehus
 
Overtidskontroller
 
Etter nylig gjennomført Guidelinemøte for fødeleger i Norsk Gynekologisk forening er det bestemt at:
 
Første overtidskontroll skal settes opp mellom uke 41+0 og 41+2. Dersom det ikke er indikasjon for
igangsettelse av fødsel på denne kontrollen, settes hun opp til igangsettelse i uke 42+0 – 42+2, etter hva
som er praktisk gjennomførbart for fødeavdelingen.
Eventuelle ekstra kontroller blir ut i fra behov hos hver enkelt pasient.



6: Behov for brukere med språk-kompetanse.
 
Hjertesyk som snakker norsk og et av disse språkene:
Arabisk, Dari, Engelsk, Polsk, Russisk, Somali, Tyrkisk, Ukrainsk, eller Urdu?
 
LHL har for tiden et prosjekt der informasjon til hjertepasienter oversettes til 8 språk, I forbindelse med
prosjektet trengs der nå brukere for å kvalitetssikre brosjyrene/materiellet. Det trengs innspill for å
kulturelt tilpasse informasjonen for å sikre at måten informasjonen formidles på, treffer de hjertesyke på
best mulig måte.
Dette inkluderer tilbakemelding på brosjyrens innhold, bilder, illustrasjoner og hvordan informasjonen best
kan deles med hjertesyke og deres pårørende.

Som fastleger og helsearbeidere har vi mange nettverk, og kanskje kjenner du til noen som er aktuelle for
å bidra. 
Aktuelle kandidater kan få mer informasjon ved å sende mail til mona.seljevoll.tjordal@lhl.no  
 
 

mailto:mona.seljevoll.tjordal@lhl.no
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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://vestreviken.no/om-oss/kontakt-oss/ris-og-ros
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
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