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1:  PKO-nytt nummer 2, 2022:
Om kort tid får dere ett rykende ferskt og fysisk eksemplar av PKO-nytt i postkassa.
Det nye nummeret er en riktig page-turner som egner seg godt som ferielektyre til morgenkaffen.
For de som heller ønsker å bla i dette nummeret elektronisk finnes det ved å klikke på  linken nedenfor.
 
Utgaven inneholder blant annet følgende tema:

Det nye sykehusbygget på Brakerøya vokser frem, se hvordan det er nå og hvordan det skal bli.
«Utviklingsplan 2035», Vestre Vikens viktigste strategiske dokument for å utvikle framtidige
helsetjenester til beste for pasientene.
FACT-team: tett samarbeide mellom kommune og spesialisthelsetjeneste for å gi gode og helhetlige
helsetjenester for mennesker med alvorlige psykiske lidelser.
Søvnsykdommer og førerkortattest.
D-vitaminmangel: En oversiktlig oppsummering med mye av det vi trenger å tenke på angående
temaet.
En svært god artikkel om at statiner sjelden gir muskelbivirkninger og tolereres av de aller fleste.
«Kloke valg» og billeddiagnostikk hos private røntgeninstitutter: Tiltak for å redusere antall
uberettigete bildediagnostiske undersøkelser.
Fastleger og svangerskapsoppfølgning: Informasjon om tilbudet om tidlig ultralyd og NIPT.
Nytt «Pakkeforløp hjem» for pasienter med kreft.
Nytt i «Pakkeforløp for tverrfaglig spesialisert rusbehandling»: Om oppfølgning etter
rusmiddeloverdose.
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2: Emnekurs i akuttmedisin 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 finner dere på påmeldingssiden for kurset.
 
Begrenset antall plasser, først til mølla...!
 

Påmelding  til Akuttmedisinkurs

Påmelding til forkurset på nett  

https://epage.byraservice.no/epage/hso/2022/vestreviken/pkonytt2/
https://www.deltager.no/event/emnekurs_akuttmedisin_2022
https://kurs.uni.no/login/index.php


3: Onkolog – konfereringstelefon.
Onkologisk avdeling ved Drammen sykehus har nå fått direktenummer for konfererering. Telefonen er
tiltenkt både sykehusintern- og eksten konferering med fastleger og andre leger i førstelinjetjenesten.
 
Det bes om at nummeret ikke spres til pasienter. 
 
Telefonen er åpen hverdager 08-16. 

Onkologisk konferingstelefon: 
469 16 751

4: Informasjon om KAD til innleggende leger – Drammen, Lier
og Asker:



 
I samarbeid med Drammen Helsehus, Søndre Borgen og Nøstehagen sykehjem har vi laget en
informasjon om innleggelser på KAD. Informasjonen kan være til nytte både for sykehusleger,
fastleger og legevaktsleger. Hele dokumentet ligger som vedlegg på knappen under. Her
følger noen utdrag:
 
Det er fra kommuner og sykehus et ønske om at KAD brukes mer aktivt, selv om det av og til oppleves mer
tidkrevende enn en vanlig innleggelse på sykehus.. Denne informasjonen er laget for å gjøre det lettere for
innleggende leger å benytte ordningen i de tilfellene der dette gir et riktigere omsorgsnivå for pasientene.
For fastleger og legevakt gir for øvrig merarbeid ved KAD-innleggelser rett til bruk av takst 616.
 
Kontakt og info om de lokale tilbudene:
 
Drammen helsehus: tlf – 991 20 270.
8 KAD plasser for pasienter med somatisk sykdom og pasienter med psykiske helse- og
rusmiddelproblemer. Omfatter pasienter fra Drammen kommune (tidligere Drammen, Nedre Eiker og
Svelvik) og Holmestrand kommune (tidligere Sande i Vestfold = Nordre-Holmestrand med følgende
postnummer: 3070 – 3071 – 3072 – 3073 – 3074 – 3076 – 3077). Opplysninger kan sendes skriftlig med
pasienten, elektronisk til EDI-adresse Drammen Kommune Legetjeneste ved sykehjem eller fax: 32047201.
 
Søndre Borgen Akutt- og korttidsavdeling – tlf. 66 76 88 80
8 KAD plasser for pasienter med somatisk problematikk og 1 plass for pasient med rus/psykisk
helseutfordringer. Omfatter pasienter fra hele Asker kommune. Opplysninger kan sendes skriftlig med
pasienten, adresse er Søndre Borgen akutt- og korttidsavdeling, Søndre Borgen 16, 1388 Borgen,
elektronisk til EDI-adresse Asker Kommune Legetjeneste ved sykehjem, eller fax: 66 76 86 80.
 
Lier, Nøstehagen: tlf til lege på dagtid (08-15): 408 04 027, tlf til sykepleier resten av døgnet:
40804404.  
3 KAD plasser for pasienter med somatisk sykdom. Opplysninger kan sendes skriftlig med pasienten eller
elektronisk til EDI-adresse Lier Kommune Legetjeneste ved sykehjem.
 
Felles for alle KAD-plassene:
 
Sykepleier er tilstede 24 timer i døgnet alle dager, lege er tilstede på dagtid og i ulike avtaler om
telefonkonferering. Det er tilsynsordning i turnus på helg og helligdager.
 
Krav til innleggelse og dokumentasjon:
 
Pasienten skal være vurdert av lege samme dag. Det skal foreligge et innleggelsesskriv med vanlige
opplysninger om diagnose, tidligere og aktuell sykehistorie, klinisk status med vitalia og en medisinliste.
Innleggende lege må angi en behandlingsplan for de nærmeste 24 timer – se eksempler under.
Telefonnummer til innleggende lege bør oppgis, slik at evt. uklarheter rundt behandlingsplan kan
oppklares. Ansvar for videre oppfølging etter innleggelsen tilligger kommunen, ikke innleggende lege. Ved
forverring under oppholdet på KAD, kontaktes legevakten. Innleggende lege sørger for adekvat transport
for pasienten til KAD. Ved evt. drosje må pasienten selv betale egenandel. 
 
Eksempler på behandlingsplan:
 
Mål for innleggelsen er behandling av dehydrering. Gi 1000ml Ringer over 6 timer, drikke fritt, observeres
på vitalia etter vanlig rutine.
 
Mål for innleggelsen er smertebehandling. Gi faste medisiner og i tillegg Oxynorm 5mg 1-2 kapsler inntil 4
ganger daglig. Vanlig observasjon.
 
Mål for innleggelsen er behandling av pneumoni. Gi penicillin iv. 1,2g x 4 daglig. Vanlig observasjon etter
avdelingens rutiner.

Informasjon om KAD:

https://assets.dialogapi.no/images/make-17575/Informasjon_til_innleggende_leger_om_KAD_i_Drammen_Lier_og_Asker_revidert_08052022-1656587891.pdf


5: Praksiskonsulentene i Drammen ønsker alle våre lesere en
 

God sommer!



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

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

           

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
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https://www.make.as
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