
 

 

 

 
 
 
 
 
AKTUELLE SAKER: 
 
1. Helse og arbeid - poliklinikken for muskel og 

skjelettplager. 
2. Korona-transport fra Pasientreiser 
3. Laktase gentest er igjen tilgjengelig. 
4. Henvisning til røntgen/CT thorax for pasienter med akutte luftveissymptomer. 
5. Tlf-nr til Drammen DPS 

 
 

 

Helse og arbeid - poliklinikken for muskel og 
skjelettplager. 
 
Vi har kapasitet ved poliklinikken til å ta imot pasienten som står i 
fare for, eller er, sykemeldt for muskel og skjelettplager som smerter 
i rygg, nakke, skulder, albue, hofte, kne og ankel/fot. Vi ønsker gjerne 
henvisning tidlig i et sykemeldingsforløp (3-6 mnd.) for å forebygge 
både langvarig sykemelding og langvarige plager.  
 
Hovedfokuset er formidling av kunnskap for å gi pasienten forståelse og 
innsikt i sine plager, stimulere til mestring, aktivitet og arbeid. Vi jobber i 
tverrfaglig team med fysikalsk medisinere, psykologspesialister, 
fysioterapeuter og NAV.  
 
Henvisningen blir vurdert av fysikalsk medisiner ved Drammen sykehus. 
Fysikalsk medisiner vurderer om det er behov for fysikalsk medisinsk 
undersøkelse i Drammen, eller om pasienten kan settes direkte opp til 
undersøkelse og videre oppfølging hos fysioterapeut ved Kongsberg 
sykehus. Fysioterapeuten kan også be om vurdering av fysikalsk 
medisiner i etterkant hvis det viser seg behov.  
 
Send elektronisk henvisning til VVHF, Fysikalsk medisin og rehabilitering, 
Drammen sykehus. Merk henvisningen «Helse og arbeid»  
 
Tlf. til poliklinikken: 907 28 892  
 
Les mer på Vestre Vikens nettsider.  
https://vestreviken.no/behandlinger/helse-og-arbeid 
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Korona-transport fra Pasientreiser 

 
Pasientreiser har til nå hatt tilbud om transport for de som er smittet 
 eller er mistenkt smittet av Covid 19 alle dager hele døgnet.  
 
Fra og med mandag 25. mai 2020 reduseres tilbudet til å kun gjelde 
hverdager mellom kl. 07.00 og 22.00.  
AMK skal kontaktes når Pasientreiser ikke har åpent.  
 
Vi ber dere forsøke å planlegge reisen slik at flest mulig av transportene  
av smittede eller mistenkt smittede blir gjennomført i Pasientreiser sin  
åpningstid.  
 
Kontaktinfo:  
Hverdager kl. 07:00 – 22:00, ring Pasientreiser på tlf 32 86 13 52.  
Alle andre tidspunkt, ring AMK på tlf 32 71 50 10.  
 
Det følger av de nasjonale retningslinjene for offentlig transport at  
passasjerer i taxi bør sitte i baksetet. Som følge av dette ber vi om at det  
bare rekvireres reiser der det hukes av for at passasjerer må sitte i  
fremsetet dersom det er helt nødvendig. Helsemyndighetene mener  
dette er det beste for både passasjer og sjåfør. 

 
 

 

 

 
Laktase gentest er igjen tilgjengelig. 
 
Laktase gentest er igjen tilgjengelig for analysering ved VVHF. Tidligere 
mottatte prøver som ikke ble analysert pga koronapandemi, vil nå bli 
analysert. 

  

Mvh Bess Frøyshov - Avdelingsoverlege MBK 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Henvisning til røntgen/CT thorax for pasienter med akutte 
luftveissymptomer. 
 

Avdeling for bildediagnostikk viser til informasjon i Praksisnytt i mars 

2020, 

der vi ber om at henviser fører på covid-19-status på alle henvisninger. 

 

For å ivareta smittevern ved covid-19, ønsker vi å presisere at det må 

påføres covid-19-status (positiv/negativ/uavklart), på henvisningen for 

pasienter med akutte luftveissymptomer.  

 

Pasienten med akutt luftveisinfeksjon bør testes for covid-19 før det sendes 

en henvisning til oss. Vi anmoder om nøktern henvisningspraksis. 

Undersøkelser med god indikasjon vil bli prioritert. 

Hvis pasienten er akutt syk og trenger innleggelse kontaktes sykehuset på 

vanlig måte. 

 

 

Telefon Nr til Drammen DPS 



 

 

Fastlegen kan bruke følgende Direkte telefonnumre til Drammen DPS: 

På dagtid  (kl. 8-15.30): Ved spørsmål om råd/veiledning vedr. 

medisinering: 905 58 451, og pasienter som er i behov av rask vurdering i 

vårt akutt team: 918 58 755. 

 
 

 
 
 
   

 

LINKER: 
 
Vestre Vikens beredskapsinfo om koronavirus Covid 19: https://vestreviken.no/beredskap 
Beslutningsstøtte Covid: legevaktshåndboka 
De mest relevante medisinske spørsmålene om Covid: https://www.skilnet.no/covid-19/ 

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  
 
          © 2020 Vestre Viken 
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