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Praksisnytt 
Drammen sykehus
 

 
 
 
Nr 12, desember 2022.

 

Innhold i dette nummeret:

1: Kurs for pasienter og pårørende om prostatakreft. 
2: Kort informasjon fra fødeavdelingen 
3: Mikrobiologen - Endring av prøvetakingsutstyr
4: Møteplassen Nevrologi 09.02.23
5: Informasjon fra Bildediagnostikk, Drammen 
 

1. Kurs for pasienter og pårørende om prostatakreft

Urologisk avdeling har registrert at det er behov for et ekstra møtepunkt for prostatakreftpasienter/evt med partner/følge.
Det er derfor lagt opp til en dag der pasienter med prostatakreft, som venter på operasjon eller stråling, eller som har vært
igjennom dette kan komme på møte med avdelingen. En del pasienter har stort informasjonsbehov, og sykdommen
påvirker ofte samlivet.
 
Det legges opp til korte innlegg med urolog, uroterapeut, onkolog og sexolog. Deretter er det ønskelig med dialog i
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plenum, og en uformell stil. Det er planlagt litt enkel bespisning også, slik at man kan snakke sammen videre mens man
spiser.
 
Fint å ha med følge/partner for de som ønsker.
 
Første prostatamøte blir 15 februar 2023. Det er nødvendig med henvisning, fra fastlege eller fra oss på sykehuset. Det er
vanlig egenandel, som  ved en konsultasjon.
Det avgjøres etter hvert hvor mange møter det blir fremover. Der vil være maks 20 deltakere per gang. Det må stå i
henvisningen om de kommer alene eller med følge.
 
Pasienter i aktiv overvåkning er foreløpig ikke tenkt inkludert på dette møtet.   
 
Det er bare å sende henvisning til prostatakurs urologisk seksjon Drammen. Dersom der ikke er plass til alle settes nytt
møte opp senere.
 

2. Kort informasjon fra Føde & Gynekologisk Avdeling Drammen sykehus

Fødepoliklinikk har kommet godt i gang med å ta tidlig ultralyd av gravide fra 010922. Det er
sendt informasjon i PKO-Nytt 2022.Nr. 2 til alle henvisere, bla fastlegene. Sjekkliste for
henvisning til tidlig/screening ultralyd ( Uke 12 & 18 ) ligger også nå tilgjengelig under fanen 
henvisnings og oppfølgings rutiner for fastleger & andre henvisere.
Legger ved linken:
eHåndbok - DS-GF-FØBA Henvisning til Ultralydscreening av gravide (vestreviken.no)
 
I tillegg melder helsedirektoratet om at helsenorge.no har kommet med oppdatert informasjon om
fosterdiagnostikk på flere språk
 
Anbefalt lesning for å sikre riktig informasjon til kvinnene finnes her:
 
helsedirektoratet / informasjon-om-fosterdiagnostikk-til-helsepersonell-i-svangerskapsomsorgen-i-den-kommunale-helse-
og-omsorgstjenesten
 
 

3. Endring i prøvetakingsutstyr mikrobiologi 

https://ehandbok.vestreviken.no/document/107206
https://www.helsenorge.no/undersokelse-og-behandling/fosterdiagnostikk/
https://www.helsedirektoratet.no/tema/bioteknologi/fosterdiagnostikk/informasjon-om-fosterdiagnostikk-til-helsepersonell-i-svangerskapsomsorgen-i-den-kommunale-helse-og-omsorgstjenesten
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Lilla kork utgår. 
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Erstattes med eSwab med hvit kork

Grunnet automatisering vil medisinsk mikrobiologi innen kort tid fase ut bruk av Transwab med lilla kork.
Bruk av denne skal erstattes med eSwab med hvit kork. Artikkelen vil bli lagt tilgjengelig i bestillingsmodulen for
prøvetakingsutstyr.
Vennligst bestill eSwab med hvit kork og kast lager av lilla Transwab etter mottak av nytt rør. Disse kan kastes i vanlig
restavfall. 
 
Kontaktinformasjon medisinsk mikrobiologi:
Seksjon Bærum: tlf. 67 80 97 25
Seksjon Drammen: tlf. 32 80 36 11 
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4.  Møteplassen:       Nevrologi 09.02.23

 
Tid: Torsdag 09. 02. 2023 kl 18 – 20:15
Sted: Videomøte på Join.nhn.no

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 Akuttnevrologi
                       Maja Vikan Villseth

18:30 - 18:50 Svimmelhet
                      Maja Vikan Villseth

19.00 - 19:20 Multippel Sklerose
                      Cecilia Simonsen

1925 – 2005 Hodepine
                     Randi Sandbekk
 
2010 - 2015 Avsluttende kommentarer og spørsmål
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Påmelding 

5: Informasjon fra Bildediagnostikk, Drammen

For å sikre at de pasientene som trenger det mest har tilstrekkelig tilgang til bildediagnostikk på sykehus, så er det behov
for å differensiere sterkere på hvor pasientene henvises i forhold til riktig omsorgsnivå:
Der henviser med sikkerhet vet at pasienten trenger oppfølging på sykehus, henvises denne til bildediagnostikk på
sykehus. 
For øvrige pasienter anbefaler vi at disse henvises til private tilbydere av bildediagnostikk for MR, CT og ultralyd.

Se oppdatert prosedyre:
BILDE Innhold i henvisninger - eksterne henvisere
 

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
 

Andre:

 
Skil covid-19
 
Legevaktshåndboken
 
Helsebiblioteket 

mailto:Anne-Grete.skaret@vestreviken.no
https://ehandbok/document/53501
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://www.skilnet.no/covid-19/
http://www.lvh.no/
https://www.helsebiblioteket.no/


16.03.2023, 14:37

Side 7 av 7https://newsletter.make.as/preview/70754?date=1678973859433&print=1

Arkiv pko-nytt-og-praksisnytt
 
helse-og-arbeid
 
Øyeblikkelig hjelp. Veiviser Vestre Viken
 
 

 

 
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 600 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: Håvard Hagen Vika.
Redaksjon: Torgeir Hauge Iversen, Andreas Heimli og Jan Robert Grøndahl.
Kontaktinfo:     havvika@vestreviken.no
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