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6: God Jul og Godt Nyttår!
 

1: Ny analyse for Corona-antistoff

Avdeling for laboratoriemedisin, medisinsk mikrobiologi på Bærum sykehus og Drammen sykehus, har byttet
til ny analyse for korona- antistoff i serum.
Den gamle analysen påviste antistoff mot viruskapsidet, dvs at et positivt utslag betydde gjennomgått sykdom.
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Den nye analysen påviser antistoff mot spike (piggene på viruset). Disse antistoffene dannes både ved sykdom
og vaksinasjon, dvs at et positivt utslag på den nye testen betyr at pasienten har dannet antistoffer etter
vaksinasjon og/ eller pga sykdom.
På positive prøver følger et tall for mengdeangivelse av antistoff påvist. Vi ber dere være oppmerksomme på at
dette tallet ikke kan sammenlignes med verdier fra andre laboratorier da de kan bruke helt andre skalaer i sine
metoder. Det er heller ikke etablert noen sammenheng mellom mengde antistoff og beskyttelse mot smitte/
sykdom.
 
Med vennlig hilsen
Vestre Viken HF
Avdeling for laboratoriemedisin
Medisinsk mikrobiologi

2: Hepatitt E. 

Ny analyse tilgjengelig for rekvirering – Hepatitt E IgG/IgM
Mikrobiologisk seksjon, Drammen utvider sitt repertoar og vil fra 01.01.23 tilby analyser for Hepatitt E (HEV)
antistoff. Analysene vil bli rekvirerbare sammen med andre hepatitt-analyser i en egen pakke med HEV
IgG/IgM.
For mer informasjon, se vår oversikt over mikrobiologiske analyser og prøver på Intranett/Internett. Denne
informasjonen kan finnes under linken «Laboratoriediagnostikk».
Kontakt seksjonen ved eventuelle spørsmål.
 
Med vennlig hilsen
Vestre Viken HF
Avdeling for laboratoriemedisin
Medisinsk mikrobiologi
 
Kontaktinformasjon medisinsk mikrobiologi:
Seksjon Bærum: tlf. 67 80 97 25
Seksjon Drammen: tlf. 32 80 36 11
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3: Konfereringstelefon til DPS

 
Akutt team mellom kl. 08.00 – 20.00 på hverdager: 918 58 755
Skal brukes ved akutte henvendelser og spørsmål om innleggelse. 
 
Vakttelefon betjent av lege, hverdager mellom kl. 08.00 og 15.30: 905 58 451
Skal brukes ved konferering om medisinskfaglige spørsmål.
 

4: PKO-nytt nr 3 2022
 
Årets siste PKO-nytt er nå utsendt i papirversjon.
 
En elektronisk versjon med bla-funksjon ligger her:
 
PKO-nytt nr 3 2022
 
I denne utgaven kan du lese om Vestre Vikens virtuelle sykehus, Kolorektal kreft, Kjernejournal, PET/CT i Vestre Viken,
Underernæring, Internettsider for fastlegene, Modum Bad og Blakstad sykehus, Hvor skal ØNH-tilstander henvises,
Medisinskrin og om kommende emnekurs og fagkveld laboratoriearbeid.
 
God lesning!
 
 

https://epage.byraservice.no/epage/hso/2022/vestreviken/pkonytt3/
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5: Kloke valg MR evaluering

Til fastleger i Drammensdistriktet.
 
Dere vil muligens ha oppdaget at røntgeninstituttene Unilabs og Evidia (tidligere Aleris Røntgen) har endret sin
vurderingspraksis av henvisninger inkludert i «Gjør Kloke Valg-kampanjen». Dette medfører at henvisninger som vurderes
som ikke-indiserte eller som mangler viktig informasjon vil returneres sammen med et standardisert returbrev.
 
Intensjonen med prosjektet er ikke «å rette pekefinger» mot enkeltaktører som henviser til undersøkelser med lav verdi,
men gjennom informasjon kunne bidra til en reduksjon av undersøkelser som ikke er berettigede – og derved gi raskere
tilgang til viktige undersøkelser og bedre kvaliteten på beskrivelsene av undersøkelsen.
 
Vi erkjenner at prosjektet vil kunne føre til reaksjoner i en allerede presset fastlegegruppe. Vå håper allikevel at dere vil
dele deres erfaring med oss ved å besvare noen få spørsmål (Spørsmålene finner dere her:
https://nettskjema.no/a/303202). Her vil dere også få mulighet til å delta i intervju om prosjektet dersom dere finner det
interessant.
 
På forhånd takk.
 
Mvh
Eivind Richter Andersen
Stipendiat NTNU
Eivind.r.andersen@ntnu.no       
 
 

https://nettskjema.no/a/303202
mailto:Eivind.r.andersen@ntnu.no
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6: Praksiskonsulentene i Drammen ønsker alle våre lesere en velfortjent

god jul og et godt nytt år!

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.
 

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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