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1.Status for Corona i kommunene og ved Drammen Sykehus, - gul
beredskap.

Status for corona i kommunene og ved Drammen Sykehus:
 
Det er økende smitte i så vel Drammen som Lier, men begge ligger godt an i forhold til vaksinering med
oppfriskningsdose til innbyggere over 65 år.
 
Medisinsk avdeling har økende andel Covid-pasienter. Mandag 06.12 var det 13 pasienter med Covid
innlagt, hvorav 6 på intensiv og 4 på respirator. Disse kommer nå i tillegg til øvrige infeksjoner som
avdelingen ikke har hatt i like stor grad ved tidligere bølger pga. nedtegning i samfunnet.
 
Godt samarbeid med kommunehelsetjenester fortsetter, noe som er avgjørende for sykehuset for å kunne
sikre nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten.
 
De tyngste Covid-forløpene på medisinsk avdeling nå er blant uvaksinerte.
 
Det er viktig at befolkingen tar oppfriskningsdosen når dette blir tilbudt, og at uvaksinerte også velger å ta
vaksinen.
 
Den nye varianten av koronaviruset, gitt den greske bokstaven O (omikron), vil kunne spre seg ytterligere
de kommende ukene. Vestre Vikens laboratorium utfører nå mutasjonsscreening på positive prøver til å
påvise varianten, per nå tar dette ca. 1-2 døgn, også helgedager. Positive svar på O vi også sendes direkte
til kommunenes smittesporere.  Prøver som er mulig omikron sendes til FHI for sekvensering og endelig
bekreftelse.
 
Mye god info på kommunenes coronasider:
Korona | Drammen kommune
 
Koronavirus - Lier kommune 
 
Fra Vestre Vikens sider:
Drammen sykehus i gul beredskap - Vestre Viken
 
Gul beredskap.
Fra mandag 29. november 2021 er Drammen sykehus satt i Gul beredskap. Bakgrunnen for beredskapen
er økende antall intensivpasienter og en krevende totalsituasjon på sengepostene. -Overgang til gul
beredskap betyr at sykehusene forbereder seg til å ta imot flere pasienter. Dette gjelder både pasienter
med covid-19 og andre pasienter. Planer i henhold til pandemiberedskap blir fulgt. Det blir opprettet
kohorter for pasienter med covid-19, og personell blir omprioritert til disse kohortene. Dette medfører at
planlagt aktivitet reduseres fremover. Blant annet kan planlagte operasjoner som kan utsettes, bli utsatt,
sier fagdirektør i Vestre Viken, Ulrich Spreng. 
 -Som følge av et økende antall pasienter med covid-19 og en krevende totalsituasjon ved våre sykehus,
ber vi om at publikum begrenser sine besøk hos oss, sier Spreng.
 
 
 

https://www.drammen.kommune.no/tjenester/helse-omsorg/korona/
https://www.lier.kommune.no/koronavirus/
https://vestreviken.no/om-oss/nyheter/drammen-sykehus-i-gul-beredskap


2.Emnekurs psykiatri 1.-2. april 2022
 
PKO Drammen inviterer til emnekurs i samarbeid med Vestre Viken Klinikk for psykisk helse og rus.  
Kurset er godkjent med 16 poeng som klinisk emnekurs i allmennmedisin til videre- og etterutdanningen.
 
Stikkord fra temalisten: Psykiatri i vanlige konsultasjoner, angst, helseangst, bekymring og
katastrofetenkning, kommunikasjonsteknikker, psykiatrisk førstehjelp, depresjon, ADHD, mindfullness i
kontorstolen, PTSD og krenkelser, psykoser, tilpasningsforstyrrelser, psykiatri og kriminalitet.
 
Alle tema innledes av fastleger med kasuistikker eller eksempler fra egen praksis. Spesialistene tar
utgangspunkt i dette i sine forelesninger, slik at det skal bli så praktisk og relevant som mulig for
allmennpraksis.
 
 

Påmelding og program

https://www.deltager.no/event/emnekurs_klinisk_psykiatri_22#init


3. Tiltakskort for håndtering av barn med luftveisplager.
Som de fleste vel har fått med seg, har luftveisinfeksjoner hos barn høy prevalens nå før jul. I
virussesongen treffer vi mange barn med pustebesvær. Virusinfeksjon kan gi symptomer i hele luftveiene
fra nesen til alveolene. Det kan være vanskelig å skille mellom de klassiske diagnosene -barn med
bronkiolitt kan ha pneumoniske infiltrater og barn med både bronkiolitt og pneumoni kan være
obstruktive.                                                                                                                         
 
Hos barn i alder under 5 år har pneumoni en viralårsak i minst 70% av tilfeller. Viktigere enn diagnose er
likevel symptomhåndtering.

Der er utarbeidet systematiserte kortfattede diagnosetips og tiltakskort for barn med luftveisplager. De av
oss som deltok på forrige møteplassen fikk med seg en nyttig gjennomgang av disse.
 
Vi oppfatter tiltakskortene så nyttige at vi ønsker å videreformidle dem til fastlegene rundt Drammen
sykehus. Anbefaler alle å ta en titt:
  

Diagnosetips

Tiltakskort.   

 
4.Oversikt luftveisvirus

Mikrobiologisk avdeling publiserer ukentlig statistikk over antall positive prøver pr agens, slik at
rekvirentene får oversikt over hva som sirkulerer i populasjonen.
 
Oversikten viser antall positive prøver fra både sykehus og primærhelsetjenesten, for de agens som er
tilgjengelig for primærhelsetjenesten. For tiden utfører mikrobiologisk seksjon Drammen all utvidet
luftveisdiagnostikk for hele Vestre Viken. Tallene er korrigert for duplikater jfr gjentatt testing på samme
pasient. For koronavirus viser grafen kun de prøver som er analysert i Drammen. Vi vil bemerke at
forekomsten av koronavirus ikke er direkte sammenliknbar med de øvrige agens da det fremdeles
rekvireres langt flere prøver for dette enn for utvidet diagnostikk.
Oversikten skal i utgangspunktet vise forekomsten over de siste 10 uker, og oppdateres i starten av hver
uke. Vi går ikke lengre tilbake enn uke 38 da denne perioden var fullstendig dominert av koronavirus.

ukentlig infeksjonsrapport

https://assets.dialogapi.no/images/make-17575/Diagnosetips_fastleger_-_virussesong.pdf
https://assets.dialogapi.no/images/make-17575/Tiltakskort_fastleger_-_virussesong.pdf
https://vestreviken.no/fag-og-forskning/laboratoriediagnostikk#ukentlig-luftveisrapportering


Vi ønsker alle våre lesere en velfortjent God Jul!
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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://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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