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1: Gratis emnekurs i urologi ved Bærum sykehus og via Join.nhn.no

Sted: Auditoriet Bærum sykehus eller join.nhn.no 712929
 
Praksiskonsulentene ønsker velkommen til klinisk emnekurs i urologi (totalt 15 kurspoeng) eller enkeltdager som
frittstående kurs i møteserien «Møteplassen» slik at de som ikke har anledning til å følge alle dagene likevel kan få
relevante kurspoeng. Kursinnholdet er laget i tett samarbeid med aktuelle avdelinger slik at det blir så spennende og
matnyttig som mulig.
Kurskveldene blir hybridmøter hvor vi primært ønsker at de som har mulighet møter fysisk i auditoriet, men for å nå flest
mulig av fastlegene i Vestre Viken vil vi gjenta formidling på video i join. Det er viktig at de som deltar på Join.nhn.no
registrerer seg med fullt navn da dette er den enkleste måten å føre de pålagte presenslistene for slike møter.
Ikke nødvendig med påmelding.Ta kontakt via mail til Axel.Einar.Mathiesen@vestreviken.no for å få kursbevis i
etterkant av emnekurs/møteserie.
 
Program: Onsdag 15.2.2023 kl 16.30-21.00
16.30 – 16.40 Velkommen. Skikk og bruk ved deltagelse i videomøter. Testing av lyd og bilde.
16.40 – 17.45 BPH, urinretensjon, medikamentell og kirurgisk behandling v/ Urolog
17.45 – 17.55 Kasuistikk og hjelpemidler i allmennpraksis v praksiskonsulent Axel Einar Mathiesen
18.15 – 19.15 Erektil dysfunksjon. Terapi.Medikamenter og hjelpemidler. v/ sexolog Randi Gjessing
19.15 – 20.00 PSA måling, prostatakreftutredning v/ urolog
 
Program: Onsdag 01.3.2023 kl 16.30-21.00
16.30 – 16.40 Velkommen. Introduksjon UVI v/Heidi Lyche Svindland
16.40 – 17.15 Mikro- og makrohematuri v/ urolog
17.15 – 18.00 Urinblærekreft v/ urolog
18.15 – 19.45 Urinveisinfeksjoner, blæresmerter, urosepsis, kateterbruk, Uro-tainer v/ urolog
20.00 - 21.00 Overaktiv urinblære, botox v/urolog

Program: Onsdag 15.3.2023 kl 17.00-21.00
17.00 – 17.10 Introduksjon v/ praksiskonsulent Thomas Helvig
17.10 – 18.00 Nyrestein v/ urolog
18.15 – 19.15 Nyretumor v/ urolog
19.15 – 20.00 Testistumor v/ urolog
20.00 - 21.00 Scrotale lidelser, fimose, akutt urologi v/ urolog

2: eMestring ved Drammen DPS

Et nettbasert behandlingsprogram for pasienter med depresjon, sosial angst eller panikklidelse
Basert på kognitiv atferdsterapi. Pasienten har ukentlig, skriftlig kontakt med behandler ved DPS
 
Egner seg for følgende:
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- Pasienter som har moderat grad av depresjon, sosial angst eller panikklidelse som sin primære psykiske lidelse
- Er motivert for veiledet internettbehandling og varig atferdsendring, og har kapasitet til oppfølging 
- Har adekvat lese- og skrivekunnskap, må beherske norsk
- Har enkel datakunnskap, tilgang til bankID og pc/ nettbrett
 
Fordeler med e-Mestring:
- Like god effekt som ordinær samtalebehandling vist i flere ulike studier
men:
- Kan starte umiddelbart med behandling.
- Ikke behov å ta seg fri fra skole eller jobb for å møte til behandling.
- Ikke behov å bruke tid på transport til behandling.
- Ingen egenandel på behandlingssesjonene.
- Tett kontakt med behandler ved DPS gjennom hele behandlingsforløpet via eMestringsprogrammet».
 
Kontaktperson:
 
Anne-Kjersti Fyrand Garnes
Seksjonsleder/ psykologspesialist DPS Drammen poliklinikk sentrum
Vestre Viken
32 86 18 00/ 95 77 96 59
Anne-Kjersti.Garnes@vestreviken.no

 

3: Alderspsykiatrisk konfereringstelefon
Info fra alderspsykiatrisk avdeling Blakstad:

Avdelingen har døgnpost med 20 senger samt poliklinikk og ambulant tjeneste.
Målgruppen er pasienter over 65 år med alvorlige psykiatriske lidelser eller uavklarte tilstander.
Det gjøres demensutredning og her kan også pasienter under 65 år henvises dersom det er
uttalte nevropsykiatriske symptomer.
Avdelingen har en konfereringstelefon som kan benyttes av leger og sykepleiere.

Telefonnummer 66751100. Man vil da bli ringt opp igjen samme dag.
 
 

4: Migrasjonslege i Drammen - oppdatering adresser:

Migrasjonslegen holder til ved Smittevernkontoret Drammen kommune:
Telefon: 32 04 52 40 (telefontid mandag – fredag 08:30 – 14:00)
Adresse: Schwartzgate 6, 3043 Drammen
Migrasjonslegen kan nå også motta elektroniske meldinger - disse kan sendes til Smittevern Drammen kommune. 

mailto:Anne-Kjersti.Garnes@vestreviken.no
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5: SMS i henvisning

Øyeavdelingen Drammen sykehus innfører helselogistikk fra uke 21. Ved dette vil pasientene få mulighet til å
ankomstregistrere seg via mobil. I den forbindelse ønsker avdelingen mobilnumrene til pasienter/pårørende registrert i
henvisningene.
 
Senere vil kanskje andre avdelinger også ta i bruk ordningen. 
 

6: Sår og sårbehandling. Undervisningsserie 2023 
ARRANGØRER
Felles tjenestemodell for digitale sårtjenester (Vestre Viken, Sørlandet sykehus, Sunnaas, Sykehuset Innlandet)

MÅLGRUPPE
Ansatte, leger, fastleger i kommuner, sykehus, private helseinsititusjoner

KURSKOMITE
- Bodil Helene Bach, Vestre Viken, NSF
- Anne May Moldestad Solås, Sørlandet sykehus, Hanne Haugland, Sunnaas, Anita Olsen,
Vestre Viken, Elisabeth Horgen, Sykehuset Innlandet
- Gry Halvorsen Høva, Vestre Viken/Legene i Sundvollen, DNLF

PRAKTISK INFORMASJON
Kurset består av videoforelesninger eller opptak fra disse og tilhørende dokumentasjon.
Tidsbruk: Totalt 15 timer (Undervisningstimer a 45 min med sanntids deltakelse, eller som opptak i etterkant av hver forelesning).

Påmelding: bodil.helene.bach@vestreviken.no fortløpende.

Godkjenning: Det er søkt DNLF, NSF og Fagforbundet. Deltakere må selv sørge for registrering av deltakere og sende til aktuelle
fagforeninger
 
Bli med via lenke - på PC/MAC, nettbrett og telefon:
Bli med i videomøte

mailto:bodil.helene.bach@vestreviken.no
https://join.nhn.no/webapp/conference/714011@vm.nhn.no
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Bli med via nettleser: https://join.nhn.no, skriv Fullt navn, klikk OK, klikk så på videoikonet og skriv 714011 i adressefeltet.
 
Kurspogram.
Tid: 14.00 – 14:45.

28.02.23: Strukturert vurdering av sår ved bruk av TIMES. Hanne Haugland, Anne RiisøenSelsjord, Sårsykepleiere, Sunnaas

07.03.23 Bandasjevalg og sårprodukter Anita Rostad Beck, Sårsykepleier, Elisabeth Horgen,Ass.avd.sjef i Kirurgisk avdeling,
Gjøvik, Sykehuset Innlandet
 
21.03.23. Behandling av Diabetiske fotsår Jorunn Skjeie, Sårsykepleier, Sørlandet sykehus Arendal
 
18.04.23 Behandling av arterielle sår Åse Brit Rødberg Andersen, Sårsykepleier, Sørlandet sykehus Kristiansand
 
02.05.23 Behandling av venøse sår Anne May Moldestad Solås, Sårsykepleier, Sørlandet sykehus Kristiansand
 
16.05.23 Forebygging og behandling av trykksår og fuktsår Hanne Haugland, Anne Riisøen Selsjord, Sårsykepleiere, Sunnaas
 
30.05.23 Risikovurdering og tiltakspakken Prevalens, risiko og tiltak ved behandling av trykksår Hanne Haugland, Anne Riisøen
Selsjord, Sårsykepleiere, Sunnaas
 
13.06.23 Ernæring og sår Hanne Bjørg Slettahjell, Klinisk ernæringsfysiolog (KEF), Sunnaas
 
15.08.23 Behandling av brannskader Anne-Kari Knutsen, Sykepleier, Brannskadeavdeling, Helse Bergen
 
26.09.23 Forekomst, egenskaper og behandling av sårrelatert bakgrunnssmerte Lena Leren, Universitetslektor Institutt for
sykepleie- og helsevitenskap, USN
 
17.10.23 «Skin - tear» - skjør hud Forebyggende sårpleie. Anita Rostad Beck, Sårsykepleier, Elisabeth Horgen, Ass.avd.sjef
Kirurgisk avdeling, Gjøvik, Sykehuset Innlandet
 
07.11.23 Vakuum og PICObehandling Anita Olsen, Fagutviklingsspl/sårpsl; Kir. Pol. Bærum sykehus
 
28.11.23 Kompresjonsbehandling Lisbeth Honswall Løining; Kir. Pol. Bærum sykehus
 

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.

https://join.nhn.no/webapp/home
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/
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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:     havika@vestreviken.no
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