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Nyhetsbrev fra praksiskonsulentene

Praksisnytt Kongsberg sykehus, mars 2022
 

Innhold i dette nummeret

1 Psykiatrikurs Asker (Holmen fjordhotell) 1.-2. april 2022
2 Info om henvisning versjon 2.0
3 Cytologi screening OUS, reservasjon mot papirsvar
4 Studie long-covid
5 Møteplassen Bærum
6 Blodprøver ved henvisning DPS
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1 Psykiatrikurs Holmen fjordhotell 1.-2. april.
Påmeldingsfrist 09. mars

PKO Drammen inviterer på nytt til emnekurset i psykiatri som ble avlyst høsten 2020. Vi har fortsatt med oss
svært gode forelesere, blant annet fra Vestre Viken Klinikk for psykisk helse og rus. 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.
Kurset er godkjent med 16 poeng som klinisk emnekurs i allmennmedisin til videre- og etterutdanningen.
 
Fra programmet: 

Psykiatri i vanlige konsultasjoner. Psykiatrisk behandling i allmennpraksis.
Kommunikasjonsteknikker. Egenomsorg i behandlerrollen. Mindfullness i kontorstolen.
Angst, helseangst, bekymring, grubling og katastrofetenkning
Depresjon
Suicidalitet
Psykose
Innleggelser
Psykiatri og kriminalitet
Traumer og krenkelser, PTSD. 
Personlighetsforstyrrelser
ADHD hos barn og voksne
Erfaringer fra et yrkesliv med psykiatri i allmennpraksis

VELKOMMEN! (Påmeldingsfrist 23.03.22)

PÅMELDING PSYKIATRIKURS

 

https://www.deltager.no/event/emnekurs_klinisk_psykiatri_22#init
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2 Henvisning 2.0: info og råd

Vi anbefaler de som har fått henvisning 2.0 i sitt
journalsystem, å sette seg inn i og benytte de
utvidede mulighetene som finnes der.
Tilleggsinformasjonen setter sykehuset i bedre
stand til å gi helsehjelp samt bedre oppfølging og
informasjonsflyt i etterkant.
Man kan sende vedlegg. Dette kan være spesielt
nyttig ved henvisninger til BUP, men også hvis man
ønsker å legge ved EKG eller spirometri-rapport.
Sykmeldingsstatus er relevant blant annet ved
henvisning til  "Arbeid og Helse".
Informasjon om tolkebehov og språk forenkler
bestilling av tolk på sykehuset og sikrer bedre
kommunikasjon mellom behandler og pasient.
Info om røykevaner og evt. andre rusmidler kan nå
sendes i strukturert form.
Hvis man fyller inn dato for siste samstemming kan
sykehuslegen vite at medisinlisten er oppdatert
nylig.
Info om kommunale tjenester og boforhold øker
sannsynligheten for at kommunal pleie og omsorg
får informasjon fra sykehuset etter timen der.

DEMO HENVISNING 2.0

3 Cytologi-screening info og
papirsvar

Fra 13.12.21 har OUS overtatt analyse av cervix
cytologi. Det er noen utfordringer ved rekvirering,
blant annet etterspørres dato for siste
menstruasjon også ved bruk av spiral og
prevensjon. Det sendes automatisk ut papirsvar.
Dersom man ikke ønsker dette må det inngås en
egen avtale, denne er vedlagt her. 
 
Screening-programmet varierer nå avhengig av
kvinnens alder:
1.25-33år: cytologi som primærscreening hvert
3.år med  HPV som triage (ved påvist ASCUS,
LSIL og 2.gangs uegnet cytologi).
2.34-69år: HPV som primærscreening hvert 5.år
med cytologi som triage (ved positiv HPV test).
3.Etter konisering (uavhengig av alder): cytologi og
HPV test ved 6 mnd, 12 mnd og hvert 3. år i
minimum 10 år.

Avtale om papirsvar cytologi

 

4 Studie long covid

Det er nylig startet opp en studie på long-
covid i et samarbeid mellom AHUS, SiV
og FHI. Pasienter fra hele Helse Sør-Øst
kan inkluderes. Pasientene kan henvises
eller ta kontakt selv. Se link for info
(gjelder pasienter over 16 år).
Covid19 må være påvist ved test og
pasienten må ha symptomer utover 3
måneder etter infeksjon.

Info studie long-covid

 

https://assets.dialogapi.no/images/make-17578/HENVISNING20-1646297617.jpg
https://assets.dialogapi.no/images/make-17578/20220101_OUS_Avtale_om_Elektronisk_samhandling_ny_mal_HPV-1646300305.docx
https://www.ahus.no/kliniske-studier/korttidsbehandling-mot-senfolger-etter-covid-19
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5 Møteplassen Bærum 16.03.22

Digitalt møte på join kl 16.30-19.30
Overvekt er komplekst og berører mange
mennesker, i nær sagt alle aldre og på flere
arenaer i livet. Møteplassen handler denne
gangen om overvekt, om oppfølging på den nå
ett år gamle poliklinikken på sykehuset, om
metabolsk syndrom, helserisiko og
forebygging.  
 
Maya Bass fra Vestre Viken foredrar. Vi har også
med oss eksterne ressurser til en interessant  og
nyttig ettermiddag om et vanskelig tema. 
 
Link til foreløpig program her
 

Påmelding

6 Undersøkelser ved
henvisning for ADHD

Det minnes om at pasienter som henvises for
vurdering av ADHD bør ha en somatisk vurdering
hos fastlege. Dette er beskrevet i nasjonal
retningslinje for henvisning og utredning av ADHD.
Fra veileder: "Inkluder alltid somatisk anamnese og
status i henvisningen og legg ved relevant
tilleggsinformasjon.» Og videre: «Generell
somatisk undersøkelse hos fastlege inngår
uavhengig av om fastlege er henviser. Inkluder
spørsmål om motoriske vansker, søvn og allergier.
Undersøk syn og hørsel om dette ikke er gjort.»
Det er ønskelig med følgende
tilleggsundersøkelser: 
BT og puls. EKG på indikasjon. Blodprøver: Hb,
Erytrocytter, Leukocytter, Diff. telling hvite,
Trombocytter, ALAT, GT og på indikasjon urinprøve
for analyse av rusmidler.

 

Praksisnytt Kongsberg utgis av PKO ved Kongsberg sykehus og sendes til fastleger og
sykehjemsleger i nedslagsfeltet. Avdelingsledere og avdelingsoverleger får også praksisnytt.
Ønsker du å melde deg av, eller på, nyhetsbrevet. Bruk knappene nedenfor:

Meld på praksisnytt Meld av praksisnytt

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. 

KONTAKT PRAKSISKONSULENTENE

https://assets.dialogapi.no/images/make-17578/Program_moteplassen-1646405656.pdf
mailto:anne.grete.skaret@vestreviken.no?subject=P%C3%A5melding%20m%C3%B8teplassen%20B%C3%B8rum%2016.03.22&body=Jeg%20melder%20meg%20med%20dette%20p%C3%A5%20M%C3%B8teplassen%2016.03.22.%20Navn%3A
https://newsletter.make.as/#/signup_forms/wizard/step1?id=1530
https://newsletter.make.as/preview/[unsubscribe_link]
mailto:matmar@vestreviken.no?subject=Kontakt%20praksiskonsulentene
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VESTRE VIKENS SAMHANDLINGSSIDER

 

Ansvarlig redaktør for nyheter fra PKO Kongsberg 
Marianne Mathiesen  |  Mobil: 456 01 733 

© 2022 Vestre Viken

https://vestreviken.no/fag-og-forskning/samhandling/for-fastleger-og-andre-henvisere
mailto:matmar@vestreviken.no?subject=Info%20til%20PKO

