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Nyhetsbrev fra praksiskonsulentene

Praksisnytt Kongsberg sykehus, mai 2022
 

Innhold i dette nummeret

1 Nettsider for fastleger og andre henvisere
2 Elektronisk avviksmelding til Vestre Viken
3 Møteplassen kardiolog 02.06.22: Digitalt møte på join
4 MR-kapasitet ved Kongsberg sykehus
5 Ikke drop-in på skjelettrøntgen

 

1 Nettsider for fastleger i Vestre  Vikens område. 

Vestre Viken har en egen side for fastleger og andre henvisere. Klikk boksen under for å komme dit.
Praksiskonsulentene medvirker til innholdet, og har som intensjon at kollegaer lett skal finne relevant og
praktisk informasjon rettet mot behandlere utenfor sykehuset. Man vil blant annet finne lokalt tilpassede
henvisningsrutiner, oversikt over avdelingene på sykehusene, med kontaktinfo, samt kontaktinfo til
praksiskonsulentene i Vestre Viken.  Vi legger også ut informasjon om kurs- og møtevirksomhet i området.
Alle utgaver av Praksisnytt og PKO-nytt finnes nedlastbart i PDF-format. 
For å holde sidene relevante, ønsker vi gjerne tilbakemeldinger om dere finner mangler eller potensiale for
forbedring. Under henvisnings- og oppfølgingsrutiner ligger kommer dere direkte inn i Vestre Vikens e-

https://vestreviken.no/fag-og-forskning/samhandling/for-fastleger-og-andre-henvisere
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håndbok: eHåndbok - VV Henvisnings- og oppfølgingsrutiner i Vestre Viken.
I menyen til venstre vil dere finne bl.a. en veileder for øyeblikkelig hjelptilstander.

For fastleger og andre henvisere

 

2 Elektronisk avviksmelding i VV

Vestre Vikens sider for elektronisk tilbakemelding
har lenge vært ute av drift. Dette er svært
beklagelig, da muligheten til ekstern melding av
avvik er en viktig del av forbedringsarbeidet til
sykehusene. 
 
Den nye avviksmodulen er nå på plass, og skal
sikre rask og enkel melding av avvik. 
 
Bruk denne
lenken: https://nettskjema.no/a/giosstilbakemelding

3 Møteplassen kardiologi 02.06.22

PKO ved Drammen sykehus inviterer til digitalt
møteplassen torsdag 02.06.22 kl 18-20.45. 
Tema forebyggende kardiologi: 
 
Primær- og sekundærprofylakse
Statiner
Hypertensjonsbehandling
Anti-koagulasjon
 
Detaljert program her: PROGRAM

Påmelding møteplassen

 

 

4 MR kapasitet Kongsberg 

MR på Kongsberg sykehus har nå vært i drift siden
begynnelsen av mars. 

5 Ikke drop-in på røntgen

Kongsberg sykehus har tidligere hatt tilbud om
drop-in på enkle røntgenundersøkelser, dette ble
avsluttet pga pandemien. Det er besluttet at
tilbudet ikke gjenopptas. Det er kort ventetid på

https://ehandbok.vestreviken.no/document/95314
https://vestreviken.no/fag-og-forskning/samhandling/for-fastleger-og-andre-henvisere
https://nettskjema.no/a/giosstilbakemelding
https://assets.dialogapi.no/images/make-17578/MOTEPLASSEN_DRAMMEN_020622-1650458682.docx
mailto:anne.grete.skaret@vestreviken.no?subject=P%C3%A5melding%20M%C3%98TEPLASSEN%20Drammen%2002.06.22&body=Jeg%20melder%20meg%20med%20dette%20p%C3%A5%20m%C3%B8teplassen%20forebyggende%20kardiologi.%20Navn%3A
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Det nye MR-tilbudet er et stort løft for sykehusets
inneliggende og polikliniske pasienter som hittil har
måttet overflyttes eller reise til Drammen for et
nødvendig medisinsk tilbud.
I løpet av de siste årene har etterspørselen etter
avansert diagnostikk som MR og CT økt betydelig.
Kapasiteten på MR-tilbudet i VV er en begrenset
ressurs, blant annet som følge av en generell
mangel på radiologer. For å sikre at kapasiteten i
BILDE VV brukes riktig, anbefales som
hovedregel at dagens praksis for henvisning av
MR til private tilbydere med offentlig avtale med
Helse Sør-Øst opprettholdes videre fremover.

skjelettrøntgen. For å få en mest mulig smidig
pasientflyt er det ønskelig at pasientene settes opp
på planlagt time. Pasienten kan selv ringe om time
når henvisning er sendt,
direktenummer til radiologisk avdeling: 32 72 58 30
Ved behov for undersøkelse samme dag kan
pasienten komme som drop in (f.eks. ved mistanke
om brudd eller ønske om røntgen thorax der
avklaring haster). Husk å skrive på rekvisisjonen
hvor pasienten skal etter undersøkelse (f..eks.
hjem, tilbake til fastlege, til ortopedisk poliklinikk,
evt om dette er avhengig av funn på røntgen). Ved
øyeblikkelig undersøkelse på dagtid blir bildene
vurdert av radiolog. Hvis det er eldre skader der
undersøkelse ikke haster kan pasienten henvises
ordinært og så bestille time. 

 

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. 

ØYEBLIKKELIG HJELP VEILEDER

KONGSBERG SYKEHUS

HENVISNINGS- OG

OPPFØLGINGSRUTINER I VESTRE VIKEN

 

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