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Nyhetsbrev fra praksiskonsulentene

Praksisnytt Kongsberg sykehus, juni 2022
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3 Helse og arbeid flyttet til Drammen
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5 Kapasitet føde pol
6 Info om akuttmedisinkurs i Drammen i november
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1. Henvisningsmaler kardiologi

Kardiologisk poliklinikk har av ulike årsaker store kapasitetsutfordringer. For at de raskere 
skal kunne gi pasientene riktig prioritering ved henvisning, er det et ønske om en generell 
kvalitetsforbedring av henvisningene. Det er stor variasjon i kvaliteten på henvisningene og hvorvidt
informasjonen er lett å finne og tilstrekkelig. I denne sammenhengen kan bruk av en 
strukturert mal være til nytte både for henvisere og for kardiolog. Vedlagt følger forslag til mal for 
henvisning som kan være til hjelp for begge parter på blant annet følgende måter: 

 En huskeliste for henviser for å kvalitetssikre at all relevant informasjon er med. 
 Gjøre at problemstillingen blir bedre opplyst slik at pasienten blir riktig prioritert. 
 Skal begrense behovet for å be om supplerende informasjon til problemstillingen. 
 Skal gjøre at kardiolog kan vurdere henvisningen raskere dersom man får etablert et mer 

standardisert henvisningsregime.
Vedlagt er 4 ulike maler for problemstillingene brystsmerter, tung pust, hjertebank og synkope.
Det oppfordres til å kopiere den over i eget journalsystem, evt. redigere den noe selv hvis det er 
ønskelig.
Uansett problemstilling skal oppdatert medisinliste vedlegges henvisningen. 

MALER KARDIOLOGI

 

2. PKO-nytt nr 2 - 2022

Innhold blant annet: 
Nytt sykehus i Drammen
Utviklingsplan 2035 i Vestre Viken
FACT Voksen/FACT Ung
Helseattest førerkort søvnsykdommer
Vitamin-D mangel
Screening for tarmkreft
Statiner og muskelbivirkninger
Gjør kloke valg - radiologi
Tidlig ultralyd og NIPT
Pakkeforløp i rusbehandling
Pakkeforløp hjem i kreftbehandling

PKO-nytt

3 Helse og arbeid

Det har tidligere vært fysioterapeuter tilknyttet
poliklinikken for helse og arbeid både på 
Kongsberg og Drammen sykehus. Vi har ikke
fysioterapiressurs på Kongsberg sykehus lenger,
men det samme tilbudet gis fortsatt ved Drammen
sykehus. Pasienter som henvises settes opp til
vurderingstime på Drammen sykehus hos
fysioterapeut eller lege. Kurstilbudet vil primært
være digitalt. Henvisning sendes som tidligere  til 
fysikalsk medisinsk avdeling Drammen sykehus.
Hlese og arbeid i Drammen vil fortsatt  ha et tett
samarbeid med Helse og Arbeid DPS Kongsberg
og  HelseIArbeid -veileder i  NAV Kongsberg/Øvre
Eiker i saker hvor det  vurderes aktuelt.
Kontaktinformasjon : 
Therese Magnussen, fysioterapeut og koordinator 
på Helse og Arbeid-poliklinikken
Tlf : 32803862/90728892
Epost: thmagn@vestreviken.no

 

https://assets.dialogapi.no/images/make-17578/Maler_kardiologi-1656519300.docx
https://epage.byraservice.no/epage/hso/2022/vestreviken/pkonytt2
mailto:thmagn@vestreviken.no
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4 PCR dermatofytter gjenopptatt

Undersøkelse for dermatofytter gjenopptatt
 
Undersøkelse for dermatofytter med PCR har under
pandemien ikke vært tilgjengelig pga
kapasitetsproblemer. Analysen kan nå igjen bestilles,
og utføres ved seksjon for medisinsk mikrobiologi
Drammen. Prøvemateriale er som tidligere
hudavskrap, negl eller hår på sterilt glass uten
tilsetninger.
 

 

5 Kapasitet føde pol

Føde pol i Drammen informerer om at sommeren
er en travel periode på fødepoliklinikken og de har
ikke mulighet til å utføre andre kontroller enn de
som er planlagt/henviste. Det er ikke kapasitet til
ordinær oppfølging av gravide under ferieavikling.
Kongsberg sykehus har heller ikke kapasitet til
dette. Gravide med behov for oppfølging i
spesialisthelsetjenesten skal naturligvis henvises
som vanlig. 

6 Kurs i akuttmedisin 18.-19.11

I samarbeid arrangerer Prehospitale tjenester og
Praksiskonsulentene i Vestre Viken igjen vårt
populære emnekurs i akuttmedisin.
Kurset avholdes ved Hotel Scandic Ambassadør
Drammen 18 - 19 november 2022 og tilfredsstiller
kravene til kurs i akuttmedisin for leger og annet
legevaktpersonell slik det er beskrevet i
akuttmedisinforskriften §7 og §8.
 
Hold av datoen - mer info kommer!

 

GOD SOMMER ØNSKES DERE ALLE FRA PKO! 
 

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

https://pub.dialogapi.no/s/91b6f12c-bfcc-412c-9565-fa1a32a971f5
https://newsletter.make.as/preview/[unsubscribe_link]
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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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