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Nyhetsbrev fra praksiskonsulentene

Praksisnytt Kongsberg sykehus, august 2022
 

Innhold i dette nummeret
1 Info om hospitering på Kongsberg sykehus for allmennleger: tilbud, organisering,
poeng til spesialitet
2 Møteplassen Drammen 15.09 kl 18-20.15, digitalt møte på join
3 Info fra lærings- og mestringssenteret
 

1 Hospitering ved Kongsberg sykehus

Fra i høst tilbys fastleger i området hospitering ved Kongsberg sykehus på medisinsk, ortopedisk,
gynekologisk og DPS For allmennleger/fastleger vil hospitering gi poeng til spesialisering (videre- og
etterudanning) innenfor allmennmedisin. I gammel ordning gir strukturert hospitering på sykehus (10
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poeng/dag inntil 90). I ny ordning kan hospitering dekke enkelte læringsmål etter behov. Strukturert
hospitering skal ha en fast timeplan og virksomheten/hospiteringen skal omfatte f eks deltakelse i alle
interne, faste møter og internundervisning, observasjon av arbeid i mottak og spesialpoliklinikker både for
akutte og elektive pasienter, følge visittgang, ha samtaler med avdelingsleder, leder for poliklinikk og
avdelingsoverlege, delta i utskrivningsprosess for pasienter, få innblikk i avdelingens henvisningsvurderinger
og prioriteringer og samarbeid med andre helseaktører både internt i avdelingen og i
primærhelsetjenesten Rent praktisk kan hospitering tilrettelegges mye etter hospitantens ønsker når det
gjelder fagområder/temaer/prosedyrer/dager, (enkelt dager, flere dager enten i strekk eller som en spesiell
ukedag gjennom flere uker). Hospiteringen kan tilpasses alle ønsker.
Ønsker om hospitering må avtales med de respektive avdelinger. For somatiske avdelinger ta kontakt med
samhandlingsanvarlig ved Kongsberg sykehus, Rannveig Aaker (Rannveig.Aaker@vestreviken.no). 
For DPS tas det kontakt med seksjonsleder akutt, Astrid Enberget (astrid.enberget @vestreviken.no).
Vedlagt er grovskisse for hospitering på hver avdeling, men tilpasninger er som sagt mulig! Attest for
hospitering finner du her, eller ta kontakt med PKO hvis usikkerhet rundt godkjenning!
 

Med avd Ort avd Gyn avd DPS

 

2 Møteplassen Drammen 150922

15. september arrangeres møteplassen ved
Drammen sykehus. Møtet blir digitalt på Join. Tema
infeksjonsmedisin: virushepatitter, antibiotika,
sepsis, flått, latest news on covid
Program her
Tidspunkt 18.00-20.15
 
Påmelding innen 14.9.2022 
Videolink sendes ut i forkant av møtet samme
dag.
 
Møtet gir 3 timer til videre og etterutdanning for
allmennleger, kursbevis sendes ved behov
samlet for alle møteplassen man har deltatt på.

Velkommen! Klikk meld på eller send en mail til
Anne.grete.skaret@vestreviken.no

KLIKK: MELD PÅ

3 Info fra lærings- og
mestringssenteret

Til orientering er høstens hjerte- og diabetes type 2
kurs (datoer) ved Kongsberg sykehus nå lagt ut på
VV`s internettside. Fastlegene kan henvise
uavhengig av dato, inntak skjer fortløpende. 
KOLS-kurs vil bli holdt i samarbeid med FriskLiv i
november. Kurset går over tre tirsdager (uke 46 –
48) Det oppdateres på kommunenes side.
Det vil ikke bli arrangert kurs for personer med
langvarige smerter, p.g.a. at vi ikke lenger har
smertepoliklinikk. Bærum har heller ikke pr. nå
dette tilbudet.
 

Link til nettside - søk på

Kongsberg for lokale kurs

 

Praksisnytt Kongsberg utgis av PKO ved Kongsberg sykehus og sendes til fastleger og

mailto:Rannveig.Aaker@vestreviken.no
https://www.helsedirektoratet.no/tema/autorisasjon-og-spesialistutdanning/spesialistutdanning-for-leger/spesialistgodkjenning-for-leger/-dokumenter/Attest%20for%20strukturert%20hospitering%20p%C3%A5%20sykehus.pdf/_/attachment/inline/199c4f09-ba41-4235-a53c-01c0fc506a42:e42751777c8260dcfae43393731054b39965c848/Attest%20for%20strukturert%20hospitering%20p%C3%A5%20sykehus.pdf
https://assets.dialogapi.no/images/make-17578/Hospitering_medisin-1661687858.pdf
https://assets.dialogapi.no/images/make-17578/Hospitering_ortopedi-1661688083.pdf
https://assets.dialogapi.no/images/make-17578/Hospitering_gynekologi-1661688083.pdf
https://assets.dialogapi.no/images/make-17578/Hospitering_DPS-1661688083.pdf
https://assets.dialogapi.no/images/make-17578/PROGRAM_MOTEPLASSEN_DRAMMEN_150922-1661615093.pdf
mailto:anne.grete.skaret@vestreviken.no?subject=M%C3%B8teplassen%20infeksjon%2015.09.22&body=Jeg%20melder%20meg%20p%C3%A5%20m%C3%B8teplassen%2015.09.22.%20Navn%3A
https://vestreviken.no/behandlinger/kurs-og-opplering-for-pasient-og-parorende
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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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