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Nyhetsbrev fra praksiskonsulentene

Praksisnytt Kongsberg sykehus, september 2022
 

Innhold i dette nummeret

1. Pusterommet Kongsberg sykehus
2. Møteplassen Kongsberg 09.11.22
3. Ledig stilling som PKO på Kongsberg
4. Tidlig ultralyd til alle gravide

 

1 Pusterommet Kongsberg sykehus

Vi minner om Pusterommet Kongsberg – et treningstilbud for kreftpasienter som retter oppmerksomheten
mot betydningen av fysisk aktivitet og trening som kilde til mestring og livskvalitet, både fysisk og psykisk.
Det tilbys individuell treningsveiledning, egentrening og gruppetrening. Før oppstart gjennomføres det en
kartleggingssamtale. Tilbudet kan benyttes før og under kreftbehandling og inntil et år etter avsluttet
behandling. For oppstart trenger pasienten en kortfattet henvisning fra lege. 
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Pusterommet har også et digitalt tilbud som pasientene kan finne på aktivmotkreft.no, her trengs det ikke
henvisning.
Lokale kontaktpersoner: Fysioterapeutene Kaja Steen og Nora Mæland, kan kontaktes på 918 07 649. 

PASIENTINFO PUSTEROMMET

 

2 Møteplassen Kongsberg 09.11.22

PKO Kongsberg arrangerer Møteplassen onsdag
09.11.22 kl 17-20. Det blir et hybrid-møte, med
mulighet for fysisk oppmøte eller digital deltagelse
 
Vi håper mange har lyst til å møte opp fysisk!
 
 
Temaer:
- osteoporose ved reumatolog og ortoped
- brystkreft/mammografi/kontroller ved lege fra
brystdiagnostisk
- AHDH-utredning av voksne
Forhåpentlig kardiologi:
primær/sekundærprofylakse/hjertebank
 
Endelig program følger. Vi vil gjerne vite litt om
interesse, så meld deg gjerne på med en gang hvis
du ønsker å delta! (så kommer en endelig frist for
på- og evt avmelding når det nærmer seg). Hvis du
har ønske om tema - send det gjerne til
matmar@vestreviken.no

Påmelding

3 Ledig stilling som PKO

PKO Kongsberg har nå en ledig 20% stilling og
oppfordrer fastleger i nedslagsfeltet til å søke.
PKO-arbeid innebærer mulighet for å påvirke
samarbeidet mellom 1. og 2. linjetjeneste. Du får
bruke din kunnskap og erfaring som fastlege til å
være med å utvikle god samhandling til pasientens
beste. 
PKO jobben kan by på: 
- Godt arbeidsmiljø 
- Fleksibel arbeidshverdag 
- Tellende poeng til spesialisering/resertifisering: 
2 poeng per dag (opptil 120) 
- PKO jobben fritar deg fra annet kommunalt 
arbeid.
Du lønnes som konsulent, 998kr pr time, arbeid i
20% stilling, 44 uker pr år
Kortfattet søknad sendes til
matmar@vestreviken.no

 

https://assets.dialogapi.no/images/make-17578/Pasientinfo_pusterommet-1663745790.pdf
mailto:matmar@vestreviken.no?subject=P%C3%A5melding%20M%C3%B8teplassen%2009.11&body=Jeg%20vil%20gjerne%20melde%20meg%20p%C3%A5%20M%C3%B8teplassen%2009.11.22.%20Navn%3A
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4 Tilbud om tidlig ultralyd til gravide

 
Etter vedtak om innføring av tidlig ultralyd (og NIPT) er dette iverksatt fra og med 01.09.22 i Vestre Viken Hf.
Det er stod en fyldig artikkel om dette temaet i PKO-nytt tidligere i år: 
PKO-nytt/2022 nr 2.pdf   (Side 9)
Det offentlige tilbudet om tidlig ultralyd til alle gravide gjelder undersøkelse i perioden mellom
svangerskapsuke 11+0 og 13+6. Undersøkelsen er definert som fosterdiagnostikk og kommer i tillegg til
tilbudet om ultralydundersøkelse i uke 17-19.
Henvis gjerne til begge undersøkelser og fødeplass i samme henvisning (tidlig UL + UL uke 18 og
fødeplass), men i utgangspunktet vil henvisning til tidlig UL uansett medføre at pasienten også får time i uke
18. Det er ønskelig at pasienten følger hele løpet på ett og samme sykehus der det er mulig.
Dato for siste menstruasjon MÅ stå i henvisningen (ikke angi kun tall på svangerskapsuke).
Fastlegen må ta pasienten inn til første konsultasjon så tidlig at hun kan henvises til rett tid (uke 8-10).
Anbefalt lesning for å sikre riktig informasjon til kvinnene finnes her:
helsedirektoratet / informasjon-om-fosterdiagnostikk-til-helsepersonell-i-svangerskapsomsorgen-i-den-
kommunale-helse-og-omsorgstjenesten

 

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.

https://sender.dialogapi.no/l/cps1y9zIIQz4TYXSxNmCdw/mCXphJSZGcyGO8lTAvdWbpkUGxmf0EiNNBeKWoXmqE4=
https://sender.dialogapi.no/l/W8lbHpXbctEV9FG-ogMOXQ/mCXphJSZGcyGO8lTAvdWbpkUGxmf0EiNNBeKWoXmqE4=
https://newsletter.make.as/#/signup_forms/wizard/step2?id=3623
https://newsletter.make.as/preview/[unsubscribe_link]
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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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