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Nyhetsbrev fra praksiskonsulentene

Praksisnytt Kongsberg sykehus, oktober 2022
 

Innhold i dette nummeret
Møteplassen Kongsberg sykehus 09.11.22 kl 17-20 - påmeldingsfrist 27.10! 
Ultralyd i svangerskap: opplysninger i henvisning

 

MØTEPLASSEN KONGSBERG SYKEHUS 09.11.22 - KL 17-20 - 
påmeldingsfrist 27.10.22

Vi prøver oss på å arrangere et nytt Møteplassen-møte, onsdag 09.11.22 i Auditoriet på Kongsberg
sykehus. Vi prøver også å få til digital deltagelse, men håper mange vil møte fysisk! For å vite om interessen
er stor til å avholde møtet må dere melde dere på med frist 27.10. Påmelding til matmar@vestreviken.no.
Program:
- mammografi - kontroller etter brystkreft, organisering, oppfølging etter 70 år
- osteoporose-utredning, hvem skal til undersøkelse, organsering av tilbud, behandlingstilbud, oppfølging
- ADHD hos voksne, hvem skal/skal ikke henvises DPS
- Enten et tema innen kardiologi eller gynekolog - info kommer!
 
Det er pga økonomiske innsparinger i Vestre Viken ikke mulig å servere dere annet enn kaffe, men hvis
interesse kan vi bestille pizza mot egenbetaling - skriv i påmelding om du ønsker dette. Kiosken er åpen for
den som heller vil innom der. 
Møtet gir tellende time som møteserie der alle de ulike Møteplassen-møtene i Vestre Viken regnes med.
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Påmelding Møteplassssen

 

Ultralyd i svangerskap:
Opplysninger i henvisning

Ved henvisninger til ultralyd er det viktig at det
kommer tydelig fram hva pasienten henvises til.
Dersom det bare står at ønskes henvisning til
ultralyd screening er dette undersøkelse i uke 18. I
henvisning må det komme tydelig fram hvilke
undersøkelser det henvises til:
- tidlig ultralyd som utføres i uke11+0 til 13+6
- ul screening i uke 18 
Det ønskes henvisning så tidlig som mulig for å
kunne planlegge tilbudet.

 

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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