
18.1.2023 Nyhetsbrev - Make - PKO - Kongsberg

https://newsletter.make.as/#/newsletters/preview?statuscode=2 1/3

 

 

Nyhetsbrev fra praksiskonsulentene

Praksisnytt Kongsberg sykehus, desember 2022
 

Innhold i dette nummeret
 

Kapasitet radiologi Vestre Viken
Samarbeidsanbefalinger BUP

 

1 Kapasitet radiologi

Radiologisk avdeling ønsker å sikre at de pasientene som trenger det mest har tilstrekkelig tilgang til



18.1.2023 Nyhetsbrev - Make - PKO - Kongsberg

https://newsletter.make.as/#/newsletters/preview?statuscode=2 2/3

bildediagnostikk på sykehus. Det er derfor behov for å differensiere sterkere hvor pasientene henvises og
Vestre Viken anbefaler følgende:
Der henviser med sikkerhet vet at pasienten trenger oppfølging på sykehus, henvises pasienten til
bildediagnostikk på sykehus.  
For øvrige pasienter anbefaler vi at disse henvises til private tilbydere av bildediagnostikk for MR, CT og
ultralyd.

Se oppdatert prosedyre:
BILDE Innhold i henvisninger - eksterne henvisere
 

 

2 Samarbeidsanbefalinger for BUP

PKO og ledelsen ved BUP Kongsberg har sammen
utarbeidet anbefalinger for samarbeidet mellom
BUP og fastleger i nedslagsfeltet, med
utgangspunktet i anbefalingene for somatikken og
DPS. Se vedlegg. Evt tilbakemeldinger på
anbefalingene kan gis til terjsa@vestreviken.no.
Anbefalingene vil publiseres på Vestre Vikens sider
for fastleger etter nyttår: 
https://ehandbok.vestreviken.no/document/95314

SAMARBEIDSANBEFALINGER

BUP

PKO ønsker dere alle et riktig godt
nytt år! 

 

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://ehandbok.vestreviken.no/document/53501
https://assets.dialogapi.no/images/make-17578/Samarbeidsanbefalinger_BUP-1671612346.docx
https://pub.dialogapi.no/s/MTc1Nzg6OTFiNmYxMmMtYmZjYy00MTJjLTk1NjUtZmExYTMyYTk3MWY1
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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
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