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1. Nytt telefonnummer til Palliativt team
Lege på Palliativt team Bærum sykehus har fått nytt
telefonnummer: 906 69 761, tilgjengelig 8-16 på hverdager. Vi svarer
også på sms dersom dette er egnet kommunikasjonsform.
Denne telefonen skal alltid bæres av en lege og medbringes når lege er utenfor
sykehuset. Teamet vil være bemannet gjennom sommeren.
Ellers kan teamet nås på telefonnummer:

Sykepleier:
67 50 28 58
Lena Turzer: 67 80 96 30
Eva Gravdahl: 67 80 97 96

Vi har siden slutten av 2014 tilbudt hjemmebesøk hos pasienter med behov for avansert palliasjon. Vi møter da
alltid en representant fra hjemmesykepleien, fortrinnsvis kreftsykepleier. Fastlege skal alltid inviteres med til
disse avtalene. Vi reiser og gjerne til institusjonene på tilsyn ved behov. Fastlege/tilsynslege må gjerne ta
kontakt med oss dersom de ønsker råd om palliative tiltak hos alvorlig syke og døende.
Prosedyre for hjemmebesøk av Palliativt team er vedlagt.

2. Laboratoriene i Vestre Viken
Laboratoriene på Vestre Viken har omfattende informasjon på
vestreviken.no. Her finner du informasjon om rekvirering,
prøvetakingsutstyr, forsendelse, svar og tolkning. Gå inn på sidene og
gjør deg kjent, så vet du hvor informasjonen ligger når du trenger den.
Her kommer noen tips om nyttige ting du vil finne på sidene.
Kontakt informasjon: Kontaktinformasjon laboratoriekontakter
Generell informasjon om rekvirering: Rekvirering
Infobrev:
Glukosebelastning
Glukosebelastning barn (Drammen)
Jernbelastning
Laktosebelastning
Prøve av morgenurin
Samling av døgnurin
Calprotectin i feces

Kortisol i spytt
Helicobakter pusteprøve
Analysereportoar mikrobiologisk avdeling Bærum, Vestre Viken HF
Denne linken tar deg direkte til analyseoversikten på mikrobiologisk laboratorie Bærum sykehus. Her finner du
link til analysen, hvilke indikasjoner denne analysen har og hvilken informasjon du får av undersøkelsen. Du
finner hvilket prøvetakingsutstyr du trenger, og en analyseoversikt over alle analyser som gjøres på
mikrobiologisk avdeling i Vestre Viken.

3. Radiologisk avdeling, Vestre Viken
Lurer du på hvilke radiologiske undersøkelser Vestre viken foretar, og
hvilket sykehus de forskjellige undersøkelsene gjøres på? Fullstendig
oversikt over dette finnes på nettsidene.

Følg linken: Oversikt over radiologiske undersøkelser i Vestre Viken
Eller du kan gå inn på «vestreviken.no», deretter klikker du på «fastleger», deretter «bildediagnostikk»”, og litt
nede på høyre del av siden finner du «henvisningsstøtte». Her ligger det mange spennende linker. Følger du
undersøkelser-oversikt, vil du komme til dokumentet som gir den totale oversikten over mulige undersøkelser.

4. Møteplassen Drammen – Småkirurgi 26. mai
Programmet er nå klart:
1700-1705 Velkommen
1705-1730 Forberedelser utstyr, oppdekking, medikamenter, infeksjonsfare?
1730-1800 Fjerning aterom hodebunn,
1800-1830 Fjerning av føflekk, venstre arm
1830–1845 Pause
1845-1915 Fjerning av lipom, fjerning av lipom, skulder mage
1915–2000 Praktiske ferdigheter og praktiske øvelser.
Dette er et kurs for å friske opp tidligere kunnskaper og ferdigheter.
Påmelding: askare@vestreviken.no

5. Emnekurs i kardiologi
Vestre Viken HF i samarbeid med PKO Drammen sykehus arrangerer
Emnekurs i kardiologi.
Tema: Kardiologiske problemstillinger i allmennpraksis.
Holmen fjordhotell, fredag 23. og lørdag 24. september 2016.
Kurset er søkt godkjent som emnekurs i allmennmedisin og løse timer i indremedisin. Rekker man ikke hele
kurset, kan man få kurstimer, men ikke emnekurs.
Kursledere: Seksjonsoverlege Erik Gjertsen, Praksiskonsulenter/fastleger Trygve Kongshavn, Jan Robert
Grøndahl og Anne Hilde Crowo.
Tema:

Hjertesvikt: utredning av dyspnoe inkl bruk av BNP, EKG og ekko kardiografi. Kardiorenalt syndrom, mekanisk
behandling med ICD o.l. Transplantasjon.
Synkope: Nevrologisk vurdering, utredning kardiologisk, pacemaker og ICD.
Atrieflimmer: behandling i allmennpraksis, når henvise, antikoagulasjon, ablasjonsbehandling.
Akutt Coronar syndrom: Vurdering brystsmerter, AEKG, CT koronar kar, scintigrafi, angio. After Eighty-studien.
Kardiologi i almenpraksis: Intensivkurs EKG, Kardiologi-takster, Sekundærprevensjon, Nor-Cor-studien.
Hvert tema innledes av fastleger med en kasuistikk og beskrivelse av hvilke problemstillinger vi opplever i
allmennpraksis. Spesialistene tar utgangspunkt i dette i sine innlegg.
Påmelding: https://www.deltager.no/emnekurs_kardiologi
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6. Emnekurs i psykiatri
PKO Bærum arrangerer i samarbeid med Klinikk for psykiatri og rus
emnekurs til høsten. Kurset går over fire onsdagskvelder.
Datoene er: 12/10 – 19/10 – 2/11 – 9/11

Hovedtema på kurset blir: Legeliv og legehelse, impulskontroll og affektregulering, depresjon og
spiseforstyrrelser.
Fullstendig program og info. Om påmelding kommer senere. Hold av datoene.

LENKER
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Ris og ros: Ris og ros
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