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1. PKO-nytt nr 2
Sommernummeret av PKO-nytt er nå klart. Pdf-versjon ligger vedlagt.
Du kan også følge linken for å lese denne og eldre utgaver av PKO-nytt:
PKO-nytt og Praksisnytt

2. Attune kneprotese - studie
Ortopedisk avdeling ved Bærum sykehus har startet en studie for å
undersøke Attune kneprotesen i en case kontrollert studie med 65
pasienter i aldersgruppen 50 - 80 år. De håper å ha fullført
inklusjonen innen utgangen av 2017. Pasientene skal følges i to år
postoperativt.
Bakgrunnen for studien er at opp mot 15 - 20 % av kneprotesepasientene ikke er helt fornøyd med sitt kunstige
kne. Det kan være mange årsaker til dette, som f.eks. urealistiske forventninger, komplikasjoner, innskrenket
bevegelighet og plager ved mer krevende aktiviteter. De siste årene har det kommet flere nye kneproteser på
markedet. Disse protesene er blant annet utviklet for å imøtekomme kneprotesepasientenes fremtidige ønsker
og krav om bedre funksjon. Se vedlegg for mer informasjon om studien.

3. Emnekurs i psykiatri høsten 2016
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
Følg linken for program og påmelding:
Deltager - Emnekurs i psykiatri

4. LMS – Lærings og mestringssenteret høst 2016
Vestre Viken tilbyr mange kurs og læringstiltak for pasienter og
pårørende. Aktivitetene spenner over mange ulike diagnoser, tilstander
og situasjoner.
Følg linken for oversikt over alle tibudene:
Pasient- og pårørendeopplæring
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