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1. Innskrivingssamtale i svangerskapsuke 36
Fødeavdelingen på Bærum sykehus vil igjen tilby gravide som skal føde
på sykehuset et møte med jordmor og fødeseksjonen gjennom en
innskrivingssamtale.
Tilbudet starter første uken i oktober, i første omgang onsdager på
dagtid. Dersom behov er det tenkt utvidet til tre dager/uke hvorav en
kveld.
Konsultasjonen varer 30 minutter hvor en god del av tiden benyttes til å dokumentere viktig
svangerskapsinformasjon i datasystemet Partus. Erfaring fra tidligere er at det fremkommer mye nyttig
informasjon som er relevant for den forestående fødselen.
Hensikt med innskrivingssamtale:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Kartlegger pasienters behov og ønsker/kontrollere helsekortet.
Oppdager utfordringer ved språk/behov for tolk.
Klarere smittestatus før innleggelse.
Oppdager selvbetalende pasienter før innleggelse.
Redusere behov for polikliniske timer hos andre poliklinikker ved fødeavdelingen.
Mulighet for kvinnene til å få et individuelt møte med fødeseksjonen før fødselen for å oppnå en større
grad av trygghet.

I den første fasen må kvinnene ta kontakt selv på telefon 67 80 94 70 med telefontid hver dag mellom
kl. 12.30-15.00.
De kvinnene som kommer til Bærum sykehus for ultralydscreening vil få tilbudet der og settes da opp på time
om de ønsker.

2. Møteplassen revmatologi onsdag 21. september
PKO Bærum arrangerer i samarbeid med Revmatologisk avdeling på
Martina Hansens hospital Møteplassen
Tid: Onsdag 21. september kl. 16.30 – 20.30
Sted: Auditoriet Bærum sykehus
Program:
16.30 – 17.00 Enkel servering
17.00 – 17.10 Velkommen
17.10 – 17.30 Introduksjon til revmatologi
17.30 – 19.00 Revmatologi – fortid – nåtid - fremtid
19.00 – 19.15 Pause m/kaffe, te og frukt
19.15 – 20.30 Hvordan skal vi organisere oss for fremtiden innen fagområdet
revmatologi – samhandling primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten
Alle foredragene holdes av Avd. sjef Prof. Dr. med Glenn Haugeberg ved
Revmatologisk avdeling på Martina Hansens Hospital.

3. Forskningsdagene 21. september – 2. oktober
Velkommen til markering av FORSKNINGSDAGENE ved Bærum sykehus!
Forskningsmiljøet ved Bærum sykehus inviterer alle interesserte befolkningen og ansatte - til et innblikk i forskningshverdagen ved vårt
lokalsykehus.
Et utvalg forskningsprosjekter presenteres i et åpent arrangement med
spennende foredrag i auditoriet.
Tid: Onsdag 28. september kl. 15.30 – 18.00
Fra ca. kl. 17.10 blir det lett servering og besøk på stands i foajeen.
Ingen påmelding nødvendig.
Skriv gjerne ut vedlegget og heng det opp på venterommet.
Program:
Kl. 15.30 – 15.45

Velkommen v/Klinikkdirektør Jardar Hals
Innledende ord v/Bærums ordfører Lisbeth Hammer Krog
og Askers ordfører Lene Conradi.

Kl. 15.45 – 16.00

Akutt behandling av hjerneslag ved Bærum sykehus
v/Guri Hagberg, PhD-stipendiat, Medisinsk avdeling.

Kl. 16.00 – 16.10

Fysisk aktivitet for bedre helse
v/Marie Helene Ursin, PhD, Forskningsavdelingen.

Kl. 16.10 – 16.20

Hjerte og hjerne når man er seks-og-seksti. Data fra ACE 1950
v/Trygve Berge, PhD-stipendiat og Håkon Ihle-Hansen, pHd-stipendiat,
begge Forskningsavdelingen.

Kl. 16.20 – 16.30

Avansert forskning på hofteproteser med stereo-røntgen
v/Wender Figved, PhD, Ortopedisk avdeling.

Kl. 16.30 – 16.40

Best mulig fysisk funksjon etter hoftebrudd
v/Kristi E. Heiberg, PhD, Forskningsavdelingen.

Kl. 16.40 – 16.50

Urinkateter – en kilde til infeksjon og besvær
v/Anders Debes, PhD, Kirurgisk avdeling.

Kl. 16.50 – 17.00

Morens blodsirkulasjon under fødsel
v/Jana Kuhn, PhD-stipendiat, Avdeling for anestesi, intensiv, operasjon og akutt mottak.

Kl. 17.00 – 17.10

Veien videre
v/Professor Arnljot Tveit, Forskningsavdelingen.

Ordstyrer: Hege Ihle-Hansen.

4. Radiologiske undersøkelser ved private røntgeninstitutter
Fastlegene bør alltid oppfordre pasienter som undersøkes ved
private røntgeninstitutter til å ta med CD av undersøkelsen. Dette
vil sikre at bildene er tilgjengelig om pasienten ved en senere
anledning skal undersøkes ved en sykehusavdeling eller annen
privatpraktiserende spesialist.

Minner om kommende kurs:
Emnekurs i kardiologi 23. og 24. september: Deltager - Emnekurs i kardiologi
Emnekurs i psykiatri 12/10, 19/10, 2/11 og 9/11: Deltager - Emnekurs i psykiatri
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