Praksisnytt

Drammen sykehus
Nr. 1. januar 2018

Elektronisk nyhetsbrev fra praksiskonsulentene
AKTUELLE SAKER:
1. Møteplassen Radiologi 150218
2. Raskere tilbake-ordningen legges om.
3. Kurs og samhandlingsmøte – Verdens Deliriumsdag 14.03.2018
Møteplassen - Tema Radiologi
Tid: Torsdag 15. februar 2018
Sted: Auditoriet Drammen sykehus

Velkommen til et nytt møte i møteserien «Møteplassen». Man får
«løpende poeng» for spesialiteten i allmennmedisin alt etter hvor mange
kurs man har deltatt på. Samlet kursbevis sendes ut ved forespørsel.
Kursinnholdet er laget i tett samarbeid med aktuelle avdelinger slik at
det blir så spennende og matnyttig som mulig. Hjelpepersonell er også
velkommen.
Program:
16:30 – 17:00 Enkel servering
17.00 – 17.30 Bildediagnostikk ved muskel og skjelettlidelser,
v/ Trygve Kongshavn, praksiskonsulent og fastlege ved Fjell
legesenter.
17.30 – 18.00 Moderne brystdiagnostikk, inkludert tomosyntese.
v/ Åse Tangerud. Overlege ved røntgenavdelingen i Drammen,
Fagansvar Thorax.
18.00 – 18.30 Moderne kreftdiagnostikk
Oppfølging/kontroll ved malignt melanom. Bildediagnostikk
ved spørsmål om lungekreft. v/ Åse Tangerud.
18.30 – 18.45 Pause
18.45 – 19.15 Nye metoder innen intervensjonsradiologi
Grunnleggende endovasculære prinsipper, endovasculær
behandling av aortaaneurysmer, coiling av varicocele,
PTA/stent av bekken / underekstremiteter, pyelostomier,
galledren, prostataembolisering.
Intervensjonsansvarlig. v/ Lars Borgen. overlege Ph.D.
19.15 – 20.00 Nukleærmedisinske undersøkelser
Hvilke undersøkelser gjøres i Drammen. Mer detaljert om
myocardscintigrafi, thyreoideascintigrafi, skjelettscintigrafi;
indikasjon, forberedelse for pasient.
V/ Katarina Nikoletic. Overlege nukleærmedisinsk avdeling.

Påmelding innen 07.02.18 til Anne-Grete.Skaret@vestreviken.no
Inngang Gratis – rundstykker og kaffe serveres fra 16:30.
Velkommen!

Raskere tilbake-ordningen legges om.
Fra 2018 vil midler til behandlingstjenester rettet mot personer som er
sykemeldt, eller står i fare for å bli det, overføres til de regionale
helseforetakenes ordinære bevilgninger for pasientbehandling.
Ved henvisninger fra førstelinjetjenesten betyr dette kort oppsummert:
Raskere tilbake- begrepet faller etterhvert bort. Henvisningene sendes
til de vanlige avdelingene uten å påføres noen ekstra benevnelse

eller adresse.
Der er ingen endringer i prioriteringsveilederne som følge av
dette. Summen av bevilgninger er den samme, men fordeles inn i
ordinære behandlingstjenester, fremfor å være øremerket.
Målet med omleggingen er et mer likeverdig tjenestetilbud til
alle pasienter, basert på gjeldende prinsipper for prioritering.
Fastleger og andre henvisere bør fortsatt ha et fokus på tilrettelegging for
arbeidsdeltakelse. Helse Sør-Øst vil legge ut oppdatert informasjon om
ordningen som etter hvert vil skifte navn til Helse og Arbeid på nettsiden:
raskere-tilbake-helse-og-arbeid

Invitasjon til markering av Verdens Deliriumdag.
14. Mars 2018 Kl: 12.00 – 15.00
Auditoriet - Skap gode dager, Wergelandsgate 13.
Det vil bli avholdt et kurs og samhandlingsmøte for helsepersonell som
arbeider med pasienter som kan få delir; sykepleiere og leger i
hjemmesykepleien, sykehjem, sykehus og legevakt/fastleger.
Foreløpig progam:
12.00 – 12.45 – Hvordan oppdage delir, hva er det og behandling v/ Merete
Undeland, nevrolog ved Drammen sykehus og Tine Reiten, geriater ved
Kongsberg sykehus.
13.00 – 14.15 – Kasuistikker fra fastlege, sykehjem, hjemmetjeneste og
sykehus.
14.30 – 15.00 – Samhandling og retningslinjer.
Kurset vil bli søkt godkjent med 3 poeng/timer som videreutdanning for
fastlegene som del av møteserien Møteplassen.
Vi tror dette blir et bra og givende kurs/møte! Prøv å holde av disse timene,
nærmere info og lenke til påmelding kommer.

LINKER:
Informasjonsside for fastleger: Vestre Viken - For fastleger og henvisere
Tidligere utgaver: Arkiv pko-nytt-og-praksisnytt
Synspunkter og tilbakemeldinger til Vestre Viken: Ris og ros.
Avtalespesialister: Helse Sør-Øst avtaler med private avtalespesialister
Rehabiliteringsinstitusjoner: Helse Sør-Øst habilitering-og-rehabilitering
Legevaktshåndboken: http://www.lvh.no/
Helsebiblioteket: http://www.helsebiblioteket.no/
Raskere tilbake: http://www.raskeretilbake.org/
Fritt sykehusvalg: http://www.frittsykehusvalg.no/start/
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