Nr 1, Januar 2022

Praksisnytt,
Drammen sykehus

Innhold i dette nummeret:
1 Møteplass Ortopedi 2022
2 Omlegging på Avdeling for billeddiagnostikk uke 10-15

1 Møteplass Ortopedi Torsdag 10/2 kl 18:00 - 20:15 digitalt

Tid: Torsdag 10.02. 2022 kl. 18:00 – 20:15
Sted: Videomøte på Join.nhn.no
Program:
Hvert av de temaene avsluttes med 5 – 10 min for spørsmål/Diskusjon.
18.00 Generell info og velkommen ved PKO.
18.05 – 18.30 Barneortopediske problemstillinger. Per Reidar Høiness
Kriterier for henvisning, o ppfølging.
18.35 – 19.05 Dagkirurgen. Jon Erik Engen
Radiusfrakturer, Oppfølging.
19.05 – 19.30 Ortogeriatri. Asrid Hall
Geriatriske problemstillinger hos ortopediske pasienter
19.35 - 20.05 Kneleddsartrose. Thomas Hanche Olsen
Utredning og behandling før evt henvisning. B ildediagnostikk
Indikasjon for operasjon.
20.10 - 20.15 Avsluttende Kommentar
Påmelding innen 10.02.2022
Videolink sendes ut i forkant av møtet samme dag.
Velkommen!

Påmelding

2. Omlegging på Avdeling for bildediagnostikk uke 10-15
Avdeling for bildediagnostikk får nytt RIS, vårt viktigste datasystem.
Det driftsettes siste helgen i mars. Den store jobben vil gi oss noe redusert kapasitet i uke 10-15.
Pasienter med høy medisinsk prioritet vil bli sikret diagnostikk.
Vi vil iverksette tiltak for å håndtere øvrige pasienter, men oppfordrer til nøkternhet når det gjelder hvilke
undersøkelser det henvises til i disse ukene for å unngå for lange ventetider.
Dersom flere pasienter kan henvises til private tilbydere av bildediagnostikk i disse ukene, så ber vi om at
dette gjøres.
Jon Haakon Malmer-Høvik
Avdelingssjef / Bildediagnostikk / Klinikk for medisinsk diagnostikk

LENKER:
Vestre Viken:
Informasjon for fastleger og henvisere
Ris og ros - synspunkter og tilbakemeldinger
(For tiden ute av drift - forventes oppe igjen januar
2022)

Andre:
Skil covid-19

Henvisnings og oppfølgingsrutiner for fastleger
Legevaktshåndboken
Vestre Viken beredskapsinfo Covid 19
Helsebiblioteket
Arkiv pko-nytt-og-praksisnytt
Fritt sykehusvalg
helse-og-arbeid

PKO i Vestre Viken
Praksiskonsulentordningen (PKO) består av fastleger og sykepleiere som tilsettes i deltidsstillinger og
fungerer som konsulenter på sykehusene.
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.

Her finner du kontaktinfo til praksiskonsulentene i Vestre Viken

Praksisnytt for Drammen sykehus utgis elektronisk ca. en gang i måneden til rundt 600 mottakere.
Målgruppen er leger og helsepersonell i området rundt Drammen sykehus – fastleger, sykehjemsleger,
legevaktsleger, kommuneleger og helsestasjoner. I tillegg distribueres nyhetsbrevet til leger og
nøkkelpersoner på Drammen sykehus.
Praksisnytt oppdateres og utgis av: Jan Robert Grøndahl.
Kontaktinfo:
jargro@vestreviken.no
© 2021 Vestre Viken
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