Praksisnytt

Drammen sykehus
Nr. 2. januar 2018

Elektronisk nyhetsbrev fra praksiskonsulentene
AKTUELLE SAKER:
1. Møteplassen: Nytt og Nyttig innen Billediagnostikk.
2. Ukentlig rapportering av infeksjonsforekomst.
Møteplassen: Nytt og Nyttig innen Billediagnostikk.
Tid: Torsdag 15. februar 2018
Sted: Auditoriet Drammen sykehus
Vi minner om kurset. Programmet er oppdatert og litt mer spisset inn mot
fastlegenes problemstillinger:
Program:
16.30 – 17.00 Enkel servering.
17.00 – 17.30 Bildediagnostikk ved muskel og skjelettlidelser,
Presentasjon av anbefalinger for bildediagnostikk ved muskelog skjelettlidelser. v/ Trygve Kongshavn, praksiskonsulent og
fastlege ved Fjell legesenter.
17.30 – 18.00 Kul i brystet.
Radiologisk diagnostikk. v/ Åse Tangerud. Overlege ved
røntgenavdelingen i Drammen, Fagansvar Thorax.
18.00 – 18.30 Bildediagnostikk ved noen kreftformer
Bildediagnostisk utredning og oppfølging ved spørsmål om
lungecancer, thyroideacancer (kul på halsen) og malignt
melanom. v/ Åse Tangerud.
18.30 – 18.45 Pause
18.45 – 19.15 Aktuelle metoder innen intervensjonsradiologi.
Grunnleggende endovasculære prinsipper, endovasculær
behandling av aortaaneurysmer, coiling av varicocele,
PTA/stent av bekken / underekstremiteter, pyelostomier,
galledren, prostataembolisering. V/Intervensjonsansvarlig
Lars Borgen. overlege Ph.D, Drammen Sykehus.
19.15 – 20.00 Nukleærmedisinske undersøkelser
Hvilke undersøkelser gjøres i Drammen, hvordan kan fastlegen
bruke nukleærmedisnsk avdeling. Mer detaljert om
myocardscintigrafi, thyreoideascintigrafi, skjelettscintigrafi;
indikasjon, forberedelse for pasient. V/ Katarina Nikoletic.
Overlege nukleærmedisinsk avdeling.
Kursdeltagere som etter Møteplassen ønsker kopi av presentasjoner kan kontakte
bebjor@vestreviken.no forutsatt at foredragsholder gir sitt samtykke. Vi har avtalt
at presentasjonene kun skal brukes av den enkelte og ikke spres videre.

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

Ukentlig rapportering av infeksjonsforekomst.
Vestre viken begynner denne uken å levere ukentlig rapport til fastlegene
om hvilke infeksjoner som går. Rapporten finner du på hjemmesidene på
følgende link.
https://vestreviken.no/helsefaglig/laboratoriediagnostikk#ukentliginfeksjonsrapportering
Det ligger også link til denne siden på IHR i venstre fane.

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/

Vestre Vikens praksisnytt for Drammen sykehus oppdateres og utgis av: Jan Robert Grøndahl.
Kontaktinfo:
jargro@vestreviken.no
Nærmere info om praksiskonsulentordningen i Vestre Viken finner du på Internett:
http://www.vestreviken.no/fagfolk_/samhandling_/fastleger -henvisere_/Sider/default.aspx
© 2018 Vestre Viken

