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Elektronisk nyhetsbrev fra praksiskonsulentene
AKTUELLE SAKER:
1. HSØ om samarbeidet mellom sykehus og fastleger.
2. Lungeklinikken Drammen presentasjon.
3. Møteplassen ØNH 7 mai. 2020.
4. Midlertidig innskrenking i repertoar for luftveisprøver.
5. Emnekurs psykiatri 23-24 oktober 2020.

HSØ gir tydelige føringer til Vestre Viken om samarbeidet
mellom sykehus og fastleger.
HSØ gir hvert år et oppdragsdokument til Vestre Viken hvor
overordnede målsetninger defineres. I årets utgave skriver HSØ at:

Helseforetaket skal påse at fastlegene ikke brukes til administrativt arbeid
som naturlig bør tilligge sykehusene.
Dette gjelder blant annet følgende administrative oppgaver:
∘ Videre henvisning til undersøkelser og kontroller basert på funn og
vurderinger gjort av spesialisthelsetjenesten.
∘ Rekvisisjoner på bildediagnostikk eller laboratorieanalyser som ledd i
sykehusets vurderinger.
∘ Rekvirering av pasientreiser til og fra undersøkelser i sykehus.
∘ Sykemeldinger for sykehusopphold og den første tiden etterpå, frem til
neste kontroll hos fastlege eller ny vurdering hos spesialist, hvis det er
indikasjon for det.
∘ Resept på nye legemidler, ved endret dosering og ved skifte av legemidler.
Vanskelig tilgjengelige medikamenter gis med ved utskrivning for de første
dagene.
Legeforeningens «Anbefalinger om samarbeid mellom fastleger og sykehus»
bør legges til grunn for samarbeidet med fastlegene.

Ny serie - Avtalespesialistene presenterer seg.
Først ut: Lungeklinikken i Drammen.
Vi er to lungeleger - Terje Kristiansen og Duc Hoa Nguyen. Vi er begge
spesialister med full refusjon fra Helse Sør-Øst, og har avtale med VVHF
som likeverdige partnere.
Vi er lokalisert ved Bragernes Torg, og utfører avanserte lungemedisinske
prosedyrer og behandlinger. Eksempelvis gjør vi spirometri med
reversibilitet, gassdiffusjon, kroppspletysmografi, oscillometri, måling av
ekshalert NO, provokasjonstest med metacholin, belastningstest med
maksimalt oksygenopptak, utredning av allergi i luftveier og søvnregistrering.
I tillegg gir vi hyposensibilisering/vaksinasjon samt immunterapi til pasienter
med avansert astma bronkiale.
Ventetiden er pr i dag ca 6 uker. Oftest er innholdet i henvisningene greie, og
gir gode opplysninger. Vi vurderer da alvorlighetsgrad, og prioriterer grad 1
innen 2 uker, grad 2 innen 4 uker og grad 3 vanlig ventetid. Vi har ingen akutt
funksjon, men noen pasienter får time dagen etter, eller innen 1 uke.
Vi får stort sett henvist riktige pasienter, men tar ikke utredning av matallergi
og heller ikke barn under 10 år.
Ved behov kan vi kontaktes på tlf 32837085. Vi kan nås via tekstmeldinger til
48514789 (kun til sms) og mail til drammenlungeklinikk@gmail.com.

Åpningstid : man-tor 0800-1530, fre 0800-1200.
Telefontid: man -tor 0900-1100 og 1230-1330, fre 0900-1100.
Vi håper på godt samarbeid med VVHF og allmennlegene. Send henvisning til
Duc Hoa Nguyen eller Terje Krisitiansen på Lungeklinikken DA.

Møteplassen ØNH-sykdommer.
Tid og sted er nå fastsatt: 7 mai. 2020 kl. 17:00 – 20:30.
Auditoriet i Administrasjonsbygget - Wergelandsgate 10.
Matservering fra kl. 16:30
PKO i samarbeid med Ønh-avdelingen Drammen Sykehus arrangerer felles
kurs/møte. Kurset gir 4 tellende timer.
Foreløpig program: Søvnapne med førerkortvurdering, Akutte ønh-tilstander,
Hørselsutredning, hjelpemidler og rehabilitering.

Påmelding innen 30.04.20020 til:
Anne-Grete.Skaret@vestreviken.no

Midlertidig innskrenking i repertoar for luftveisprøver.
I forbindelse med coronavirus-epidemien (CoVid-2019) vil
mikrobiologisk avdeling nedprioritere analyser for parainfluensavirus
(1, 2 og 3), rhinovirus, RS virus og metapneumovirus.

I forbindelse med coronavirus-epidemien (CoVid-2019) har flere
leverandører store problemer med sine leveranser. Dette treffer også oss,
og vi står vi i umiddelbar fare for å gå tom for viktige komponenter i vårt
luftveispanel. For å utsette tidspunktet hvor lageret vårt går tomt ser vi
oss nødt til å midlertidig innskrenke vårt repertoar for luftveisprøver.
Prioriteringene er gjort ut i fra en medisinskfaglig vurdering. Vi vil for alle
voksne pasienter og polikliniske barn nedprioritere analyser for
parainfluensavirus (1, 2 og 3), rhinovirus, RS virus og metapneumovirus.
De tre sistnevnte vil fremdeles kunne analyseres for innlagte barn.
Analyse for influensavirus A og B vil bli prioritert, men vi ber rekvirentene
vurdere indikasjonen nøye for dette. Rekvireringsmulighetene i IHR er
midlertidig endret i henhold til dette.
Analysene for Mycoplasma pneumoniae, Chlamydia pneumoniae og
Bordetella pertussis blir IKKE påvirket av dette.
Vi beklager det inntrufne, og jobber målrettet for å kunne gjenopprette
vår vanlige diagnostikk i løpet av noen uker.
Vestre Viken 25.02.2020.
Roar Bævre-Jensen Avdelingsoverlege, Medisinsk mikrobiologi
Avdeling for laboratoriemedisin.

Emnekurs i Psykiatri.
PKO Drammen arrangerer emnekurs i samarbeid med de psykiatriske
avdelingene i Vestre Viken Fredag 23 okt + lørdag 24 okt 2020.

Sted: Nye Quality River Station
hotel i Drammen.

Programmet er under utarbeidelse, foreløpige stikkord er almennlege som
terapeut, variasjon av psykiatri hos fastlegen, angst og depresjon – bipolar
lidelse, rus og medikamentmisbruk, andre psykiatriske tilstander - ADHD hos
voksne, PTSD, OCD, personlighetsforstyrrelser, alvorlig psykiatri, psykoser.
Som tidligere deltar fastleger med kasuistikker og beskrivelse av hvilke
problemstillinger vi opplever i allmennpraksis. Invitasjon og påmelding
kommer snart, hold av datoene!

LINKER:
Informasjonsside for fastleger: Vestre Viken - For fastleger og henvisere
Tidligere utgaver: Arkiv pko-nytt-og-praksisnytt
Praksiskonsulentordningen: vestre viken praksiskonsulenter
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/
Helse og arbeid (Tidligere raskere tilbake): https://vestreviken.no/behandlinger/helse-og-arbeid
For pasienter og pårørende: https://vestreviken.no/pasient-og-parorendeopplering
Fritt sykehusvalg: http://www.frittsykehusvalg.no/start/
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