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Elektronisk nyhetsbrev fra praksiskonsulentene
AKTUELLE SAKER:
1. Møteplassen 24/5 – Diabetes og Lungesykdommer
2. Emnekurs allmennmedisin Scandic Hotell Asker 21.–22. september 2018.
3. Korrigerte telefonlister til Drammen Sykehus
4. Flytting av DPS akuttfunksjon til Konnerud

Møteplassen – Diabetes og Lungesykdommer.
Torsdag 24 mai 17:00 – 20:00 - Auditoriet Drammen sykehus
Inngang Gratis – rundstykker og kaffe serveres fra 16:30. (Obs – litt endret
program, nyresykdommer er flyttet til høsten og erstattet med diabetes.)
17.00 – 17.05 Velkommen
Diabetes.
17.05 – 17.30 Diabetesmedisiner, både nye og gamle. Hva kan forventes
i reduksjon av HbA1c ift de forskjellige medisinene.
Anbefalinger – hvilke er førstevalg, naturlige
kombinasjoner. Fastlege Manjit Sirpal og overlege Stina
Therese Sollid.
17.30 – 17.55 Insulin - Oppstart og behandling i allmennpraksis.
Justering ved svingninger. Kort om pumper og annet
utstyr. Fastlege Torgeir Hauge-Iversen og Karin Pleym.
17.55 – 18.20 Oppfølging i allmennpraksis. Eksempler på kontroller,
kardiovaskulær risiko, når henvise, førerkort og diabetes.
Nye retningslinjer for svsk diabetes. Fastlege Trygve
Kongshavn og Stina Therese Sollid.
18.20 – 18.30 Pause.
Lungesymptomer.
18.30 – 18.55 Tungpust – utredning og behandling i allmennpraksis,
differensialdiagnoser, - henvise hvor og når. Fastlege
Håvard Hagen Vika og overlege Karl Magnus Kulø.
18.55 – 19.20 Langvarig Hoste – utredning i allmennpraksis, hva bør
man tenke på, når henvise. Cancermistanke i
allmennpraksis, utredning, henvisning. Fastlege Jan
Robert Grøndahl, overlege Anders Fjeld og
Kreftkoordinator Hilde Helgeland.
19.20 – 19.45 Teknikker i Utredning og behandling i allmennpraksis.
Spirometri, praktiske råd om vanlig bruk. Pulsoksymeter,
bruk og tolkning. Fastlege Berit Marstein, overlege Bjørn
Aakervik og sykepleier Karin Danielsen.
19.45 – 20.00 Avslutning, diskusjon.

Påmelding innen 16.05.18 til Anne-Grete.Skaret@vestreviken.no

Emnekurs i Allmennmedisin.
Scandic Hotell Asker 21.–22. september 2018.
Symptomutredning og arbeidsteknikker i allmennpraksis.
Hvordan oppdage de alvorlige tilstandene. Samarbeid fastlege og
sykehus.
Vi setter fokus på alminnelige problemstillinger i allmennpraksis der det
kreves høy faglig kompetanse for å velge ut de tilfellene som krever utredning,
henvisning eller innleggelser, og samtidig ha trygghet til å avgjøre når
tilstanden anses avklaret og ikke trenger videre tiltak.
Vi har delt inn kurset i 6 hovedtema som belyses av flere forelesere. Hvert
tema innledes av en fastlege, som definerer hvordan problemstillingen
oppleves i vanlig praksis. Enten gjennom en eller flere kasuistikker, eller ved
generell faglig gjennomgang sett fra allmennpraksis. De resterende
foreleserne, enten fra spesialisthelsetjenesten eller primærleger med spesielle
interesser, tar utgangspunkt i fastlegenes innledning.
De seks hovedtemaene er:
1 Overdiagnostisering og overbehandling for sikkerhets skyld.
Saksgang i klagesaker. Årsaker til feil. Hvor mye skal vi dobbeltsjekke og
helgardere.
2 Arbeidsverktøy – utredning av slapphet og tretthet.
Hvilke diagnoser er aktuelle – dialog endokrinolog, indremedisiner, KMD-lab,
fastlege.
3 Infeksjoner. Antibiotikaforskrivning. Prøvetaking. Innleggelser.
Hyppigste diagnosegruppe i allmennpraksis – tegn på mer alvorlig forløp,
sjeldne sykdommer som gir samme symptomer som vanlige sykdommer.
4 Brystsmerter, tungpust.
En av de vanligste årsaker til feilbehandling og klagesaker i allmennpraksis.
Kardiolog, fastlege, legevaktslege, lungelege.
5 Arbeidsteknikker i allmennpraksis.
Smarte verktøy og hjelpemidler. Teknikker. Spirometri. Pulsoksymeter. Ddimer, BNP, Troponin. IKT-løsninger. 24 t BT (tolking)Oppfølging
risikofaktorer. Kommunikasjonsteknikker. Rektoskopi. Ultralyd i
allmennpraksis.
6 Trygghet og trivsel i faget.
Tåle usikkerhet, press, behandlerrollen. Hvordan ta vare på seg selv.
Kurset vil bli søkt godkjent med 16 timer som emnekurs i allmennpraksis. –
Arrangør er PKO Vestre Viken, Lenke til påmelding sendes ut om kort tid –
hold av datoene!

Korrigerte telefonlister til Drammen Sykehus
Det snek seg inn noen feil i listene som ble utgitt i siste PKO-nytt. Her er
korrigert liste, ligger også som vedlegg.

Sentralbord

03525

Drammen
Akutttelefoner
AMK Ambulansebestilling
Akuttmottak
Med.avd vakthavende lege
DPS
DPS akuttseksjon
Service telefoner
Klinisk kjemisk lab prøvesvar
Røntgen svar
Mikrobiolog svar
Arkiv/ post og dokumentservice
Pasienttransport/ taxi
Poliklinikker
Barn
Brystdiagnostikk
BUPA
Føde pol
Gyn pol
Kirurg
Medisin
Nevrolog
Ortoped
Palliativt team
Revma
Øre nese hals
Øye

32715010
32861190
32804044
32861800/03525
03525
32803738
32862055
32803611
32803286
05515
32803113
32862350
32861500
32803256
32803225
32803335
32803440
32803570
32803845
32804251
32803489
32803880
32803917

Flytting av DPS akuttfunksjon til Konnerud
Endringen gjelder alle som henvises til øyeblikkelig hjelp vurdering i
Drammen DPS, og trådte i kraft fra mandag 12.03.18.
Pasientene får dermed ny oppmøteadresse: Drammen DPS, Poliklinikken,
Torsbergveien 20, Konnerud.
Poliklinikken er nå samlokalisert med Drammen DPS sin døgnfunksjon på
Konnerud.
Telefonnummer til Drammen DPS er uendret.
 Sentralbord: 32 86 18 00
 Ø-hjelps- og akutthenvendelser: 035 25
Kontaktinformasjon på internett vil bli fortløpende oppdatert.

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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