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Høst 2018 – tanker om samhandling
Fastlegeordningen er under press. Kapasiteten er sprengt,
rekrutteringen svikter, og årets forhandlinger om normaltariffen
medførte brudd.
Praksiskonsulentene er fastleger i små deltidsavtaler på sykehuset. Vår
funksjon og oppgave er å bidra til best mulig samhandling mellom sykehuset
og fastlegene.
Vi anser at denne oppgaven er ekstra viktig nå som fastlegene opplever
kapasitetsproblemer. Det må etableres klarere rutiner for fordeling av ansvar
og oppgaver, og det må forhindres at fastlegeordningen brukes som
oppsamler for alle mulige sekretæroppgaver.
Praksiskonsulentene i Drammen jobber for å informere om fastlegenes
situasjon, og opplever god forståelse og godt samarbeid fra leger og ledelse
ved sykehuset. I saker der vi mener samhandlingen er uheldig, kan vi delta i å
utforme bedre rutiner.
PKO er imidlertid ikke en del av besluttende ledelse på sykehuset, og har
heller ingen formell myndighet til å avtale noe på vegne av fastlegene. I
dagens situasjon ønsker vi å bidra til best mulig samarbeid til felles beste,
men på mest mulig like premisser.
Høsten 2018 vil vi arbeide med legeforeningens prosjekt - felles anbefalinger
om samhandling mellom fastleger og sykehus. Vi vil arbeide for å etablere fora
der samhandlingen kan diskuteres og avklares lokalt. I tillegg vil vi jobbe
videre med å bedre kommunikasjon og faglige rutiner.
Vi har tro på at god samhandling er i felles interesse. Fastlegene er avhengige
av gode spesialistvurderinger, sykehuset er avhengig av en oppegående
primærhelsetjeneste som gjør gode faglige valg og prioriteringer. Slik kan
tjenestene avlaste hverandre, så lenge man ikke overfører oppgaver unødig
frem og tilbake.

Emnekurset i Allmennmedisin – utvidet frist til 01.09.2018
Scandic Hotel Asker
fredag 21 og lørdag 22 september.
Det er kommet mange påmeldinger, og vi ser at kurset kan gjennomføres
innenfor de rammene vi hadde tenkt, med romslige lokaler og gode ressurser
både på forelesninger og servering.
Vi kan derfor åpne dørene for etternølere, og utvider derfor fristen til 1.
september.
Kurset setter fokus på alminnelige problemstillinger i allmennpraksis med 6
hovedtema: Økte forventninger til fastlegen, laboratoriemedisin, hematologi
og endokrinologi, alvorlige infeksjoner, akutte brystsmerter og tungpust,
smarte verktøy i allmennpraksis, og trygghet og trivsel i faget.
Vi har fått mange kjente og gode forelesere, som Morten Finckenhagen,
overlege i Legemiddelverket, Morten Lindbæk, leder av antibiotikasenteret,
Julie Mathillas, lege ved allmennlegevakten, og Inga Marthe Grønseth, fastlege
og med i Trønderopprøret. I tillegg deltar fastleger og spesialister/overleger
fra Drammen og Bærum Sykehus.
Kurset er godkjent med 16 poeng som emnekurs/klinisk emnekurs i
allmennmedisin til videre- og etterutdanningen.
Lenke til påmelding: https://www.deltager.no/emnekurs_allmennmedisin
Mer detaljert program: Emnekurs allmennmedisin:
Påmeldingsfrist: 01.09.2018.

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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