Praksisnytt

Drammen sykehus
Nr. 10 november 2019

Elektronisk nyhetsbrev fra praksiskonsulentene
AKTUELLE SAKER:
1. Drammen DPS inviterer til veiledningsgruppe for fastleger våren 2020.
2. Åpent møte om ALS og hodepine - Tirsdag 19. november
3. Legenes Faglige Råd er etablert

Drammen DPS inviterer til veiledningsgruppe for fastleger
våren 2020.
Samlingene avholdes torsdager i tidsrommet 16.30 – 19.30 og foregår i
Poliklinikken Sentrum sine lokaler (Øvre Strandgate 2).
Første samling blir 23.01.20. Vi setter opp ytterligere fire møter utover våren.
Datoplan settes i samråd med deltakerne på første samling.
Veiledere er psykologspesialist Even Rognan (Drammen DPS Poliklinikken
Sentrum) og psykiater Gudrun Vassbø Skalstad (Drammen DPS
Døgnseksjonen Konnerud).
Veiledningen tar utgangspunkt i de psykiatriske problemstillinger som
fastlegen møter i sin praksis.
Følgende temaer drøftes i kombinasjon med faglig introduksjon/innlegg,
erfaringer og kasuistikker. Det vil være rom for spesifikke tema dersom
gruppen ønsker dette.
Forslag til tema:
• Fastlegens rolle som hjelper
• Behandling av angst og depresjon
• Behandling av alvorlige psykisk lidelser
• Psykofarmaka; eks. bruk av benzodiazepiner, antidepressiva,
antipsykotika, CYP analyse, søvn mm.
Enkel servering.
Oppmøtene registreres som smågruppeaktivitet hos Legeforeningen.
Velkommen!
Ved påmelding oppgis navn, telefonnummer, postadresse og epostadresse.
Påmelding sendes til: guskal@vestreviken.no

Hjerneuka 2019: – åpent møte om ALS (Amyotrofisk
lateralsklerose) og migrene/andre hodepineformer.
Nevrologisk seksjon inviterer til temamøte.
Sted: Auditoriet i 2.etg på Drammen sykehus
Tid: Tirsdag 19. november, kl 18.00-20.00
Program:
Migrene og andre hodepineformer
Avdelingsoverlege Mette Bergum
Amyotrofisk lateralsklerose (ALS)
Overlege Ingrid Bjørnå
Enkel servering. Velkommen.

Legenes Faglige Råd er etablert
Rådet består av fire sykehusleger, to kommuneoverleger, to fastleger,
en sykehjemslege, en legevaktslege og en lege fra PKO.
Rådet skal bidra til bedre prosesser rundt oppgavefordeling mellom
spesialisthelsetjenesten og primærhelsetjenesten, og til kvalitetssikring av
overganger mellom tjenestenivåene. Det er etablert på initiativ fra
kommuneoverleger og samhandlingssjef på sykehuset, samt fra PKO, og tar
utgangspunkt i allmennlegeforeningens anbefalinger om samarbeid mellom
fastleger og sykehus.
LFR skal være et rådgivende medisinskfaglig utvalg under LSU Drammen,
som er det øverste samarbeidsorganet mellom sykehuset og de 7
kommunene rundt.

Saker som ønskes drøftet i rådet, kan meldes til PKO som er
sekretariat. Rådet vil gjennomføre faglige drøftinger for å avklare
områder der samhandlingen er mangelfull og prøve å komme frem til
forente forslag til forbedringer.
Konklusjoner på saker som er behandlet i rådet vil bli kommunisert i
praksisnytt og via tillitsvalgte etter at de er behandlet i LSU. Målsetningen er
at konklusjonene vil være innspill til gjensidig bedre samhandling, og at god
medisinsk faglig samhandling totalt sett er besparende for alle parter.

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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