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AKTUELLE SAKER:
1. VRE-utbrudd medisinsk avdeling.
2. Møteplassen radiologi 15. februar 2018.
3. Ambulanseavdelingen med nytt tilbud – hvit bil.
4. Sårkurs helsesekretærer og sykepleiere.
5. Glukoseanalyser til diagnostisk bruk på litium-heparin.
6. God Jul!

VRE-utbrudd på medisinsk avdeling på Drammen sykehus.
Det er påvist flere tilfeller av Vancomycin-resistente enterorkokker ved
to av sengepostene. Det er gjennomført nedvasking med redusert
skjermet drift, og man er tilbake til ordinær drift ila et døgn. Det pågår
ellers vanlig oppfølging av utbruddet ved enhet for smittevern i Vestre
Viken.
Avdelingen sikrer akuttfunksjonen ved Drammen sykehus i samarbeid med
de øvrige avdelingene ved sykehuset, i henhold til prosedyrer som dekker
slike situasjoner. Per i dag har avdelingen et belegg som ligger under normalt
sengetall, og situasjonen er under god kontroll. Med normal bruk av sengene
ved den skjermete sengeposten vil de ekstraordinære tiltakene gradvis
trappes ned. Akutt diagnostikk og behandling og vanlig poliklinisk behandling
forløper som normalt.
Det blir sendt ut egen informasjon til alle pasienter som har vært innlagt ved
de aktuelle postene de siste fire ukene. I brevet gis det informasjon om at
bakterien vanligvis er ufarlig, og at det ikke trengs å ta andre forholdsregler
hjemme enn vanlig god hygiene. I brevet blir pasientene også bedt om å
kontakte fastlegen for å ta avføringsprøve for å kartlegge om de er blitt
smittet. Det understrekes i brevet at det ikke haster å få tatt denne prøven, og
evt. smitte kun skal konstateres for å være forberedt ved en eventuell senere
innleggelse.
Fastlegene til de aktuelle pasientene får også tilsendt et informasjonsbrev om
prøvetakingen. Det er fritak for egenandeler ved undersøkelsen – VRE er
innbefattet i Normaltariffens § 3.7 om allmenfarlige smittsomme sykdommer.
Prøven skal tas fra slimhinnen i endetarmen, bruk standard
prøvetakingspensel med transport-medium for bakteriologiske prøver og
forsøk å få synlig avføring på penselen, merk rekvisisjonen «Prosjekt 47» og
send til Avdeling for medisinsk mikrobiologi, Drammen sykehus.

Lenke til Pasientinfo om VRE:
http://ehandbok.vestreviken.no/document/89218
Mer info på FHI’s nettsider:
https://www.fhi.no/sv/forebygging-ihelsetjenesten/smittevern_i_institusjoner/tiltak/handtering-avvankomycinresistente-/

Møteplassen Radiologi
Tid: Torsdag 15. februar 2018
Sted: Auditoriet Drammen sykehus
Program:
16.30 – 17.00 Enkel servering.
17.00 – 17.30 Innledning. Samarbeid, ventetider, avviste henvisninger.
17.30 – 18.00 Moderne brystdiagnostikk, inkludert tomosyntese.
v/ Overlege ved røntgenavdelingen i Drammen, Åse Tangerud..
Fagansvar Thorax.
18.00 – 18.30 Moderne kreftdiagnostikk.
Oppfølging/kontroll ved malignt melanom.
Bildediagnostikk ved spørsmål om lungekreft.
v/ Overlege Åse Tangerud.
18.30 – 18.45 Pause
18.45 – 19.15 Nye metoder innen intervensjonsradiologi.
Grunnleggende endovasculære prinsipper, endovasculær
behandling av aortaaneurysmer, coiling av varicocele,
PTA/stent av bekken / underekstremiteter, pyelostomier,
galledren, prostataembolisering.
Intervensjonsansvarlig overlege PhD: Lars Borgen.
19.15 – 20.00 Nukleærmedisinske undersøkelser
V/ Overlege Katharina Nicoletic.

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

Velkommen!

Ambulanseavdelingen med nytt transporttilbud
For å sikre riktig pasienttransport på planlagte og forhåndsbestilte
oppdrag, har ambulanseavdelingen nå startet opp en egen hvit bil for
pasienttransport.
Hvit bil skal frakte pasienter som har behov for båre, men ikke trenger
overvåking eller behandling under transporten.
Bilen er utstyrt med to bårer. Den er stasjonert i Drammen, og er bemannet
med to transportarbeidere. Den kan benyttes av pasienter som har behov for
båre, men som ikke trenger overvåkning/behandling under transport.
Fastleger som ønsker å arrangere transport for aktuelle pasienter ringer AMK
som disponerer bilen.

Sårkurs for helsesekretærer og sykepleiere ansatt på
legekontor.
Sted; Drammen sykehus 10. april 2018, Kl. 08.00–15.00
Kurset er et tilbud til dem som ønsker å bli sårkontakt ved sitt arbeidssted.
Dagen starter med tre timer teoretisk undervisning. Deretter fortsetter vi med
workshop i de ulike temaene: Kompresjon, Filtavlastning, Vacuum behandling
og Måling av ankel arm indeks
Send oss gjerne litt informasjon om deg og hvorfor akkurat du er en av de som
bør få delta: Navn, arbeidsted, funksjon på arbeidsplassen og interesse og
erfaring innen sårbehandling.
Kun 20 plasser!
Søknadsfrist 10. februar 2018 til: inkors@vestreviken.no

Glukoseanalyser til diagnostisk bruk.
Prøvene skal nå tas på litium-heparin plasma prøverør (grønn med gul
ring).
Fra 01. januar 2018 vil glukosebelastning bestilles som en «pakke» i IHR som
inneholder fastende glukose og glukose 2-timer, og disse vil komme med
etikett for li-heparin.
Glukoseverdien i en usentrifugert prøve faller med 5-7 % pr time både i
serum- og plasmarør, som skyldes at blodceller forbruker glukose i
prøverøret. Fordi serumrør må koagulere i 30 minutter, vil verdien bli noe
lavere enn for li-heparin som sentrifugeres umiddelbart. På grunn av dette
skal glukosebelastning og fastende glukose til diagnostisk bruk tas på liheparin rør.
Li-heparin rør skal sentrifugeres for å skille plasma og blodlegemer med en
gang prøven er tatt, og vil når dette gjøres riktig, ikke ha vesentlig forbruk av
glukose.

Praksiskonsulentene ved Drammen sykehus ønsker alle en
velfortjent, god jul!
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