Praksisnytt

Drammen sykehus
Nr. 13.november 2018

Elektronisk nyhetsbrev fra praksiskonsulentene
AKTUELLE SAKER:
1. Hjerneuka – åpent møte 22. november om hjerneslag.
2. Møteplassen 29/11 Pyskiatri og Gyn/Føde: – Obs endret lokale!
3. Ledig plass i behandlingstudie for depresjon
Hjerneslag og nyere behandling
I forbindelse med hjerneuka 2018 inviterer Nevrologisk seksjon ved
Drammen sykehus til foredrag med fokus på nye behandlingsmetoder
for hjerneslag.
Dato: 22. november 2018.
Tid: kl. 18:00–19:30.
Sted: Auditoriet i 2. etasje ved Drammen sykehus.
Mat: Det blir enkel bevertning.
Pris: Gratis.
Foredragsholdere:
Karl-Friedrich Amthor
Overlege ved Nevrologisk seksjon, Drammen sykehus
Maja Villseth
Overlege ved Nevrologisk seksjon, Drammen sykehus

Møtet er ment for allmennheten - alle interesserte er velkommen.
Vel møtt!

Møteplassen: Psykiatri og Gyn/Føde
Obs! Møtested er endret til auditoriet i Wergelandsgate 10.
Tidspunkt er uendret – dvs. torsdag 29. november 2018.
Fra kl. 17:00 til kl. 20:00.
Fra hovedinngangen til sykehuset går man ca. 150 meter vestover forbi
brystdiagnostisk senter til administrasjonsbygget. Det er enklest å bruke
inngangen fra parkeringsplassen mot barnehagen. Auditoriet ligger i 2 etg.
Kursinnholdet denne gangen er laget i tett samarbeid med aktuelle avdelinger slik
at det blir så spennende og matnyttig som mulig:
Program:
(Rundstykker og kaffe serveres fra 16:30)
17.00 – 17.05: Velkommen, innledning – Trygve Kongshavn
17:05 – 17:45: Pakkeforløp Psykisk helse og Rus. Hva betyr det for fastlegen.
Bror Just Andersen, PhD Psychol, Spesialrådgiver, Prosjektleder, Klinikk for
psykisk helse og rus og Psykologfaglig Rådgiver Ragnfrid Norbø PHR.
17.45 – 18.45: Benzodiazepiner, bruk – misbruk, praktiske råd om
forskrivning og styring for Fastlegen. Dialog og kasuistikker fra
fastlegepraksis. Avdelings Overlege Carsten Bjerke, ARA, klinikk for psykisk
helse og rus.
18:45 – 19:00: Kaffepause. (Greet and meet, småprat, luftetur, tissepause,
rundstykker. )
19:00 – 19:20: Helsekort for gravide - ny blå versjon fra juni 2018. Praktisk
oversikt over rutineundersøkelser svangerskapskotrollene. Ved Jordmor
Kristin Nordrum ved Føde avd.
19:20 – 19:35: Praktisk oversikt retningslinjer Svangerskaps Diabetes. Lege
Kristine Halvorsen.
1935 – 1950: Platehemmere: Etter nye retningslinjer skal fastlegen starte
med platehemmer hos enkelte gravide kvinner – råd og informasjon om dette.
Ved Seksjonsoverlege Lill T Nyfløt.
Påmelding innen 22.11.18 til

Anne-Grete.Skaret@vestreviken.no
Pris: Gratis

VELKOMMEN !
Med vennlig hilsen – PKO Drammen

Psykologisk behandlingstudie for pasienter med depresjon.
Vi søker pasienter til en studie av behandling mot depresjon som
gjennomføres i spesialistpraksis i Drammen.
Pasientene vil få behandling i 10 uker enten med metakognitiv terapi i
smågruppe (kurs) eller individuell behandling med veiledet evidensbasert
selvhjelp.
Pasientene kan være med i studien dersom depresjon er
hovedproblemstillingen, og de har vært nedfor mesteparten av dagen hver
dag 2 uker eller mer og/eller har mistet lyst og interesse for aktiviteter i 2
uker eller mer.
Pasientene vil bli kontaktet pr telefon umiddelbart (1-5 virkedager) etter
henvisning er mottatt, for vurdering. Dersom de kan være aktuelle for studien
vil de få tilbud om time innen 2 uker for vurdering.
Pasientene vil tilfeldig fordeles til en av de to behandlingene. Dr. med. Toril
Dammen vil være ansvarlig for all behandling.
Mer informasjon – se vedlegg.
Henvisning for vurdering av deltakelse i studien sendes til:
Dr med Toril Dammen Bragernes Torg 4 3017 Drammen
Mottar helst elektroniske henvisninger. HER-Id 120904

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.
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Legevaktshåndboken: http://www.lvh.no/
Helsebiblioteket: http://www.helsebiblioteket.no/
Raskere tilbake: https://vestreviken.no/behandlinger/raskere-tilbake
Fritt sykehusvalg: http://www.frittsykehusvalg.no/start/
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