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Møteplassen 11.november - Luftveisproblemer hos barn
Differensialdiagnostikk i luftveisprøver fra primærhelsetjenesten
PKO-nytt nr 2 2021
Nye tjenester for dialog via Helsenorge.no

1 Møteplassen Torsdag 11.11.
2021: Luftveisproblemer hos barn.
Tid: Torsdag 11.11. 2021 kl. 18:00 – 20:15
Sted: Videomøte på Join.nhn.no
Program:
Hvert av de temaene avsluttes med 5 – 10 min for spørsmål/Diskusjon.
18.00 Generell info og velkommen ved PKO.
18.05 – 18.30 Praktisk håndtering av bronkiolitt
18.30 – 18.50 Når mistenke astma, hva skal vi gi av medisiner.
19.00 – 19.20 Veien videre, utredning oppfølging og samarbeid.
19.25 - 20.05 Alt som piper er ikke astma
20.10 - 20.15 Avsluttende Kommentar
Påmelding innen 10.11.2021
Videolink sendes ut i forkant av møtet samme dag.
Velkommen!

Påmelding

2 Differensialdiagnostikk i luftveisprøver fra
primærhelsetjenesten
Mikrobiologisk seksjon Drammen vil fra uke 42 tilby utvidet diagnostikk på
luftveisprøver fra fastleger og legevakter i hele Vestre Viken. Tilbudet vil
ikke gjelde for teststasjoner spesialisert for koronavirusdiagnostikk.
For å kunne jobbe mest mulig effektivt og hensiktsmessig vil
differensialdiagnostikken kun være mulig å rekvirere i pakker, og ikke
enkelte agens alene eller som tillegg til pakkene. Det vil være 2 pakker
tilgjengelig:
Luftvei virus (koronavirus, influensa A og B, RS-virus, rhinovirus og
metapneumovirus)
Hoste (Mycoplasma pneumoniae, Chlamydia pneumoniae og Bordetella
pertussis).
Mikrobiologisk seksjon Bærum vil inntil videre kun tilby
koronavirusdiagnostikk som nå, og prøver til differensialdiagnostikk må
derav tas på egen prøvepensel og med egen rekvisisjon for forsendelse til
Drammen.
Pga fortsatt store prøvemengder for koronavirusdiagnostikk, og pålagt
beredskap for dette, er det ønskelig at utvidet luftveisdiagnostikk kun gjøres
ved god klinisk indikasjon og med bakgrunn i en legevurdering. Analysene
utføres inntil videre daglig på hverdager. Ved behov for kort svartid for
SARS-CoV-2 anbefales det egen prøve hvor kun dette er rekvirert.
Dette er et nytt steg i normaliseringen av vårt repertoar til
primærhelsetjenesten, og ytterligere utvidelse av repertoar vil kontinuerlig
bli vurdert opp mot prøvemengde og kapasitet for både ordinær
koronavirusdiagnostikk og utvidet luftveisdiagnostikk.
Med vennlig hilsen: Roar Bævre-Jensen, Avdelingsoverlege, Medisinsk
mikrobiologi

3 Nytt nummer av PKO-nytt
Vi sender i disse dager ut et fysisk eksemplar av PKO-nytt (nummer 2,
2021).
PKO-nytt er Praksiskonsulentordningens informasjonsblad til regionens
fastleger og sykehusleger.
Hvis man ønsker å lese pamfletten elektronisk kan den finnes her:
https://epage.byraservice.no/epage/hso/2021/vestreviken/pkonytt2/
I det nye nummeret er det flere informative artikler hvor man mellom annet
får informasjon om aktuelle tilbud ved sykehuset, henvisningstips, aktuelle
kurs og nye rutiner.
Blant annet omhandles det relativt nye tilbudet ved Seksjon for
forebyggende medisin ved Bærum sykehus. Seksjonen tilbyr en helhetlig
bistand til personer med; 1) overvekt/fedme, 2) lipidforstyrrelser og 3)
metabolsk syndrom.
Det informeres også om tilbudet ved de ni «Raskere tilbake til arbeid»poliklinikkene i Vestre Viken Helseforetak. Tilbudene er et tilbud om snarlig
bistand til arbeidstakere og studenter som er, ellers står i fare for å bli
sykemeldt fra sitt arbeide eller studium.
Viktig for fastlegenes svangerskapsoppfølgning er også informasjonen fra
sykehusgynekologene om implementeringen av 12-ukers screening ultralyd
og NIPT (Non Invasiv Prenatal Test) i tiden som kommer.
Ansvar og oppgavefordeling vedrørende pasientenes medisinlister og samt
gode tips til Legemiddelgjennomgang i allmennpraksis er også et par av
flere andre saker som omhandles i dette PKO-nytt-nummeret.
Eldre utgaver av PKO-nytt og Praksisnytt kan finnes her: PKO-nytt og
Praksisnytt - Vestre Viken

4. VESTRE VIKEN INNFØRER NYE TJENESTER FOR
DIALOG OG INNSYN VIA HELSENORGE.NO I
OKTOBER 2021.

Tjenestene er en sikker kanal for kontakt med sykehuset og er for alle over
16 år som er bruker av og har samtykket til full tilgang på helsenorge.no.
Pasienter kan se dialogen i sitt personlige helsearkiv på helsenorge.no og i
dokumentoversikten i Pasientjournal.
Hvis man får brev til en annen elektronisk postkasse, eller tilsendt på papir,
må man fortsatt ringe ved behov for å endre tidspunkt for time.
Mer om ordningen og hvilke tjenester som omfattes kan leses her:

Nye tjenester for dialog og innsyn

LENKER:
Vestre Viken:
Informasjon for fastleger og henvisere
Ris og ros - synspunkter og
tilbakemeldinger

Andre:
Skil covid-19

Henvisnings og oppfølgingsrutiner for
fastleger

Legevaktshåndboken

Vestre Viken beredskapsinfo Covid 19

Helsebiblioteket

Arkiv pko-nytt-og-praksisnytt

Fritt sykehusvalg

helse-og-arbeid

PKO i Vestre Viken
Praksiskonsulentordningen (PKO) består av fastleger og sykepleiere som tilsettes i
deltidsstillinger og fungerer som konsulenter på sykehusene.
PKO arbeider for å forbedre pasientforløp og utvikle felles retningslinjer og kultur
for samarbeid mellom primærhelsetjenesten og sykehusene.
Ordningen er knyttet opp mot helseforetaksledelsen på ulike vis, og er i økende
grad blitt del av sykehusenes samhandlingsenheter.

Her finner du kontaktinfo til praksiskonsulentene i Vestre Viken

Praksisnytt for Drammen sykehus utgis elektronisk ca. en gang i måneden til rundt 500
mottakere. Målgruppen er leger og helsepersonell i området rundt Drammen sykehus – fastleger,
sykehjemsleger, legevaktsleger, kommuneleger og helsestasjoner. I tillegg distribueres
nyhetsbrevet til leger og nøkkelpersoner på Drammen sykehus.
Praksisnytt oppdateres og utgis av: Jan Robert Grøndahl.
Kontaktinfo:
jargro@vestreviken.no
© 2021 Vestre Viken
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