Praksisnytt

Drammen sykehus
Nr.16 – september 2020

Elektronisk nyhetsbrev fra praksiskonsulentene
AKTUELLE SAKER:
1. Presentasjon av Nevrologisk avdeling Drammen Sykehus
2. Møteplassen Geriatri – elektronisk møte Torsdag 8.10 kl 18:00 - 20:15.
3. Nye rutiner for innleggelse og konferering med overlege på medisinsk avdeling.
4. Velg Behandlingssted – direktenummer for helsepersonell.
5. Gratis legemidler til røykeslutt

Presentasjon av Nevrologisk avdeling Drammen sykehus
Avdelingen har områdefunksjon for nevrologi i Vestre Viken HF og har
alle pasientkategorier innen nevrologi.

Avdelingen har en sengepost med 14 senger for generell nevrologi og en
slagenhet med 12 senger samt dagenhet og poliklinikk inkl. tverrfaglig team
for pas med hjerneslag.
Vi har nylig startet en Hasteutredningsenhet hvor man koordinerer
legekonsultasjon med nødvendige supplerende undersøkelser (bla. MR,
spinalpunksjon, EEG) hvor ventetiden er definert innen 4 uker.
Avdelingen har også en egen seksjon for klinisk nevrofysiologi (EEG,
nevrografier, EMG, VEP)
Ca. 20% av henvisningene avvises med begrunnelse at det ikke ansees
indisert / nødvendig med us hos nevrolog- vi forsøker å gi konstruktive
tilbakemeldinger til fastlegene om hva de kan gjøre selv. En del av de mer
ukompliserte problemstillingene viderehenvises ofte til avtalespesialist hvor
de 2 nye i Drammen foreløpig har god kapasitet. Tensjonshodepine har ikke
krav på utredning / behandling i spesialisthelsetjenesten, (således heller ikke
hos avtalespesialist).
Pasientgrupper slik som MS, hjerneslag, tumor cerebri, demens samt mer
omfattende utredninger skal hit.
Ventetider er i praksis ofte 6-7 uker ved mistenkte MS og ved utredning av
bevissthetstap/ krampeanfall. Andre ikke- akutte tilstander får gjerne
ventetid 3-4 måneder, eller tidligere ved kapasitet.
Mette Bergum, overlege, nevrologisk avdeling.

Møteplassen Geriatri.
Arrangeres som elektronisk møte på join.nhn.no
Torsdag 8.10 kl. 18:00 - 20:15.

For fastleger og sykehjemsleger rundt Drammen Sykehus. Medarbeidere i
kommunale tjenester for eldre og demente er også velkommen.
Program:
Innledning ved PKO, velkommen og informasjon om elektronisk møteserie.
Kognitiv sykdom og utredning – overlege Øystein Fossdal.
Gjennomgang av diagnostikk og behandling. Hvem kan utredes i
allmennpraksis og hvem bør henvises, nyttige verktøy i utredningen.
Medikamentgjennomgang – overlege Astrid Hall.
Praktiske og kliniske råd ved multifarmasi, gjennomgang av uheldige
kombinasjoner, når er seponering trygt og riktig.
Geriatriske problemstillinger
Åpent for spørsmål etter hver innledning og åpen diskusjon til slutt. Send
gjerne inn spørsmål om konkrete problemstillinger før eller under møtet!
Vi arranger møtet på Join: man logger inn på join.nhn.no, deretter videre
med en sekssifret kode som vi vil sende ut så snart det er klart. Mer info på
https://www.nhn.no/video/join/ Dette er første gang vi arrangerer
møteplassen elektronisk, og vi planlegger å lage en serie slike møter
fremover.
Hvert møte gir 3 kurstimer. Påmelding innen 7. oktober til:
Anne-Grete.Skaret@vestreviken.no

Nye rutiner for innleggelse og konferering med overlege på
medisinsk avdeling.
Medisinsk avdeling har innført overleger i akuttmottak og opprettet nye
telefonnummer for fastleger og legevaktsleger.

Overleger i mottak medfører nye arbeidsmetoder og mulighet for høyere
kvalitet på mottaksarbeidet. For å utnytte denne kompetansen, ønsker vi at
alle innleggelser på medisinsk avdeling heretter meldes/konfereres med
overlege i akuttmottaket eller vakthavende LIS. Vakthavende vil melde
innleggelsen videre og gjøre forberedelser slik at pasientforløpet blir best
mulig.
Innleggelser:

Ring telefon 902 25 743 for overlege medisin. Dette nummeret er også
betjent kveld og natt av vakthavende LIS-lege. Alternativt via sentralbordet
fastlegenummeret 67505690, spør etter vakthavende lege i mottak.

For grenspesifikke spørsmål dagtid:

Dialogmelding anbefales ved behov for å avklare spørsmål med
grenspesialist. Dersom det haster ring sentralbordet. Spør etter relevant
spesialist kl. 08.30 -16.00.
Det minnes om at hjerte- og nyreseksjonen har egne vaktordninger.
Geriatrisk seksjon kan nås direkte på telefon 906 83 230.
Endokrinologisk seksjon kan nås direkte på telefon 908 64 075
Avvikles:

Avdelingen har hatt en telefonordning med innvalgsløsning for
viderekobling til grenspesialist kl. 12-16. Denne ordningen avvikles.
Tidligere nummer til vakthavende 32804044 avvikles.
Vennlig hilsen Kristian Selvig, Avdelingsoverlege Medisinsk avdeling

Velg Behandlingssted – direktenummer for helsepersonell.
Vi opplever i stor grad at fastleger sender med pasienten en liste over
avtalespesialister, og spesielt innenfor fagfelt psykisk helsevern, med
beskjed om å ringe rundt til hver enkelt for å skaffe en time. Vi har et stort
ønske om at de heller ber pasienten ringe vårt kontor på 800 41 004 for
veiledning
Evt. kan fastleger selv kontakte vårt kontor på eget helsepersonell nummer
800 50 004 for veiledning og tilgang til databasen over avtalespesialister
innen psykisk helsevern.
Med vennlig hilsen Informasjonstjenesten velg behandlingssted

Gratis legemidler til røykeslutt
– Pilotprosjekt i Vestre Viken Helseforetak med tilhørende kommuner
fra høsten 2020
Flertallet av de som røyker ønsker å slutte. Den mest effektive metoden for
røykeslutt er å kombinere legemidler og profesjonell veiledning.
Nå tilbyr helsemyndighetene gratis, godkjent legemiddel for røykeslutt i inntil
12 uker i kombinasjon med veiledning i kommunen.
Helsepersonell oppfordres til å henvise pasienter til kommunens
frisklivssentral, hvor tilbudet gis.

Les mer og bestill materiell på helsedirektoratet.no/roykesluttpilot.

LINKER:
Vestre Vikens beredskapsinfo om koronavirus Covid 19: https://vestreviken.no/beredskap
Beslutningsstøtte Covid: legevaktshåndboka
De mest relevante medisinske spørsmålene om Covid: https://www.skilnet.no/covid-19/
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/

Vestre Vikens praksisnytt for Drammen sykehus utgis elektronisk ca. en gang i måneden til rundt 400
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.
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