Praksisnytt

Drammen sykehus
Nr. 19 november 2020

Elektronisk nyhetsbrev fra praksiskonsulentene
AKTUELLE SAKER:
1. Møteplassen om Covid19: - Elektronisk møte Torsdag 26/11 kl. 18:00–20:15.
2. Møteplassen Øre-Nese-Hals: Elektronisk møte Torsdag 10.12 kl. 18:00–20:15.
3. Det er nå i drift en egen PET/CT-modul ved Drammen sykehus.
4. Opplysning om smittestatus i henvisninger til sykehuset
Møteplassen om Covid19.
DRAMMEN SYKEHUS
Velkommen til et nytt møte i
møteserien som PKO drifter
mellom Drammen Sykehus og
fastlegene. Man får «løpende
poeng» for spesialiteten i
allmennmedisin alt etter hvor
mange kurs man har deltatt på.
Kursinnholdet er laget i tett
samarbeid med aktuelle
avdelinger slik at det blir så
spennende og matnyttig som
mulig.

Torsdag 26/11 kl 18:00 – 20:15.
Elektronisk møte på join.no

Kurset er for fastleger, legevaktsleger, kommuneleger og
sykehjemsleger. Leger og nøkkelpersonell på Sykehuset er spesielt
invitert, og kan delta i diskusjonene for å bidra med informasjon fra
egne avdelinger.
Vi holder hvert enkelt tema kort og konsist, og holder åpent for
spørsmål og dialog. Kurset gir 3 tellende kurstimer.
Program:
18:00 – 18:25:
Thomas Skrede, seksjonsoverlege, infeksjonsmedisinsk seksjon:
Erfaringer om sykdomsutvikling før under og etter sykehusopphold.
Symptomer fastlegen bør vektlegge for å vurdere innleggelse, tegn som
indikerer mulig alvorlig forløp. 25 min inkl. spørsmål.
18:25 – 18:50:
Lars Heggelund, overlege, fagsjef forskning Vestre Viken:
Dagens kunnskap om Covid19 og hva vi prøver å finne ut mer om.
Gjennomført og pågående forskning. Perspektiver på utviklingen
fremover. Kombinasjon økende Covid-19 og influensasesongen som
nærmer seg. Status vaksiner.
25 min inkl. spørsmål.
18:50 – 19:10:
Jørn Rasmussen, seksjonsoverlege, akuttmottaket.
Erfaringer rundt covid19 i akuttmottaket. Samarbeid med fastleger og
rutiner ved innleggelser. Sortering i smittesoner og rutiner for å
redusere smitterisiko for personale og pasienter. Rutiner for
pårørende. Liggetid i mottak nå med økt corona og tanker rundt tiden
fremover hvis smittetrykket øker.
20 min med spørsmål.

19:10 – 19:25:
Thomas Skrede / Lars Heggelund:
Coronainfeksjoner hos skrøpelige pasienter. Sykdomsutvikling,
vurderinger rundt sykehus eller sykehjemsbehandling. 15 min inkl
spørsmål.
19:25 – 20:15
(Innleder ikke klarlagt):
Samarbeid mellom legevakta og fastleger om covid 19, testing,
legeundersøkelse av pasienter med feber og redusert allmenntilstand.
15 min inkl spørsmål.

Trygve Kongshavn, fastlege og leder PKO Vestre Viken:
Kasuistikk som belyser et sykdomsforløp. Innledning til diskusjon om
medisinske vurderinger i allmennpraksis. Hvordan fange opp de
dårligste. Oppfølging, sykemelding, friskmelding, karantene og
isolasjon. 15 min inkl spørsmål.
Torgeir Hauge-Iversen, fastlege og PKO Drammen:
Organisering på kontoret. Innledning til diskusjon om rutiner og
smittetiltak. Evt generell diskusjon om fastlegenes plass og beredskap
ved økende smitte og samtidig økt press andre luftveisinfeksjoner. 15
min inkl spørsmål.
Møtekode blir sendt til påmeldte deltakere.
Hvert møte gir 3 kurstimer. Påmelding innen 9/12 til:
Anne-Grete.Skaret@vestreviken.no
Om Join.nhn.no
Vi arranger møtet på Join. Om du ikke kjenner denne videoløsningen fra
før; les videre for info:
Man logger inn via join.nhn.no Vi anbefaler å bruke nettleseren
Chrome, eller Safari. Første gang du går inn på join blir du bedt om å
legge inn navnet ditt. Du kommer deretter inn på videoløsningen og ser
et bilde av deg selv. Trykk på videoikonet under bildet. Deretter dukker
det opp en boks hvor du kan skrive inn møtekode på 6 siffer. Trykk så
«delta» uten noen form for pin. (Pinkoden er bare for møteleder, ikke
deltakere). Du vil nå komme inn på møtet, og navnet ditt vil være synlig
for øvrige deltakere. Vi ber om at alle muter mikrofonen, så lenge man
ikke snakker selv. Dette for å unngå støy for andre deltakere. Video av
deltakerene vil være synlig for møteleder under passiv deltakelse, og
dukke opp for alle deltakere hvis du tar ordet.
Mer info om videoløsningen på Norsk helsenetts sider. (NB: Dette er
ikke en link til selve videomøtet)
https://www.nhn.no/video/join/
Møtekode blir sendt til påmeldte deltakere.

Møteplassen Øre-Nese-Hals.
Arrangeres som elektronisk møte på join.nhn.no
Torsdag 10/12 kl 18:00 - 20:15.

For fastleger og andre leger på og rundt Drammen Sykehus. Annet
helsepersonell som jobber med ønh-tilstander er også velkommen.
Foreløpig program:
Akutte ØNH tilstander. Peritonsillær abscess, epistaxis, nesefrakturer,
ansiktsskader, epiglottit, laryngeal obstruksjon.
Søvnapnoe
Førerkortregler
Eldre og hørsel.
Tumor kolli
(Evt i stikkordsform):
Praktiske tips i ØNH, undersøkelsesteknikker.
Ørevoks, ekstern otitt, serøs otitt, drensbehandling
Svimmelhet, Tinnitus, - noe nytt i utredning eller behandling?
Åpent for spørsmål etter hver innledning og åpen diskusjon til slutt. Send
gjerne inn spørsmål, ønsker om tema eller konkrete problemstillinger før
eller under møtet!
(Om Join.nhn.no – se info i avsnittet om møteplassen Covid 19.)
Møtekode blir sendt til påmeldte deltakere.
Hvert møte gir 3 kurstimer. Påmelding innen 9/12 til:
Anne-Grete.Skaret@vestreviken.no

Endelig i gang med PET/CT i VVHF
Etter flere år med arbeid er det nå endelig drift i en egen PET/CT-modul
i Vestre Viken.
I vår ble den store modulen løftet på plass utenfor Drammen sykehus, og
etter et par måneders intensivt arbeid ble de første pasientene tatt imot i
starten av juni i år.
I oppstartsperioden er det drift i PET/CT-modulen to dager i uken - vanligvis
tirsdager og torsdager. Målet er på sikt å ansette flere slik at det er mulig å få
til drift i modulen flere ganger i uken.
PET står for positron-emisjons-tomografi og er en avansert
bildeundersøkelse som tar bilder av kroppen ved hjelp av små mengder av et
radioaktivt stoff som pasienten får injisert i kroppen, vanligvis radioaktivt
merket glukose (sukker).

En PET-undersøkelse kombineres alltid med et CT-undersøkelse slik at man
får kartlagt nøyaktig hvor radioaktiviteten kommer fra.
Undersøkelsen brukes hovedsakelig til kartlegging av kreft, men er også en
viktig undersøkelse ved utredning av demens og betennelsestilstander. PET
kan gi viktig informasjon om ulike sykdomsprosessers funksjon utover den
man får kartlagt ved for eksempel MR eller CT.
Foreløpig er det åpnet for PET/CT for pasienter med lungekreft og føflekkreft
(malignt melanom), men planen er å åpne for flere pasientgrupper i løpet av
2021.
Henvisning til PET/CT gjøres av leger ved sykehus.

Opplysning om smittestatus i henvisninger til sykehuset
Beskrivelse av smittestatus gjøres i stor grad i henvisningene fra
fastlegene. Det glipper likevel innimellom, og sykehuset vil derfor
minne om at dette er viktig for risikovurderingen.
En setning eller to er vanligvis nok – eksempelvis pasienten har ikke hatt
feber, hoste, tungpust, forkjølelse eller magesmerter/diare de siste 7 dager,
og har ikke hatt nærkontakt med kjent covid-smitte.

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/
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