Praksisnytt

Kongsberg sykehus
Oktober 2016

AKTUELLE SAKER:
1. Møteplassen Kongsberg, siste frist for påmelding i dag.
2. Påminnelser fra røntgenavdelingen.
3. Dagskurs Palliativ medisin, Sundvollen, ons 231116.
4. To tips om synkope.
5. Møteplassen Drammen - Sårkurs for leger, sykepleiere og
medarbeidere.

Ad 1. Møteplassen Kongsberg
Møteplassen avholdes tirsdag 25. oktober 17.00 til 20.00.
Flere ulike tema innen samhandling vil bli tatt opp.
Tellende timer som møteserie.
Påmelding til terjsa@vestreviken.no. Siste frist hvis du
vil være sikker på å få noe å bite i er torsdag 20. oktober.
Se vedlagt program

Ad 2. Påminnelser fra røntgenavdelingen
Røntgen avdelingen ønsker personnummer på rekvisisjonene.
De bruker mye tid på å søke opp pasienter.
Det vil lette denne jobben veldig at fullt personnummer er påført
henvisningene. Man ser veldig ofte at kun fødselsdato er påført.
Se på røntgenrekvisisjonen neste gang du skriver ut på ditt kontor,
hvis personnummer mangler bør du kontakte din journalleverandør.
Minner om drop-in: Enkle, enkelstående skjelettundersøkelser
(for eksempel hånd, kne eller ankel) og rtg. torax.
Arbeidskrevende rtg undersøkelser som totalcolumna samt CT
og ultralyd er ikke drop-in.
Pasienter som skal til mer avanserte undersøkelser (CT og ultralyd)
som vil ha behov for tolk må det påføres henvisningen.
Vi må også vite hvilket land pasienten kommer fra, og hvilket språk.

Ad. 3. Dagskurs Palliativ medisin, Sundvollen, ons 231116
Vestre Viken og ressurssykepleiernettverket innen palliasjon og
kreftomsorg inviterer til en samling og et fagseminar med bredt
fokus på lindrende behandling ved livets slutt.
Ons 23. november på Sundvollen
Program vedlagt
Påmelding:
http://survey.euro.confirmit.com/wix/p1853100645.aspx

Ad.4 To tips om synkope:
Fra emnekurset i kardiologi henter vi to korte sitater:
Vasovagale synkoper gir ofte krampelignende rykninger, viktig å ikke konkludere
uten videre med epilepsi, - se eksempler på youtube:
• https://youtu.be/YaktxCXiUyY
Videoen bør vises hjelpepersonellet på legekontorene da de ofte observerer
vasovagale synkoper i forbindelse med blodprøvetaking.
Akutte synkoper uten nevrologi er nesten aldri TIA/Apopleksi –
tenk kardiale årsaker, rytmeforstyrrelse. TIA gir generelt svært sjelden synkope.

Ad. 5 Møteplassen Drammen - Sårkurs for leger,
sykepleiere og medarbeidere

Sårkurs for leger, sykepleiere og medarbeidere.
Torsdag 17.11. 2016 kl. 17-20 i auditoriet Drammen sykehus.
Programmet er ikke ferdig i detalj, men vi vil legge hovedvekten på praktisk
behandling av kroniske sår. Behandling av forskjellig type sår, type bandasjer,
kompresjon, «moderne behandling» kontra «enkel» behandling, antibiotika.
Revisjon av sår på legekontoret. Såreksempler med bilder og konkrete diskusjoner.
Hva bør hj. sykepleien/ fastlegen kunne behandle selv, og hva bør behandles sårpoliklinikk.
De fleste innleggene vil vare 20 min og deretter åpne for 10 min spørsmål slik
at man skal få avklart praktiske problemstillinger etc.
Foreløpig program:
17.00 – 17.05: Velkommen, innledning
17:05 – 17:35: Kroniske arterielle sår. Diagnose, utredning, behandling.
Overlege Walter Osscarsson, karkirurgisk avdeling.
17:35 – 18:05: Kroniske venøse sår.
LIS-lege Tormod Lund, karkirurgisk avdeling.
18:05 – 18:35: Diabetiske sår
Overlege ortopedisk avdeling/sår poliklinikken
18:35 - 18:50: Kaffepause.
18:50 – 19:20: Utstyr, bandasjering, erfaringer.
Sykepleier, sår poliklinikken.
19:20 – 19:50: Trykksår. Ernæring. Behandling av påvirkende faktorer.

LINKER:

VV, For fastleger/henvisere:
http://www.vestreviken.no/fagfolk_/samhandling_/fastlegerhenvisere_/Sider/default.aspx
VV, Ris og Ros: Ris og ros
Avtalespesialister: http://www.helse-sorost.no/pasient_/avtale_/avtalespesialister_

Rehabiliteringsinstitusjoner: http://www.helsesorost.no/pasient/rehabilitering/rehabil
iteringstilbud/Sider/side.aspx

Raskere tilbake: http://www.raskeretilbake.org/
Læring og Mestring: http://www.vestreviken.no/pasient/læring-og-mestring
Fritt sykehusvalg: http://www.frittsykehusvalg.no/start/
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