Praksisnytt

Kongsberg sykehus
Nr. 4. 27. juni 2017

E l e k t r o n i s k n y h e t s b r e v f r a pr a k s i s k o n s u l e n t e n e
Fagdag psykiatri Kongsberg DPS 19. september
Fagdag for fastleger i Kongsberg DPS opptaksområde.
Årets fagdag avholdes 19. september fra kl. 12 til 19 på Kongsberg DPS.
Påmelding til terjsa@vestreviken.no
Kurset er søkt godkjent med 6 valgfrie tellende timer i spesialiteten
allmennmedisin. Se vedlagt program.

Vestre Vikens nettside for fastleger og andre henvisere er
endret.
Man har forøkt å gjøre nettsiden lettere å bruke
Se siden her: https://vestreviken.no/helsefaglig/samhandling/for-fastlegerog-andre-henvisere

Ny samlet oversikt over Vestre Vikens ehåndbokdokumenter.
Siden gir lettere oversikt over henvisnings og oppfølgingsrutiner i
Vestre Viken
Se siden her: http://ehandbok.vestreviken.no/document/95314
Det kan lønne seg å legge denne siden som bokmerke på bokmerkeraden i din
nettleser. Merk at oversikten er inndelt etter fagområder, ikke fullt samsvar
med avdelinger ved det enkelte sykehus.

Endring i mikrobiologisk prøvetaking og analyser
Virus i fæces

Fra 30.mai skal prøver for påvisning av virus i fæces sendes på Fecal
TransSwab medium på samme måte som for påvisning av tarmpatogene
bakterier og parasitter. Tidligere måtte viruspåvisning i fæces utføres på
fæces uten tilsetning sendt i eget rør. Endringen gjelder for rotavirus,
norovirus, adenovirus og enterovirus. Dersom både tarmpatogene bakterier
og virus ønskes undersøkt, er det tilstrekkelig med ett Fecal TranSwab rør.

Dyrkning av puss, sårsekret, sekret, gonokokker etc.
Dyrkningsprøver skal tas med tykk pensel på kullmedium. Dette gir
best bakterieoverlevelse og vekst (evt. lagerbeholdning med amies uten
kull brukes opp først). Tynn pensel kan benyttes ved prøvetaking fra
luftveiene av små barn og ved gonoré.
Ved prøvetaking fra tørre områder kan pensel fuktes i mediet før
prøvetaking.
Ved mistanke om gonoré anbefales både prøve til PCR (pensel eller urin
på Aptima-rør) og prøve til dyrkning. Dyrkningsprøven må tas på
kullpensel, da andre medier som for eksempel TranSwab har alt for
dårlig sensitivitet.
For fullstendig oversikt se MIK Prøvetakingsutstyr

PKO Kongsberg ønsker alle en god sommer!

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.
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/
Raskere tilbake: Raskere tilbake, NAV
Fritt sykehusvalg: https://helsenorge.no/velg-behandlingssted/

Vestre Vikens praksisnytt for Kongsberg sykehus oppdateres og utgis av: Terje Sandvik.
Kontaktinfo:
Mobilnummer: 99 21 82 77
|
terje.sandvik@vestreviken.no
Nærmere info om praksiskonsulentordningen i Vestre Viken finner du på Internett:
http://www.vestreviken.no/fagfolk/samhandling/fastleger-pko
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