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Elektronisk nyhetsbrev fra praksiskonsulentene
AKTUELLE SAKER:
1. «Dialogdag» endrer navn til «Møteplassen»
2. Nye Legevaktlokaler Ringerike interkommunale legevakt
3. Kurs for pasienter med bipolare lidelser
4. Merk henvisningene til pakkeforløp kreft
Ad 1. «Dialogdag» endrer navn til «Møteplassen»
For å harmonere med de andre sykehus i VVHF endrer vi navnet på
«Dialogdag» til «Møteplassen».
Hensikten blir den samme: En arena for samhandling face to face mellom
Fastleger og Sykehusleger med dialog og diskusjon rundt lokale tilbud og
utfordringer.
I november 2019 måtte vi avlyse møtet her ved Ringerike sykehus, det var
kun 4 påmeldt! HSS arrangerte i desember 2019 med godt oppmøte og
tilfredse deltagere.
Vi er allerede i gang med å planlegge «Møteplassen» for våren 2020.
Om det er noe spesielt dere ønsker som tema – så gi tilbakemelding!

Ad.2 Nye Legevaktlokaler Ringerike interkommunale legevakt
Bygging av nye legevaktlokaler for Ringerike interkommunale legevakt er i
full gang, og fremdriften er bra.
Det blir ambulansesentral i underetasjen og legevaktlokaler i 1. etasje
I 1. etasje blir det også et nytt møterom som vil kunne benyttes til
undervisning og som «Møteplass»
Lokalene skal stå ferdig til bruk med åpning september 2020

Ad.3 Kurs for pasienter med bipolare lidelser.
Det er ledige plasser ved vårens kurs for mennesker med bipolar lidelse ved
LMS Blakstad sykehus.
Kurset starter opp i dag, men vi har utvidet fristen for deltakelse til 7. februar
Gjennomføring
Kurset består av 12 ukentlige samlinger á 2,5 time på tirsdager. Hver kursdag
består av undervisning, samt samtale om dagens tema og deling av egne
erfaringer.

Tid og sted
Det holdes nye kurs hvert halvår ved Lærings – og mestringssenteret, Blakstad,
Strandveien 50, Vettre Bygg nr 28.
Henvisning
Kurset krever henvisning fra fastlege/behandler. Merkes «bipolarskolen»
Det betales egenandel per kursdag. Frikort gjelder.
Selvhjelpsgrupper
Den siste kursdagen gis det informasjon om hva selvhjelp er og hvordan det kan
brukes som en videreføring av kurset. Deltakerne får mulighet til å starte en
selvhjelpsgruppe med hjelp fra en igangsetter. Gruppen drives deretter av
deltakerne selv.
Undervisning til pårørende
Temamøter om bipolar lidelse arrangeres to ganger pr år. Informasjon
legges ut på Vestre Vikens internettside, eller kontakt Lærings- og
mestringssenteret for nærmere informasjon.

Axel Simonsen, Seksjonsleder|Lærings – og mestringssenteret
Helsefag|Vestre Viken HF
Epost: axel.simonsen@vestreviken.no

Mobil: +47 913 91 843

Ad.4. Merk henvisningene til pakkeforløp kreft.
Hvis man henviser til Pakkeforløp kreft kan vurderingen bli
forsinket hvis man kun skriver inne i teksten at det er en
henvisning til Pakkeforløp.
Bruk nedtrekksmeny/avkrysning i «Den gode henvisning» og velg
«Pakkeforløp kreft», da vil henvisningen skille seg ut fra alle andre
henvisninger i oversikten i DIPS.
Se bilde under.

PKO ber om innspill til temaer for Møteplassen, og
ber fastlegene ta kontakt om det er utfordringer eller
ønsker i samhandlingen med sykehuset.

LINKER:
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/
Fastlegeportalen: https://06.fastlegeportalen.no/
Fritt sykehusvalg: http://www.frittsykehusvalg.no/start/
Pål Steiran (leder/med)
(pal.steiran@vestreviken.no)
Mette Lerfaldet (psyk/BUP) (mette.lerfaldet@vestreviken.no)

Tlf. 32116191 (tirsdag + torsdag)
Tlf. 32116554 (torsdag)

Toril Bøyum (HSS pol. klin, RS Kir /Gyn) (tobeoy@vestreviken.no)
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