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Nettside med gode ressurser
omDialysepasienter
søvn, angst og depresjon.
Ad 1.
– covid vaksinering
Tilbud om «Kunnskapsbaserte oppdateringsvisitter på nett»-KUPP
Det er nå bestemt at dialysepasientene blir vaksinert på sykehuset!

Ad.2 Mer om NY epikrisemal i Vestre Viken
Drammen sykehus har sammen med PKO utviklet en ny epikrisemal.
Denne innføres nå i hele Vestre Viken.
Den nye epikrisen inneholder de relevante hovedpunktene i fast definert
rekkefølge, slik at den skal være lettere å orientere seg i. Den inneholder
punkter om hvordan pasienten er informert, om videre plan for oppfølging
inndelt i spesialisthelsetjeneste, fastlege og kommunal omsorg. Oversikt
over medisiner er inndelt i faste, ved behov og avsluttet, med påskrift til
høyre for om medisinen er ny, endret eller kur.
På YouTube kan du se video om bakgrunn, begrunnelse og fremgangsmåte
for den nye epikrisemalene.
Ny Epikrise fra Vestre Viken HF - YouTube

Sykehuset ønsker tilbakemeldinger om hvordan den nye epikrisen fungerer
for fastlegene, - send evt melding til oss i PKO, så kan vi formidle.

,

Ad. 3 MØTEPLASSEN DS om akutte geriatriske tilstander
PKO Drammen arrangerer elektronisk møte i samarbeid med geriatrisk avdeling
Drammen sykehus.
Tid: Torsdag 11.03.2021 kl 18 – 20:15
Sted: Videomøte på Join.nhn.no
Foreløpig program:
Hvert av de tre hovedtema innledes og avsluttes av fastlege med en kasuistikk 5
min og avsluttende diskusjon 10 min.
18:00 Generell info og velkommen ved PKO.
18:05 – 18:20 Info om Sykehjems-nettside og om ny livstils poliklinikk.
18:20 Akutt forvirring og delir – Astrid Hall, overlege Geriatrisk avdeling.
Kasuistikk ved Jan Robert Grøndahl, fastlege og PKO.
19.00 Multisyke med forverrelser, akutt funksjonsfall/svikt – Øystein Fossdal,
overlege Geriatrisk avdeling.
19:40 Alvorlig/akutt hjertesvikt hos eldre. Kardiolog. Kasuistikk ved Trygve
Kongshavn, fastlege og PKO.
20:10 Avslutning, div info til deltagerne 5 min.
Påmelding innen 10.03.2021 til: Anne-Grete.Skaret@vestreviken.no
Videolink sendes ut i forkant av møtet samme dag.
Velkommen!

Ad. 4 MØTEPLASSEN DS om akutt abdomen
PKO Drammen arrangerer elektronisk møte i samarbeid med kirurgisk,
gynekologisk og pediatrisk avdeling Drammen sykehus.
Tid: Torsdag 15.04.2021 kl 18 – 20:15
Sted: Videomøte på Join.nhn.no
Foreløpig program:
Hvert av de tre hovedtema innledes og avsluttes av fastlege med en kasuistikk 5
min og avsluttende diskusjon 10 min.
18:00 Generell info og velkommen ved PKO.
18:05 – 18:45 Akutt abdomen sett fra kirurgens side.
xxx - , overlege Kirurgisk avdeling. Kasuistikk ved xxx, fastlege og PKO.
18:45 - 19:30 Akutt gynekologi, primært med abdominsmerter som symptom.
xxx - , overlege Gynekologisk avdeling. Kasuistikk ved xxx, fastlege og PKO.
19.30 - 20:10 Akutt abdomen hos barn.
xxx - , overlege Barneavdelingen. Kasuistikk ved xxx, fastlege og PKO.
20:10 Avslutning, div info til deltagerne 5 min.
,

Påmelding innen 14.04.2021 til: Anne-Grete.Skaret@vestreviken.no
Videolink sendes ut i forkant av møtet samme dag.
Velkommen!

Ad. 5 Avtalespesialistene presenterer seg:
Lungespesialist på Humana Sandvika
Humana Helse består av flere spesialiser innen kardiologi (Steinar
(Ellen Norli/LivKjustad), nevrologi (Narpinder Singh), og
lungemedisin (Saeed Vahedi (junior) og Per Arve Lier (avtroppende
senior i 2022))
Alle leger på Humana Helse arbeider med refusjonsordning fra
HELFO. Det er inngått bilaterale samarbeidsavtaler med Vestre
Viken og Oslo universitetssykehus om lungepasienter.
Lungespesialistene utfører det meste innen lungemedisin, bortsett fra
intervensjoner (f.eks. bronkoskopi, pleurabiopsi), inkludert Pustetester
(spirometri, bodybox, gassdiffusjon, FeNO måling, Oscillometri)
Provokasjonstester (bronkodilatorer, Metacholin test,
anstrengelsestester) 24 timer BT og EKG registrering,
Belastningstester med AKG, cardiopulmonal belastningstest
(tredemølle/Sykkel med AKG og oksygenopptak) Luftbårne
allergiundersøkelser og allergivaksinasjon. Utredning for
lungefortetninger, vurderer bilder fra Unilabs/Aleris med
delingskode. Biologisk behandling for alvorlig astma
Søvnapnè utredning med polygrafi undersøkelse.
Vi har ingen akutt funksjon, men der kollegene tar kontakt (f.eks SMS
til min private mobil 90184647, tar kontakt ved anledning), forsøker jeg
å prioritere pasienter som har behov for det. For øvrig ønsker jeg å ha
en tett dialog med kolleger om pasientene. Henviste pasienter kan nå
oss på spesialist@humana.no.
Takk for at dere bidrar til god utnyttelse av lungemedisinske ressurser i
våre nærområder. Som ny «junior», gleder meg til å hilse på mange
kolleger i nærområdet og bidra med lungemedisinske kurs og mulighet
for hospitering i våre lokaler (Elias Smiths vei 10, inngang D, 3 etasje),
like i nærheten av Sandvika tog/busstasjon.
Saeed Vahedi
Spesialist i indremedisin
Spesialist i lungesykdommer

Ad. 6 Diabetesforum 2021, 27.-29. april
Diabetesforum vil for aller første gang gjennomføres som en digital
konferanse.
Konferansen er for helsepersonell som er opptatt av diabetesforskning
eller jobber med personer som lever med diabetes. Diabetesforum 2021
arrangeres av Diabetesforbundet i samarbeid med Helsedirektoratet.
Mer info:

Diabetesforum 2021 , 27.-29. april | Diabetesforbundet

Ad. 6 Tlf nr til ø.hj psykiatri

Vi gjentar tlf nr til vakthavende innen psykiatri:
Ringerike, Hole, Flå, Jevnaker
Kl 08 – 20
Tlf 32 16 68 45 (Døgnseksjonen Røyse)
Etter kl 20 og helger Tlf 67 50 56 90 (be om vakthavende Blakstad)

Modum, Krødsherad
Kl 08 – 15:30 Tlf: 488 84 287 ( Modum Bad psyk pol)
Kl 15:30 – 20 Tlf: 32 16 68 45 (Døgnseksjonen Røyse)
Etter kl 20 og helger Tlf 67 50 56 90 (be om vakthavende Blakstad)
Sigdal
Kl 08 – 20 Tlf 67 50 56 90 (be om vakthavende Kongsberg DPS)
Etter kl 20 og helger Tlf 67 50 56 90 (be om vakthavende Blakstad)
Nesbyen, Gol, Hemsedal, Ål, Hol
Kl 08 – 15:30 Tlf 32 08 69 70 (vakthavende DPS HSS)
Kl 15:30 – 20 Tlf: 32 16 68 45 (Døgnseksjonen Røyse)
Etter kl 20 og helger Tlf 67 50 56 90 (be om vakthavende Blakstad)

Ad. 7 Vi gjentar FACT teamet Ringerike DPS
Ringerike DPS har utarbeidet en brosjyre om FACT-teamet. FACT (Flexible
Assertive Community Treatment) kan oversettes til norsk som
fleksibel oppsøkende behandling.
FACT er et samarbeid mellom kommunene i området og Ringerike DPS
(distriktspsykiatrisk senter). Målet er å gi helhetlige og koordinerte tjenester,
det vil si best mulig hjelp for den enkelte.
Se vedlegg for brosjyre

PKO ber om innspill til temaer for Møteplassen, og ber fastlegene ta kontakt om det er
utfordringer eller ønsker i samhandlingen med sykehuset.
Er du nysgjerrig på PKO funksjon, lyst til å jobbe i PKO eller vil hospitere hos oss i
PKO ved Ringerike sykehus, så ta kontakt.

LINKER:

Se også: https://vestreviken.no/beredskap

Koronavirus Folkehelseinstituttet: https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/
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/

http://www.vestreviken.no/fagfolk/samhandling/fastleger-pko
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