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Elektronisk nyhetsbrev fra praksiskonsulentene
AKTUELLE SAKER:
1. Uroterapeuttilbud utvidet ved RS
2. PKO, Ringerike sykehus søker fastlege som praksiskonsulent i 20% stilling
3. VV’s traumeplan samsvarer nå helt med nasjonal traumeplan
4. GBS (Gruppe B-Streptokokker) hos gravide

Ad 1. Uroterapeuttilbud utvidet ved RS
Uroterapeuttilbudet er utvidet fra 20 til nå 80% stilling, fordelt på
en dag + to kvelder/uke. Se vedlegg.
Pas må henvises på vanlig måte til enten Gyn eller Urol.pol.
Målgruppe: Pas med vannlatningsproblemer og seksuell dysfunksjon.
Aktuelle tiltak: Kartlegging type urinlekkasje, opplæring i tibialisstimulering,
RIK, uridom, vacumpumpe, resturinmåling, penisinjeksjon(impotens),
elektrostimulering(stress/urge), samt urodynamiske u.s., blæretrening,
ktr etter TUR-P, BCG-skyllinger, beh av «painful bladder» med uracyst.

Ad 2. PKO, Ringerike sykehus søker fastlege som
praksiskonsulent i 20% stilling
Praksiskonsulentordningen er en landsdekkende ordning som er etablert for å
styrke samarbeidet mellom sykehus og fastleger til det beste for pasientene.
Fastleger tilsettes i konsulentstillinger på sykehuset, og arbeider for å forbedre
pasientforløp og utvikle felles retningslinjer og kultur for samarbeid mellom
primærleger og sykehusleger. Avlønning etter rammeavtalen mellom
Legeforeningen og Regionale helseforetak. Arbeidsdag er torsdager.
Avd.sjef er Trygve Kongshavn, mail: trkong@vestreviken.no .
Nærmere opplysninger: Pål Steiran tlf. 90614152, mail: pal.steiran@vestreviken.no
Se nedenstående linker for supplerende opplysninger
Rammeavtale praksiskonsulentordningen
Veileder praksiskonsulentordningen

Ad 3. VV’s traumeplan samsvarer nå helt med nasjonal
traumeplan
Traumeplanen i VV har tidligere samsvart med OUS Ullevåls traumeplan, men
er nå fra 010618 helt samsvarende også med nasjonal traumeplan..
I 2016 kom rapporten «Nasjonal traumeplan for Norge- Traumesystem i Norge
2016». Systemet er nå i stor grad implementert i alle RHF-ene.
I denne rapporten ligger også anbefalinger for traumeteamaktivering.
Se http://traumeplan.no/#acceptLicense
Vedlagt er reviderte kriterier og revidert kodeveileder – dette er det som gjelder.

Ad 4. GBS (Gruppe B-Streptokokker) hos gravide
Påminnelse fra Gyn.avd.:
UVI og asymptomatisk bakteriuri ABU (>100 000 bakterier pr ml): Skal
behandles, enten det er GBS eller annen mikrobe. Behandlingen er 10 dager
peroral antibiotika og kontroll etter 2 uker.
Funn av GBS i vagina eller rektum er ikke indikasjon for å gi antibiotika i
svangerskapet.
Men det skal påføres ”Helsekort for gravide”. Antibiotika gis under fødsel.
Se vedlegg for mer detaljert info

LINKER:
VV, For fastleger/henvisere: http://www.vestreviken.no/fagfolk_/samhandling_/fastlegerhenvisere_/Sider/default.aspx
Tidligere utgaver: Arkiv Praksisnytt og PKO-nytt
VV, Ris og Ros: Ris og ros
Avtalespesialister: http://www.helse-sorost.no/pasient_/avtale_/avtalespesialister_
Rehabiliteringsinstitusjoner:
http://www.helsesorost.no/pasient/rehabilitering/rehabiliteringstilbud/Sider/side.aspx
Legevaktshåndboken: http://www.lvh.no/
Helsebiblioteket: http://www.helsebiblioteket.no/
Raskere tilbake: https://vestreviken.no/behandlinger/raskere-tilbake
Fritt sykehusvalg: http://www.frittsykehusvalg.no/start/
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