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1. Praksisnytt i nytt format:
Praksisnytt kommer i dag for første gang i nytt format.
Vi prøver ut en løsning som leverer en ferdig plattform for nyhetsbrev. I første
omgang frykter vi noen nybegynnerfeil, men håper etter hvert å kunne levere et
bedre og mer oversiktlig informasjonsbrev. Oppsettet skal også fungere på mobil.
Samtidig åpner vi for direkte innmelding og avmelding til/fra vår adresseliste - se
nederst.

2. Emnekurs Akuttmedisin
17-18 september 2021.
PKO og PHT, Vestre Viken, inviterer til kurs i
akuttmedisin for fastleger 17 og 18
september 2021.
Kurset tilfredsstiller kravene til kurs i
akuttmedisin for leger og annet
legevaktpersonell slik det er beskrevet i
akuttmedisinforskriften §7 og §8. Kurset er
laget etter rammeplan for kurs i akuttmedisin
utarbeidet av Nasjonalt kompetansesenter
for legevakts medisin.
Vi planlegger 15 timer kurs med fysisk
tilstedeværelse og praktiske øvelser. Antall
deltagere og lokaler vil bli tilpasset de
smittevernskrav som er gjeldende på
aktuelle datoer.
Sted, program og påmeldingslenke kommer
snart. Hold av datoene!

3. Tilbakemeldinger om
samhandling mellom
fastleger og sykehus.
Legeforeningen har utviklet et dokument om
samarbeid mellom fastleger og sykehus. (Se
lenke under). PKO har arbeidet for å gjøre
dokumentet kjent på sykehuset. Vi har
sammen med ledelsen på sykehuset etablert
en dialog rundt tilbakemeldinger fra fastleger
på samarbeidet basert på disse
anbefalingene. Tilbakemeldingene blir tatt
imot og behandlet av den eller de
avdelingene det gjelder, og er en viktig del
av sykehusets forbedringsarbeid.
Vi vil nå også starte et samarbeid om
tilbakemeldinger tilbake til fastleger og andre
henvisere om henvisninger og innleggelser
der det oppleves å være et
forbedringspotensiale. Dette vil ha fokus på å
etablere en konkret og objektiv dialog, og vil
skje i form av en uformell kollegial kontakt
som går utenom epikriser og pasientenes
journaler.
Intensjonen med tilbakemeldingene begge
veier er gradvis forbedring av samarbeidet i
en positiv respektfull dialog.
Tilbakemeldingene vil relateres til
Legeforeningens anbefalinger om samarbeid.
legeforeningen anbefalinger-om-samarbeid

4. Avtalespesialistene presenterer seg:
Lungespesialist på Humana Sandvika
Humana Helse består av flere spesialiser innen kardiologi (Steinar Madsen, Sindre Stavnes),
pediatri (Marie Erlandsen), rheumatologi (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.
Hilsen Saeed Vahedi

5. Reumatologisk avdeling informerer om vaksiner og
immunmodulerende medisiner:
Methotrexat setter ned vaksine effekten med 15-20 % så vi anbefaler at pas tar 14 dager pause
fra MXT etter at vaksinen er satt. Dette gjelder for begge doser av vaksinen. Rituximab infusjon
kan gis 4 uker etter vaksinen eller 4 mnd før vaksinen. Alle andre DMARDS kan bare kontinueres
uten pause.
Med vennlig hilsen Ada Wierød Konst avdelingsoverlege | Revmatologisk Avdeling | NRH

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

7. PÅMINNELSE Henvisningsskjema ved
"Luftveisinfeksjoner"
Sykehuset ønsker noe tilleggsopplysninger når vi legger inn pasienter med
luftveisinfeksjon
Her finner du skjemaet: Klikk for skjema
LENKER:
Vestre Viken:
Informasjon for fastleger og henvisere
Ris og ros - synspunkter og tilbakemeldinger
Henvisnings og oppfølgingsrutiner for fastleger
Vestre Viken beredskapsinfo Covid 19
Arkiv pko-nytt-og-praksisnytt
helse-og-arbeid
Andre:
Skil covid-19
Legevaktshåndboken
Helsebiblioteket
Fritt sykehusvalg

PKO i Vestre Viken
Praksiskonsulentordningen (PKO) består av fastleger og sykepleiere som tilsettes i
deltidsstillinger og fungerer som konsulenter på sykehusene.
PKO arbeider for å forbedre pasientforløp og utvikle felles retningslinjer og kultur
for samarbeid mellom primærhelsetjenesten og sykehusene.
Ordningen er knyttet opp mot helseforetaksledelsen på ulike vis, og er i økende
grad blitt del av sykehusenes samhandlingsenheter.

Her finner du kontaktinfo til praksiskonsulentene i Vestre Viken
Om du ikke allerede får og ønsker å motta Praksisnytt - Klikk her: Meld
på
NB! Ikke videresend Praksisnytt, det vil kunne se "rart" ut. Send heller
lenken til påmeldingskjemaet om noen ønsker på melde seg på
Om du ikke ønsker å motta Praksisnytt - Klikk her: Meld av

Praksisnytt for Ringerike sykehus utgis elektronisk ca. en gang i måneden til rundt 250
mottakere. Målgruppen er leger og helsepersonell i området rundt Ringerike sykehus – fastleger,
sykehjemsleger, legevaktsleger, kommuneleger og helseledere. I tillegg distribueres
nyhetsbrevet til leger og nøkkelpersoner på Ringerike sykehus.
Praksisnytt oppdateres og utgis av: Pål Steiran.
Kontaktinfo: pal.steiran@vestreviken.no
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