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Elektronisk nyhetsbrev fra praksiskonsulentene
AKTUELLE SAKER:
1. Henvisningsskriv / sjekkliste ved luftveisinfeksjon til Ringerike sykehus
2. Informasjon fra BUPA og ARA
3. Rehabilitering RS
4. Ringerike DPS (inkl MBN psyk pol og HSS)- Utbruddet av Covid-19 virus –
tiltak
5. BUPA Ringerike BUP

Ad 1. Henvisningsskriv / sjekkliste ved luftveisinfeksjon
Etter modell fra St Olav og PKO ved SIV har Med. avd. og PKO ved RS
redigert et henvisningsskriv / sjekkliste for luftveisinfeksjoner.
VEDLAGT, vi oppfordrer til at denne printes ut og brukes.
Denne er ment som henvisningsstøtte for å huske punkter som kan være
viktig i dialog med vakthavende og informasjon til Akuttmottak i dagens
pandemisituasjon. Det er ment som en veiledning og hjelp, og må ikke
oppfattes som et nytt krav i forhold til ny henvisningsmal.
Det er tatt med skåringsverktøy som «Clinical Frailty Scale», qSOFA og
NEWS, som kan være gunstig beslutningstøtte for å vurdere alvorlighetsgrad
og behandlingsnivå. Informasjon om disse verktøyene er på side 2 av
skjemaet. Man kan bruke det som er praktisk og nyttig.
Fastlege kan bruke sjekklisten for å huske sentral informasjon ved vurdering
av pasient.
SpO2 og RF er vesentlig i vurderingen, og fastlegene oppfordres til å sikre at
disse parametre sjekkes og følges opp.
Ved behov for innleggelse er det fortsatt naturlig ønskelig med elektronisk
henvisning.

Ad 2. NY informasjon fra BUPA og ARA
VEDLAGT, informasjon fra BUPA og ARA om tiltak i forbindelse med
SARS-CoV-2 viruspandemi og Covid-19 sykdom

Ad.3 Rehabilitering RS
 Pusterommet er stengt for trening, men de tar imot henvisninger og
følger opp pasienter via telefonkonsultasjoner
 Kliniske ernæring: Tar imot henvisninger og følger opp pr telefon
 Håndterapi. Tar inn øyeblikkelig hjelp/halvøyeblikkelig hjelp
vurdert av ortopedene
 Kognitiv vurdering av førerkort. Vil bli satt på vent. Hastesaker må
tas hånd om av fastlegen
Grete Heggheim
Seksjonsleder (fysioterapi)

Ad.3. Kommunale enheter for observasjon eller sykehus

Ad.4. Ringerike DPS - Utbruddet av Covid-19 virus – tiltak

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