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Elektronisk nyhetsbrev fra praksiskonsulentene
AKTUELLE SAKER:
1. Igjen «Drop-in» for rtg av lunge og enkle skjelettundersøkelser ved RS
2. PÅ NY Ringerikskurset 2018, 2. og 3. november
3. DIALOGDAG mellom fastleger og sykehusleger, litt utsatt
4. Elektronisk innsyn i pasientjournal åpnes fra 15. oktober 2018.
5. Oversikt over tidligere prøvesvar når man rekvirerer prøver i IHR.
Ad.1 Det er igjen åpnet for «Drop-in» for rtg av lunge og enkle
skjelettundersøkelser ved RS
Drop-in er tilgjengelig mandag–fredag, kl. 08:30–15:00
Henvisning i hånden til pasient eller sendt elektronisk via IHR, fortrinnsvis
merket ”drop-in”.
Det er til tider lang ventetid, så oppmøte tidlig på dagen lønner seg stort sett
best, ved oppmøte i lunsj eller på sen ettermiddag kan ventetiden være ekstra
lang.
(Oppsatt program og ø-hjelp vil alltid prioriteres foran drop-in.)
Pasienten reiser hjem FØR radiolog ser på bildene. Beskrivelsen sendes til
henvisende lege, pasienten får ikke med seg svaret.

Ad.1 PÅ NY: Ringerikskurset 2018, 2. og 3. november.
Tema «Praktiske prosedyrer for allmennpraktiserende leger»
Psykiatri, Ortopedi, Kirurgi, Gyn, Obstetrikk, Kardiologi, Lungemedisin,
Prehospital trombolyse
Kurset er godkjent med 15 poeng som emnekurs/klinisk emnekurs i
praktiske prosedyrer til videre- og etterutdanningen i allmennmedisin.
Påmelding til kursleder: oddmund.nestegard@vestreviken.no
Påmeldingsfrist: 20. oktober 2018 VI HAR LEDIGE PLASSER!
KURSPROGRAM
https://beta.legeforeningen.no/kurs/2018/8/32987/

Ad.3 DIALOGDAG mellom fastleger og sykehusleger, litt
utsatt
Neste tema er GYNEKOLOGI.
Grunnet bemanningsutfordringer ved avdelingen må vi utsette høstens
program. «Dialogdagen» ved RS og HSS forventes å komme i januar
2019. Vi kommer tilbake med program og tidspunkt.

Ad. 4 Elektronisk innsyn i pasientjournal åpnes fra 15.
oktober 2018.
Alle pasienter over 16 år som har kontakt med Vestre Viken HF etter 15.
oktober 2018, vil fra første kvartal 2019 ha mulighet til å logge seg på den
nasjonale helseportalen helsenorge.no og se utvalgte journaldokumenter som
er opprettet i deres journal fra alle yrkesgrupper. Innsynsløsningen gjelder
kun dokumenter opprettet etter 15. oktober 2018 . Se mer i vedlegg.

Ad. 5 Oversikt over tidligere prøvesvar når man rekvirerer
prøver i IHR.
Det er etterlyst mulighet for oversikt over tidligere prøvesvar når man er
inne i IHR-bildet. Det jobbes med forbedring av IHR, men inntil en
bedre løsning er på plass anbefales følgende:
1. Åpne labark i ditt journalsystem.
2. Åpne IHR.
3. Trykk Windows tasten + "Pil høyre" (evt. venstre): IHR vil da flytte
seg slik at det vises på kun høyre halvdel av skjermen og labarket er
synlig.
Se vedlagt skjermdump.
Hvis man klikker på labarket mens IHR er åpen "hopper" man tilbake til
journalen. Tast ALT+Tab for å komme raskt tilbake til IHR.

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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