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Elektronisk nyhetsbrev fra praksiskonsulentene
AKTUELLE SAKER:
1. Bruk av Dialogmeldinger
2. Opplysning om smittescreening i henvisninger til sykehuset
3. Ringerikeskurset 2020, Reumatologi, 13.-14. november 2020
4. PKO-nytt og Praksisnytt
Ad 1. Bruk av dialogmeldinger.
Vi minner om riktig bruk, da noen benytter dialogmeldinger feil.
Dialogmeldinger brukes når pasient er i et behandlingsforløp, og skal erstatte brev,
telefoner og feil bruk av elektroniske henvisninger.
Tidshorisont: Fra henvisning er sendt fra fastlege og inntil 12 måneder siden sist
kontakt i avdelingen
Forventet svartid: 3 – 5 dager. Sendte og mottatte meldinger må følges opp av begge
parter
Det er meldingstypene Dialog Forespørsel og Dialog Svar på forespørsel som i hovedsak
skal benyttes (Dialog Notat skal ikke benyttes)
Meldingstypen Avvik benyttes hvis innhold ikke samsvarer med tilknyttet pasient, eller
at innholdet går ut over retningslinjene for avtalt bruk
Svar på en forespørsel ved å benytte svarfunksjonen i det mottatte dokumentet
Skal ikke brukes ved:
Øyeblikkelig hjelp avklaringer eller funn av alvorlig karakter- da må telefonkontakt
benyttes
Lange faglige utredninger – bruk da vanlig notat, henvisning eller epikrise
Generelle råd som ikke er aktuell for behandlingsformål
Administrative diskusjoner, f.eks. arbeidsfordeling fastlege/sykehuslege

Ad 2. Opplysning om smittescreening i henvisninger til sykehuset
Beskrivelse av smittescreening gjøres i stor grad i henvisningene fra fastlegene. Det
glipper likevel innimellom, og sykehuset vil derfor minne om at dette er viktig for
risikovurderingen.
En setning eller to er vanligvis nok – eksempelvis pasienten har ikke hatt feber,
hoste, tungpust, forkjølelse eller magesmerter/diare de siste 7 dager, og har ikke
hatt nærkontakt med kjent covid-smitte.

Ad 3. Ringerikeskurset 2020, Reumatologi, 13.-14. nov 2020
Arrangeres av Buskerud legeforening i samarbeid med PKO Ringerike sykehus
Kurset er godkjent som klinisk emnekurs, 15 timer.
Tema: REUMATOLOGI
Thorbjørnrud hotell, 3520 Jevnaker
Kursprogram vedlagt. Det blir lagt vekt på fastlegens tilnærming og oppfølging
av denne pasientkategori
Påmelding: Kursleder Ane Julie Narum Hjort: anerov@vestreviken.no
Påmeldingsfrist: 16. oktober 2020
Overnatting: Bestill selv direkte på hotellet, Tlf 61 31 71 00
Pt. tar hotellet inntil 40 gjester i den store salen (annenhver plass pga corona) –
vi tildeler plasser etter «først til mølla» prinsippet.

Ad 4. PKO-nytt og Praksisnytt
PKO-nytt og Praksisnytt finner dere også på nettsiden:
https://vestreviken.no/fag-og-forskning/samhandling/for-fastleger-og-andrehenvisere/pko-nytt-og-praksisnytt

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 og har du lyst til å 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-ogrehabilitering
Legevaktshåndboken: http://www.lvh.no/
Helsebiblioteket: http://www.helsebiblioteket.no/
Fastlegeportalen: https://06.fastlegeportalen.no/
Fritt sykehusvalg: http://www.frittsykehusvalg.no/start/

Pål Steiran (leder/Med.avd) (pal.steiran@vestreviken.no)
Mette Lerfaldet (psyk/BUP) (mette.lerfaldet@vestreviken.no)

Tlf. 32116191 (tirsdag + torsdag)
Tlf. 32116554 (torsdag)

Toril Bøyum (HSS pol. klin, RS Kir /Gyn) (tobeoy@vestreviken.no)
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