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Elektronisk nyhetsbrev fra praksiskonsulentene
AKTUELLE SAKER:
1. Opplysning om smittestatus i henvisninger til sykehuset
2. PKO-nytt

Ad 1. Opplysning om smittestatus i henvisninger til sykehuset
Beskrivelse av smittestatus 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, tung pust, forkjølelse eller
magesmerter/diare de siste 7 dager, og har ikke hatt nærkontakt med kjent
covid-smitte eller vært i utlandet.
Pasientene blir informert om dette i innkallingsbrev, og også ringt opp før
dagkirurgi etc.

Ad 2. PKO-nytt
PKO sender ut lokale «Praksisnytt» som elektronisk nyhetsbrev til legene
og helseledere i lokalområdene rundt Ringerike sykehus, Kongsberg
sykehus, Drammen sykehus og Bærum sykehus.
PKO har også et felles informasjonsskriv (PKO-nytt) som har blitt trykket
opp og sendt ut pr post. Siste utgave for 2020 er vedlagt.
Alle Praksisnytt og PKO-nytt ligger også på nettsiden:
https://vestreviken.no/fag-og-forskning/samhandling/for-fastleger-og-andrehenvisere/pko-nytt-og-praksisnytt

Coronapandemien utfordrer oss, og alle strekker seg
langt for å sikre og ivareta god helse for pasienter, i
arbeid og privat. Takk til alle!
PKO-Ringerike ønsker alle en riktig God Jul og et mer
virusfritt og godt nytt år.

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, lyst til å jobbe i PKO eller vil 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-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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