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Nytt felles radiologi-system blir innført i Helse Bergen

11. november 2019 vil ei ny elektronisk løysing innan radiologi bli innført i heile Helse Bergen (inkl.
Voss sjukehus, Kysthospitalet i Hagevik, Skadepoliklinikken v/Bergen helsehus). Det nye systemet vil
innehalde alle pasientens foto, videoar og radiologiske undersøkingar.

Innføring av det nye PACS/RIS systemet gjer at Radiologisk avdeling vil ha redusert kapasitet i vekene
45-47. Alle tilvisande instansar blir oppmoda om å bruke våre private/kommersielle
samarbeidspartnarar i denne perioden, så langt det lar seg gjere. 
Les meir om innføring av PACS/RIS systemet.

Tilbod til personar med alvorlege psykiske lidingar
FACT står for ”Flexible Assertive Community Treatment” og kan oversettast til fleksibelt, aktivt
oppsøkande behandlingsteam i lokalmiljøet. FACT- teamet er etablert gjennom samarbeid mellom Os
kommune, Bergen kommune ved Fana bydel og Solli DPS. Les meir om behandlingstilbodet hos
FACT- teamet.

Nytt samvalsverktøy for psykose

Noregs første samvalsverktøy for psykose er no publisert på helsenorge.no. Det gir oversikt over
behandlingsmoglegheiter, slik at pasientar kan gjere informerte val om eiga behandling. 

Samvalsverktøyet for psykose er ei nettside med kvalitetssikra og pasientretta informasjon om kva for
behandlingar som finst, kva desse inneber, og kva for fordelar og ulemper dei har. 

https://helse-bergen.no/fag-og-forsking/samhandling/praksiskonsulentordninga-pko/nytt-felles-radiologi-system-blir-innfort-i-helse-bergen
https://helse-bergen.no/fag-og-forsking/samhandling/praksiskonsulentordninga-pko/fact-team-et-tilbud-til-personer-med-alvorlige-psykiske-lidelser


– Dette kan gjere det lettare for personar med psykose å diskutere behandlingsval med legen eller
psykologen sin slik at dei finn den løysinga som passar best for dei, seier prosjektleiar Leif Arvid
Øvernes i Helse Bergen. Les meir om samval ved psykose

Vi ønskjer velkomen vår nye praksiskonsulent på Voss

Eldfrid Nerland Haukenes har i lang tid sett behovet for ein praksiskonsulent ved Voss sjukehus, og gler
seg til å vere med å utvikle den nye PKO-stillinga knytt til sjukehuset.

Haukenes har arbeidd som fastlege sidan 2008, og er busett på Voss med mann og to barn. Ho er
spesialist i allmennmedisin og held for tida på med spesialistutdanning i samfunnsmedisin. Til dagleg er
ho fastlege og kommunelege i Vaksdal kommune. Ho har nyleg arbeidd eitt år som LIS 2 ved medisinsk
avdeling på Voss sjukehus. Haukenes ser fram til å arbeide for eit enda betre samarbeid mellom
primær- og spesialisthelsetenesta i området.

Nytt og nyttig møte 23. oktober på HUS

Sett av ettermiddagen 23 oktober og bli med på neste Nytt og nyttig møte.Her treff du kolleger og får
presentert smått og stort som kan vere kjekt for deg som fastlege å kjenne til. Ein liten matbit er her
også. Vi held møta i Sentralblokka på Haukeland universitetssjukehus frå klokka 18 til 21, og det er
praksiskonsulentane som syr saman programmet. Detaljar kjem når det nermar seg. Vi håpar å sjå deg.

Fagkveld for legar om HVP # sjekk deg

Kvinneklinikken på Haukeland universitetssykehus inviterer til spennende fagkveld om HPV (Humant
papilloma Virus) og screeening for livmorhalskreft. Sjå program for temakveld om HPV
Tid og stad:Onsdag 25 september kl 17:00-19:00.Auditoriet KK 4. etg. 

Meld deg på PKO-nytt her.
 Via nettsidene til Haraldsplass Diakonale sykehus og Haukeland universitetssjukehus

Avsendar: Haukeland universitetssjukehus, Haraldsplass Diakonale sykehus, og Betanien sykehus, og
praksiskonsulentane (PKO) i Helse Bergen.

PKO, Seksjon for samhandling, Haukeland universitetssjukehus - Postboks 1400, 5021 Bergen Norge
Klikk her dersom du ikkje ynskjer fleire nyheitsbrev
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