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PKO legene har i 2015 bestått av følgende personer: Ivar Halvorsen, Kjetil Hetta, Jan Robert 

Johannessen, Knut Vassbø, Eivind Vestbø (sluttet i juni 2015), Magni Sønnesyn (for Jæren 

DPS) og Olav Thorsen (leder). Rogaland A-senter har ikke hatt noen praksiskonsulent i 2015.   

 

Navn Kommune/region Divisjon 

Leger:    

Pia Skoglund (ny) Stavanger Kvinne barn divisjonen, 

Østerlide, BUPA, Psyk. klinikk 

Ivar Halvorsen Stavanger MOBA 

Kjetil Hetta Sandnes Medisinsk divisjon 

Jan Robert Johannessen Stavanger Divisjon for medisinsk service 

+ PKO hjemmeside  

Ledig  Rogaland A-senter 

Knut Vassbø Bjerkreim Kirurgisk divisjon, ortopedisk 

seksjon + Dalane DPS 

Ledig Ryfylkekommunene  

Magni Sønnesyn  Jæren DPS 

Olav Thorsen Stavanger Koordinator/leder for PKO 

Eirik Viste Hå, Rennesøy, Time og Kvitsøy Kirurgisk divisjon – bløtkirurgi 

med nevrosenteret, ØNH, Øye 

og plast. 

Heidi Nilsen Svangerskapspermisjon  

Sykepleiere:    

Solfrid Halsne Sandnes Kvinne- og barndivisjonen 

Jorunn Øvrebø Stavanger Medisinsk/kirurgisk divisjon 

Kristine Ims Larsen Sandnes Medisinsk/kirurgisk divisjon 

 
2. Prosjekter og aktiviteter 

Formålet med PKO-stillingene er å bidra til å utvikle helhetlige og godt koordinerte 

pasientforløp mellom primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten.  

 

PKO sykepleiere:  

Solfrid Halsne har vært knyttet til Kvinne- og barnedivisjonen gjennom hele året.  

 Hun har deltatt i revisjonsarbeidet av «Fødeblomsten». Denne gangen i Fødeblomsten 

V, er det nedsatt en arbeidsgruppe for å beskrive svangerskapsomsorgen med 

grenseflatene mellom 1. og 2. linjetjenesten. Solfrid Halsne leder denne gruppen.  

 «Tilbud til foreldre som har behov for samtale om egen situasjon etter at barn har vært 

innlagt ved Barne- og ungdomsklinikken». Hun har utarbeidet informasjon til foreldre 

om hvilke tilbud som finnes utenfor sykehuset. Dette ble gjort i samarbeid med 

forskjellige ledere innenfor barne- og ungdomsklinikken. 

 Gjennomgang av, og endringer i EQS-rutiner som berører sykehus og kommune samt 

avklaring av ansvar har hatt stort fokus. Hun har også deltatt på samarbeidsmøter i 

rollen som praksiskonsulent. 

Jorunn Øvrebø og Kristine Ims Larsen har vært tilknyttet prosjekt fra april 2015. Da ble to 

praksiskonsulentsykepleiere ansatt fra henholdsvis Sandnes og Stavanger som sammen med 

to samhandlingssykepleiere fra medisinsk og kirurgisk divisjon skulle jobbe sammen i 

prosjekt der tittelen ble «Hvordan kan pasientflyten (hjem til hjem) forbedres for å unngå 



unødvendige re-innleggelser?» De er ansatt på sykehuset i 20 % stilling hver, og er til stede på 

SUS torsdager. Prosjektansettelsen er foreslått forlenget til medio juni 2016 i første omgang. 

Prosjektrapporten foreligger mars 2016 og presenteres nå i diverse fora. De har deltatt på 

samarbeidsmøter i rollen som praksiskonsulenter. 

 

PKO legene har i 2015 avholdt 10 møter og behandlet 63 saker.  

Høsten 2015 ble det ansatt 2 nye praksiskonsulenter, Pia Skoglund og Heidi Nilsen, begge i 

20 % stillinger. Heidi har svangerskapspermisjon frem til september 2016.  

Den 11. november arrangerte vi det første Nytt og nyttig fra SUS for allmennlegene i Sør-

fylket. Det var det første i en fast serie med 1-2 møter i halvåret, og ble svært godt besøkt og 

mottatt.  

Pia Skoglund har tatt over Kvinne-barn, Psykiatrisk og Sola DPS. Hun er fast på SUS om 

tirsdagene, og har gått aktivt inn i samarbeidet med sine avdelinger. Hun har hatt møter med 

de forskjellige divisjonene for å bli kjent, har vært med i prosjektgruppe pakkeforløp for 

psykose, P16 prosjekt om forbedringer på KK og intern faglig arbeidsgruppe.  Hun har sett på 

bekymringsmeldinger ved Stavanger DPS og hatt møter med ruskonsulent og oppfølging av 

diverse småsaker på avdelingene.  

Ivar Halvorsen har deltatt i diagnostisk pakkeforløp (mistanke om alvorlig sykdom, men 

uklare symptomer) som er det vanskeligste av pakkeforløpene. Sykehuset har etablert 

Diagnostisk senter, som har ansvar for pasientene som henvises til dette pakkeforløpet. 

Informasjon til fastlegene ble nøye gjennomarbeidet, og er spredt via Praksisnytt og Nytt og 

nyttig. Han er også med i PKO AU. 

 

Knut Vassbø har arrangert det årlige seminaret med fastleger, Dalane DPS og 

kommunehelsetjenester i Dalane-kommunene, oppfølging av Dalane DPS og ortopedisk 

avdeling, i hovedsak førstnevnte og deltok på den årlige PKO-samlingen på Gardermoen.  

 

Kjetil Hetta har møtt i IKT samhandlingsgruppe, legemiddelkomiteen og prosjektet palliativt 

pasientforløp. Han har jobbet med pakkeforløp kreft knyttet til tyktarmskreft.  Deltok på 

nasjonal PKO fagdag.  

 

Jan Robert Johannessen driver nyhetsbloggen Praksisnytt og vedlikeholder informasjonen i 

"PKO-arkivet" på nettsiden www.fastlegeservice.no. Det er publisert ca. 70 nyheter gjennom 

året og bloggen har rundt 1500 oppslag i måneden. Bloggen har for tiden 521 abonnenter. Han 

deltar ellers i møtene i Fagråd 1 med oppfølging av samhandlingsavtalene. Han bistår med 

pilotering av meldinger fra laboratoriene til fastlege journalprogramvare og jobber opp mot 

Helse Vest IKT med utviklingen av Interaktiv henvisnings- og rekvireringsløsning (IHR- 

prosjektet). Han representerer PKO i IHR- styringsgruppen og deltar aktivt med pilotering og 

innspill videreutvikling av funksjonaliteten i løsningen. Han har også vært PKO representant i 

Programstyret for samhandling som ble lagt ned ved årsskiftet. Han jobber også med ulike 

oppdrag for Direktoratet for e-helse i EPJ løftet. Han er primært PKO- kontakt for Divisjon 

for medisinsk service på SUS. 

 

http://www.fastlegeservice.no/


Eirik Viste har hatt møter med nevrologisk avdeling mht. tilgjengelighet og ventetid for 

poliklinisk vurdering. Jobbet med pakkeforløp kreft knyttet til urologisk avdeling og 

Brystdiagnostisk senter. Samarbeidet med Allergologisk senter i forbindelse med rutiner for 

allergivaksinasjon på fastlegekontor. Deltok på nasjonal PKO-konferanse. 

Magni Sønnesyn har som tidligere hatt halvårlige møter med alle legene på JDPS og to årlige 

møter med avdelingsoverlegen på poliklinikken. I møtene har de drøftet ulike 

problemstillinger og måter å løse disse på i samarbeidet mellom fastlegene og JDPS. Tema 

har vært henvisninger, prioriteringsforskriften, epikriser og tilbakemeldinger om 

medikamentendringer, og undervegsrapporter under lengre behandlingsforløp ved JDPS. I 

tillegg har hun møtt på Allmennlegeutvalg i de fire jær-kommunene nesten årlig for å ta imot 

tilbakemeldinger til JDPS fra fastlegene og gi informasjon fra JDPS. Hun har og besøkt 

sengepostene en halv dag hver nesten årlig. Som praksiskonsulent møter hun fast i Kvalitets- 

og pasientsikkerhetsutvalget ved JDPS en gang i måneden. Hun møter og i Forum for 

psykiatri og rus Jæren tre ganger i året, der er kommuneoverleger, ledere for Psykiatri- og 

rustjenestene i kommunene, JDPS ved sjefslege, avdelingsledere og brukerrepresentanter er 

representert.  

Olav Thorsen har representert PKO i Samhandlingsutvalget og legemiddelkomiteen.  

 

Kontakten med fastlegene 
Praksiskonsulentene også i år deltar aktivt på flere av de lokale allmennlegeutvalgsmøtene 

(ALU) for fastlegene i kommunene og på Rogaland legeforenings kurs og møter, hvor det 

informeres om PKO og innhentes informasjon og eventuelle klager på samarbeid og rutiner 

ved SUS. 

Veien videre 

Evalueringen av PKO i 2014 viste et ønske om mer nærvær av praksiskonsulentene i 

sykehuset, og førte til utlysningen av to stillinger på 20 %. Disse nye stillingene forventes å 

gjøre praksiskonsulentene bedre i stand til å delta i større prosjekter og ha mer fortløpende 

kontakt med avdelingene.  

 

 

Marianne Amdal      Olav Thorsen 
 

Leder for PKO sykepleier     Leder for PKO leger 


