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PKO legene har i 2016 bestått av følgende personer: Pia Skoglund, Ivar Halvorsen, Kjetil 
Hetta, Jan Robert Johannessen, Knut Vassbø, Heidi Nilsen, Magni Sønnesyn (for Jæren DPS) 
og Olav Thorsen (leder). Rogaland A-senter har ikke hatt praksiskonsulent i 2016. I tillegg 
har samhandlingslege Svein Kjosavik deltatt på de fleste møtene.  
 
Navn Kommune/region Divisjon/klinikk 
Leger:    
Olav Thorsen Stavanger Koordinator/leder for PKO 
Pia Skoglund Stavanger Kvinne-barn 
Ivar Halvorsen Stavanger Prehospital klinikk, MOBA 
Kjetil Hetta Sandnes Klinikk Hode Hals + Rehab 
Jan Robert Johannessen Stavanger Klinikk A+C + Praksisnytt 
Knut Vassbø Bjerkreim Kirurgisk klinikk, Dalane DPS 
Ledig Ryfylkekommunene  
Eirik Viste Hå, Rennesøy, Time og Kvitsøy Kirurgisk – bløtkirurgi, Plast, 

nevrosenteret, ØNH, Øye 
Heidi Nilsen Eigersund BUPA, Psyk. klinikk 
Magni Sønnesyn  Jæren DPS 
Ledig  Rogaland A-senter 
Sykepleiere:    
Solfrid Halsne Sandnes Kvinne- og barndivisjonen 
 
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 og har:  
• deltatt i arbeidet med å ferdigstille Fødeblomsten V og besøkt 2 nye kvinneklinikker for å 

se på organisering og samarbeidsrutiner med kommunene. Dette var også med tanke på 
nytt sykehus 

• sammenstilt lover/retningslinjer/EQS-rutiner/dagens praksis og foreslått revisjon av /nye 
EQS-rutiner etter innspill fra helsestasjonstjenesten i kommunene og Kvinne- og 
barnedivisjonen: 

• Rituell omskjæring av gutter 
• Rutine for utarbeidelse av fødeplan i primærhelsetjenesten 
• Etterkontroll/samtale hos jordmor i primærhelsetjenesten  
• «Gode råd før fødsel» 
• RUS – Opplysningsskjema fra 1.førstelinjetjenesten 

o kartlagt kommunejordmor-årsverk og fordeling på antall personer. Dette sier noe om 
mulighetene for å oppfylle anbefalingene i «Barselretningslinjene» fra 2014 

Jorunn Øvrebø og Kristine Ims Larsen, praksiskonsulentsykepleiere fra henholdsvis 
Sandnes og Stavanger kommune, var ansatt i prosjekt fra april 2015 til juni 2016. Sammen 
med to samhandlingssykepleiere fra medisinsk og kirurgisk divisjon så de på hvordan 



pasientflyt (hjem til hjem) kunne forbedres for å unngå unødvendige reinnleggelser. Det ble 
utarbeidet en prosjektrapport som finnes på https://helse-stavanger.no/fag-og-
forskning/samhandling/verktoy-for-samhandling/praksiskonsulentordningen. Denne belyser 
mulige årsaker til reinnleggelser og har ført til konkrete tiltak i sykehuset. I tillegg har 
reinnleggelser fått oppmerksomhet i Læringsnettverket for gode pasientforløp for eldre, i regi 
av KS og Kunnskapssenteret hvor kommuner og helseforetaket deltar. Grunnet 
ressursutfordringer i samhandlingsseksjonen, har det ikke blitt ansatt praksiskonsulent-
sykepleiere etter at prosjektet var avsluttet.  

PKO legene har i 2016 avholdt 10 møter og behandlet 74 saker.  

Heidi Nilsen begynte høsten 2016 i 20 % stilling. Hun hatt møte med Lars Conrad Moe og 
Jan Skandsen for å bli bedre kjent med Psykiatrisk klinikk og BUPA med fokus på 
samhandling med primærhelsetjenesten. Hun jobber med PLO- meldinger fra psykiatrisk 
klinikk til kommunene. Har også hatt møte på Sola DPS der det ble drøftet hvordan man 
kunne sikre god samhandling og kommunikasjon videre. Deltok på Dalaneseminaret i regi av 
Dalane DPS og har bistått i prosessen med opprettelse av ny pasientkategori aktuell for 
innleggelse i KØH tilbud i Eigersund. 
Pia Skoglund ble ansatt på SUS høsten 2016 for å ta sideutdanningen. Hun har 
imidlertid fortsatt som praksiskonsulent på Kvinne-Barn.  
Ivar Halvorsen har jobbet mye med e-helse siste året, og sitter i styret i Direktoratet for 
e-helse.  
Knut Vassbø har deltatt i Helse Vest sitt arbeid med revmatologi, har arrangert det årlige 
seminaret med fastleger, Dalane DPS og kommunehelsetjenestene i Dalane-kommunene, har 
hatt oppfølging av sjukehusavdeling, hovedsakelig Dalane DPS i tillegg til småsaker i PKO-
arbeidsområdet. 
Kjetil Hetta har deltatt som pko representant i legemiddelkomieen, fagråd delavtale 9 
(IKT samarbeid) og sittet i regional og lokal gruppe i prosjekt legemiddeltryggleik 2016. 
Jan Robert Johannessen er redaktør for Praksisnytt samt kontakt for Klinikk A (Intensiv og 
intermediær, anestesi inkl. post.op. Ortopedi, operasjon DK Hillevåg) og Klinikk 
C (Immunologi/transfusjonsmedisin, medisinsk biokjemi, medisinsk mikrobiologi, patologi, 
radiologi, ABK, MTI). Praksisnytt har mellom i snitt 7-8000 oppslag per måned i tillegg til at 
alle nyheter sendes ut på epost til over 500 abonnenter. Abonnentsmassen er både fastleger, 
kommunehelsetjenesten forøvrig og ansatte ved SUS. Jan Robert vedlikeholder ellers de 
nasjonale PKO sidene samt at han har sittet i styringsgruppen for IHR modulen (Interactor) og 
pilotert modulen samt deltatt i arbeid med henvisningsveiledere. Han er ellers involvert i ulike 
piloteringsprosjekter innen for IKT, heriblant "Dialogmelding lege-lege". Han jobber ellers 
som delprosjektleder for Rapportering og strukturering i EPJ - løftet som er et program drevet 
av Direktoratet for e-helse for videreutvikling av EPJ i primærhelsetjenesten. 
Eirik Viste Møter med nevrologisk avdeling mtp 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. Deltatt på PKO-konferansen(PKO-nasjonal). 
Magni Sønnesyn har hatt halvårlige møter med alle legene på JDPS og to årlige møter 
med avdelingsoverlegen på poliklinikken. I tillegg har hun møtt fastlegegruppene i 
kommunene for tilbakemeldinger og informasjon. Hun møter fast i Kvalitets- og 
pasientsikkerhetsutvalget ved JDPS en gang i måneden, og i Forum for psykiatri og 
rus Jæren tre ganger i året, der kommuneoverleger, ledere for Psykiatri- og 
rustjenestene i kommunene, JDPS ved sjefslege, avdelingsledere og 
brukerrepresentanter er representert. Hun er også med i programkomiteen for det 
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årlige Psykisk helse og arbeid-seminaret som JDPS arrangerer sammen 
med kommunene og NAV. 
Svein Kjosavik, samhandlingslege på SUS fra høsten 2015, har deltatt på de fleste 
møtene, og fungert som et bindeledd mellom sykehuset og PKO.  
 
Av saker som har vært diskutert i møtene dette året kan nevnes:  

• Preoperativ undersøkelse hos fastlege. 
• EPJ adresseregister 
• Hemmelige telefonnummer til fastlegene  
• Triagering ved mottak 
• Stavanger DPS: avviste pas 
• KULE-prosjektet 
• VIP pas i SUS 
• Legemiddelavstemming på SUS 
• Diagnostisk senter 
• Telefon til sykehuslegene 
• Forskningen på SUS 
• Pasientreiser 
• Tjenestekatalog mikrobiologen 
• Samarbeid med radiologen 

 
Olav Thorsen har representert PKO i Samhandlingsutvalget.  
På den nasjonale PKO konferansen 1.-3.06.2016 i Kristiansand deltok Pia, Jan Robert og 
Olav.  

Kontakten med fastlegene 
Praksiskonsulentene deltar aktivt på 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. 
 
Nytt og nyttig møter 
Den 3. mars og 31. oktober arrangerte vi Nytt og nyttig møter med godt fremmøte, ca. 80 
allmennleger fra hele Sør-Rogaland. Møtene ble svært godt mottatt.  

Veien videre 
PKOs oppgave er å smøre samarbeidet mellom sykehuset og primærhelsetjenesten, rive 
gjerder og bygge broer. Et smidig og mest mulig knirkefritt samarbeid med god 
kommunikasjon og samforståelse om ansvar og oppgaver er viktig for gode pasientforløp. 
Arbeidet med stadig forbedring av elektronisk kommunikasjon og økt bruk av digitale 
beslutningsstøtteverktøy er med på å gjøre dette samarbeidet stadig bedre.  
 
 
 
Sissel Hauge       Olav Thorsen 
 
Leder for PKO sykepleier     Leder for PKO leger 
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