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I 2019 har PKO legene bestått av følgende personer: Pia Skoglund, Ivar Halvorsen, Kjetil 

Hetta, Jan Robert Johannessen, Kristine Furebotten Iversen, Knut Vassbø (permisjon fra 

høsten 2018), Runar Johannessen (vikar for Knut Vassbø), Magni Sønnesyn (for Jæren DPS) 

og Olav Thorsen (leder).  

 

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 

Runar Johannessen  Bjerkreim Kirurgisk klinikk, Dalane DPS 

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

nevrosenteret, ØNH, Øye 

Kristine F Iversen Eigersund BUPA, Psyk. klinikk 

Magni Sønnesyn  Jæren DPS 

Ledig  Rogaland A-senter 

Sykepleiere:    

Solfrid Halsne Sandnes Kvinne og barn-divisjonen 

 
Møter 

Praksiskonsulentene møtes en gang i måneden for å drøfte aktuelle saker, problemer og 

utfordringer knyttet til samarbeidet mellom første og andrelinjetjenesten. Avdelings- og 

seksjonsledere innkalles ved behov. Samhandlingslege Svein Kjosavik deltar fast på møtene. 

PKO leder deltar på møtene i Samhandlingsutvalget.  

 

Prosjekter og aktiviteter 

PKO-stillingene skal bidra til å utvikle helhetlige og godt koordinerte pasientforløp mellom 

primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten.  

PKO legene har i 2019 hatt 8 møter og behandlet 72 saker. Også i 2019 har arbeidet dreid seg 

om samarbeid og oppgavedeling mellom fastleger og SUS: Praktiske kjøreregler, 
prinsipper for oppgavedeling og prosessbeskrivelse og forankring av retningslinjene. 
Det ble i 2018 utarbeidet praktiske kjøreregler for henvisning, epikrise, resepter, 
samstemming og vedlikehold av Legemidler i Bruk (LIB) liste, timebestilling etter 
sykehusopphold, blodprøver, sykmelding, pasienttransport, parallell henvisning til flere 
avdelinger, rådgivning og gjensidig tilgjengelighet pr telefon, samarbeid ved 
kompliserte, sammensatte lidelser og tverrfaglig samarbeid. Prinsipp for oppgavedeling 
er at overføring av nye behandlings- eller kontrolloppgaver fra sykehus til fastleger skal 
avtales i en likeverdig dialog, gjennom drøfting og innpassing i disse anbefalingene.  
Andre arbeidsoppgaver i 2019 har vært:  

 Møter med Pasientreiser 

 Undervisning av LIS1 om FLO og PKO 

 Møte og dialog med respektive avdelinger vedrørende ulike problemstillinger, innlegg 
i Praksisnytt og tema til Nytt og nyttig.  

 E-helse arbeid rundt test av TOFIMM 

 Implementering av PROFs og håndtering av innmeldte avvik til dette 



 pakkeforløp psykiatri og utarbeidelse av henvisningsguide og maler og 

undervisningsmateriell 

 

PKO sykepleiere: I løpet av 2019 har det kun vært ansatt en PKO sykepleier. Hun er 

utdannet jordmor, er ansatt som fagleder for jordmortjenesten i Sandnes kommune og knyttet 

til kvinne-/barneklinikken i en 20% stilling på SUS. Hun har vært sentral i arbeidet med 

fremtidig barselomsorg, og oppleves som en stor ressurs i klinikken. Grunnet utskifting i 

seksjon for samhandling har det ikke vært utlyst nye PKO-sykepleie stillinger.  

 

Praksisnytt 

 

 
Nytt og nyttig  
To møter også i 2019, godt besøkt, med rundt 70 
deltakere på hvert møte og gode tilbakemeldinger.   
 
Kontakten med fastlegene 

Det har vært en økende frustrasjon og uro ute blant 

allmennlegene i løpet av 2019 pga. manglende rekruttering og økt arbeidsbelastning. Dette 

preger også arbeidet som praksiskonsulent.  

Veien videre 

I 2020 vil det bli gjort en nasjonal evaluering av praksiskonsulentordningen som vil kunne ha 

betydning for fremtidens organisering og drift.  

 

Nasjonal PKO konferanse 2020 
I 2020 skal Stavanger være vertskap for den nasjonale PKO konferansen. Den har tittelen 

Medisinsk samhandling omkring multisyke pasienter. Samhandling for en ny 

generasjon - teknologisk og praktisk. Arrangør er PKO SUS og Rogaland legeforening.  

Kurskomité: Pia, Kristine, Eirik, Runar. Kurset søkes godkjent som klinisk emnekurs 15 

poeng til spesialiteten i allmennmedisin 

 

 

 

Sissel Hauge       Olav Thorsen 
 

Leder for PKO sykepleier    Leder for PKO leger 


