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PKO legene har i 2017 bestått av følgende personer: Pia Skoglund, Ivar Halvorsen, Kjetil 

Hetta, Jan Robert Johannessen, Knut Vassbø, Heidi Nilsen, Runar Johannessen (Rogaland A-

senter), Magni Sønnesyn (for Jæren DPS) og Olav Thorsen (leder). 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 

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

nevrosenteret, ØNH, Øye 

Heidi Nilsen Eigersund BUPA, Psyk. klinikk 

Magni Sønnesyn  Jæren DPS 

Runar Johannessen  Rogaland A-senter 

Sykepleiere:    

Solfrid Halsne Sandnes Kvinne og barn-divisjonen 

 
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:  

PKO legene har i 2017 avholdt 10 møter og behandlet 84 saker.  

Knut Vassbø har jobbet med retningslinjer for osteoporoserisikovurdering etter brudd, 
samarbeidsmøter med Dalane DPS, planlegging av seminar for fastleger, Dalane DPS og 
øvrige tjenester i Dalanekommunene.  
Eirik Viste har sett på oppgaveoverlevering med epikrise, telefontid kardiolog/nevrolog, 

PKO nasjonalt, diverse enkelt saker meldt inn fra fastleger, pågående prosjekter: dialog/ 

telefon barneavdeling og rehabilitering lokalt og regionalt 

Jan Robert Johannessen er PKO – kontaktperson for Klinikk A (Intensiv og intermediær, 

anestesi inkl. post.op., Ortopedi, operasjon DK Hillevåg) og Klinikk C (Immunologi/ 

transf.med), med.biokjemi, medisinsk mikrobiologi, patologi, radiologi, ABK, MTI). Han 

driver det nasjonale nettstedet www.pko.no og nyhetsbloggen Praksisnytt samt vedlikeholder 

informasjonen i PKO-arkivet. Det er publisert ca. 50 nyheter gjennom året i Praksisnytt og 

bloggen har rundt 2500 oppslag i måneden. Praksisnytt har for tiden 568 abonnenter. Han 

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

pilotering/ feilsøking av meldinger fra laboratoriene til fastlege journal-programvare. Han 

jobber også med ulike oppdrag for Direktoratet for e-helse i EPJ løftet. 

Runar Johannessen har som praksiskonsulent gjort seg kjent ved institusjonen, men har i 

hovedsak hatt faste møter med overlege Reidar Stokke og vært tilgjengelig ved behov. I løpet 

av 2017 har det vært 2-3 saker med individuell håndtering der fastleger har tatt kontakt for 

avklaring av enten henvisningsrutiner eller avklaring rundt fordeling av oppgaver. Han har 

http://www.pko.no/


ellers jobbet med utarbeiding av en mal til framtidig bruk når det blir mulig med 

beslutningsstøtte i journalsystemene ved elektronisk henvisning. Det er jobbet med at den 

ikke skal være lokal for Rogaland A-senter men forhåpentligvis gjelde for hele Helse Vest.  

Rogaland a-senter får mot slutten av min periode implementert DIPS og mulighet for 

elektronisk henvisning og epikrise, og jeg vil være tilgjengelig ved testing av dette.  

Kjetil Hetta har deltatt som PKOs representant i legemiddelkomiteen, fagråd delavtale 9 

(IKT samarbeid) og har sittet i regional og lokal gruppe i prosjekt om legemiddeltrygghet.  

Heidi Nilsen jobbet med PKO meldinger i kommunene for å avklare nærmere om hvem 
som var ansvarlige for videreformidling og hvordan prosessene var i de forskjellige 
kommunene. Hun hadde kontakt med Møyfrid Løvbrekke i Stavanger DPS for å arbeide 
med henvisningspraksis og kapasitetsutfordringer og dialog med Johnny Hovland ved 
BUP Egersund for å få fokus på viktige saker fra dem. Videre arbeid også med Nytt og 
nyttig møter.  
Ivar Halvorsen har jobbet med konseptet Døgn-dag-posten: mulighetene for forenklet 
oppvæsking før kontrastradiografi ved lav GFR, forhåndsavtalte blodtransfusjoner.  
Olav Thorsen er fast representant i Samhandlingsutvalget. 
 

Kontakten med fastlegene 

Vi får jevnlig innspill fra fastlegene med kommentarer til samarbeidet med sykehuset og 

forslag til forbedringer. Mange av innspillene det siste året har gått på økte oppgaver som 

sykehuslegene gir oss i form av kontroller, blodprøver, røntgen osv. Det er ofte usikkerhet 

omkring hvem som har ansvaret for oppfølging av svar på disse undersøkelsene og vi kjenner 

til flere tilfeller hvor dette har ført til forsinkelser og misnøye hos pasientene.  

 
Nytt og nyttig  
Møtene 24.04. og 24.10. var godt besøkt, med rundt 70 deltakere på hvert møte og ble 
godt mottatt.   

Veien videre 

Det jobbes nå sentralt (Legeforeningen, Norsk forening for allmennmedisin) med gjensidige 

avtaler mellom sykehusene og fastlegene. Flere av oss i PKO SUS deltar i dette arbeidet, og 

det er nedsatt en lokal gruppe som ser på disse avtalene lokalt.  

 

 

 

Sissel Hauge       Olav Thorsen 
 

Leder for PKO sykepleier     Leder for PKO leger 


