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PKO legene har i 2018 bestått av følgende personer: Pia Skoglund, Ivar Halvorsen, Kjetil 

Hetta, Jan Robert Johannessen, Knut Vassbø (permisjon fra høsten 2018), Heidi Nilsen 

(sluttet juni 2018), Runar Johannessen (for Knut Vassbø), Magni Sønnesyn (for Jæren DPS) 

og Olav Thorsen (leder). Fra 01.11. har vi fått en ny praksiskonsulent: Kristine Furebotten 

Iversen. I tillegg har samhandlingslege Svein Kjosavik deltatt på 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 

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 

 
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: I løpet av 2018 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 veldig 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.  

PKO legene har i 2018 avholdt 10 møter og behandlet 64 saker. En milepel i 2018 har vært 
arbeidet med nye retningslinjer om samarbeid og oppgavedeling mellom fastleger og 
SUS. Ivar Halvorsen har vært sentral i dette arbeidet. Arbeidsgruppen har bestått av 
praksiskonsulenter, kommuneoverleger og utvalgte leger fra SUS. Anbefalingene består 
av tre deler: Praktiske kjøreregler, Prinsipper for oppgavedeling og prosessbeskrivelse 
og Forankring av retningslinjene. Det er 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. Ivar 
Halvorsen har vært sentral i dette arbeidet. Prinsipper for oppgavedeling har vært at 
overføring av nye behandlings- eller kontrolloppgaver fra sykehus til fastleger skal 
avtales i en likeverdig dialog, gjennom drøfting og innpassing i disse anbefalingene. 



Fastlegene og Helse Stavanger er enige i at det er ønskelig at «alt som kan ivaretas 
utenfor sykehus, bør ivaretas utenfor sykehus». Det har vært samarbeidsmøter med 
kontor for den Regionale vurderingseininga for rehabilitering, Lærings- og 
mestringssenteret, Mottaksklinikken (vedrørende mottakstelefon og forbedringsarbeid) 
og med Pasientreiser (utforming av standard skriv). Det har også vært jobbet med 
rusmiddelprøver og førerkort. 

Praksisnytt 

Det er sendt ut 39 meldinger i Praksisnytt i 2018. Alle nyheter sendes ut til de 590 

abonnentene fra både fastlegekontor, kommunale virksomheter og SUS på epost. I tillegg har 

bloggen jevnt over ca 2000 oppslag i måneden. 

 

Nasjonalt PKO møte 2018 
Pia Skoglund, Eirik Viste, Sissel Hauge og Olav Thorsen 

deltok på den nasjonale PKO samlingen i Svolvær, og fikk 

inspirasjon til videre utvikling av ordningen lokalt.   
 
Nytt og nyttig  
Møtene 02.03. og 23.10. var godt besøkt, med rundt 70 
deltakere på hvert møte og gode tilbakemeldinger.   
 
PKO SUS 20 år 
Den 6. desember ble det markert at det var 20 år siden PKO SUS startet. Dagfinn Carlsen, 
som var første leder deltok, sammen med tidligere Fylkeshelsesjef Helge Bryne, 
sykehusdirektør Inger Cathrine Bryne, Eivind Vestbø, Asgeir Haugedal, Ruth Midtgarden 
og flere av de tidligere praksiskonsulentene. Bente Thorsen fra OUS snakket om PKO 
nasjonalt, og scenarier for videreutvikling av ordningen.  
 
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.  

Veien videre 

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

evaluering av PKO nasjonalt, hvor man også ser på nye muligheter for tilknytning og 

organisering. Dette vil bli drøftet på det nasjonale PKO møtet i mai 2019 i Oslo.  

 

 

 

Sissel Hauge       Olav Thorsen 
 

Leder for PKO sykepleier    Leder for PKO leger 


