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Hva er PKO?
(definisjon, PKO håndboka, legeforeningen)

 PKO er et nettverk av allmennpraktiserende leger som 

skal medvirke til å styrke samarbeidet mellom 

sykehusenes avdelinger, deres leger, andre ansatte, de 

allmennpraktiserende leger og den kommunale pleie- og 

omsorgstjenesten, til gagn for den enkelte pasient. I sin 

funksjon skal PKO medvirke til å sikre helheten og 

kvaliteten i pasientforløpet, et pasientforløp som 

involverer både første- og andrelinjetjenesten.



Hvem definerer våre oppgaver?

 PKO brukes ulikt på ulike sykehus. 

 Prosjekt, eks gjennomgang av henvisninger, reinnleggelser etc

 Faste møter (morgenmøter , møter m turnusleger etc)

 Arbeidsgrupper 

 Undervisning

 Møter m ledelse

 Hvor mye skal PKO styres?

 Veileder og funksjonsbeskrivelse for PKO foreligger 

nasjonalt, og det er også funksjonsbeskrivelse i tilpasset 

utgave til HSYK



Hva bør PKO ikke være?

 Sykehusets «samhandlingsalibi» (sitat fra leserinnlegg i 

avis på Helgeland)

 Tillitsvalgt for fastleger

 Sekretær

 Kommunens representant i samhandling med sykehuset

 Ukritisk informasjonskanal fra sykehus til fastleger



Funksjonsbeskrivelse PKO (PKO HÅNDBOKA)

 Forbedre og utvikle samarbeidet mellom allmennpraktiserende 

leger og avdelingen. 

 Stille allmennmedisinsk viten til rådighet for sykehusavdelingene 

slik at det skapes sammenheng i pasientforløpet.

 Ta stilling til innholdet i de anbefalinger som avdelingen ønsker 

sendt ut til allmennpraksis

 Sikre formidling av viten til sykehusavdelingen om arbeidsforhold, 

arbeidsmåter og behov for samarbeid i allmennpraksis

 PKO skal ivareta interessene til både avdelingen/ sykehuset og 

allmennpraksis



Praksiskonsulenten skal ivareta følgende oppgaver 
(Veileder Legeforeningen, revidert 2014):

 Forbedre helheten i pasientforløpet 

 vurdere henvisningspraksis/ mottak/ innleggelsespraksis, utskrivelse, 

oppfølging etter utskrivelse, beskrive pasientforløp

 Forbedre informasjonsflyten i samhandlingen mellom 

primærhelsetjenesten og helseforetaket

 Formidle relevant informasjon vedrørende samhandling mellom 

primærhelsetjenesten og helseforetaket

 Delta i nettverk og lign. for praksiskonsulenter.

 Være rådgiver i opplæringen av kommunehelsetjenesten



PKO HELGELANDSSYKEHUSET

 3 lokalsykehus, tidligere vedtatt 20% PKO hvert sted samt en PKO-

leder i 20% stilling. Prøver å jobbe opp mot alle sykehusets 

avdelinger. 

 Pr nå har vi ingen PKO hverken i Mosjøen, Sandnessjøen eller Rana, 1 PKO-

leder formelt tilknyttet alle 3 enhetene, arbeidssted Rana

 18 kommuner….

 Avvik

 Arrangering av møteserier etc

 Pasientforløp

 Henvisning/ epikriser/ medikamentlister

 Informasjonsflyt: fastlegenytt, mailkommunikasjon, møter



PKO Helgelandssykehuset, veien videre

 Fremtidig struktur skal vurderes. 

 Hensiktsmessig dimensjonering og organisering i HSYK

 Oppgaver

 Har vi fastleger som ønsker denne jobben?

 Ønsker de ulike sykehusenhetene å ha PKO?

 Er kommunene villig til å gi fritak for kommunale 

oppgaver (sykehjem, helsestasjon) for de som evt går inn i 

PKO?



Funksjonsområder og  arbeidsoppgaver
PKO-LEDER (HSYKS veileder, 2015)

 I samarbeid med Samhandlingssjef samordne praksiskonsulentenes arbeid

 Gi råd og veiledning til sykehusledelsen innenfor utvikling og endring knyttet til 

utvikling, implementering og oppfølging der det er svikt i rutiner knyttet til 

inngåtte tjenesteavtaler og utvikling av pasientforløp for å sikre utvikling av 

sømløse og like pasientforløp. 

 Veilede praksiskonsulentene

 Sammen med samhandlingssjef legge ut relevant info på Fastlegenytt og 

oppdatere PKO siden 

 Delta i utviklingsprosjekter

 Medlem av samhandlingsutvalget i Helse Nord som møtes 4-6 ganger pr. år

 Deltar på Nasjonal PKO konferanse/ -koordinatormøte x 1 pr år



PKO HSYK siste året

 Avviksmeldinger

 Pasientforløp

 Fastlegenytt 

 Samhandlingskonferansen

 Møteseriemøter m fastlegene

 Pakkeforløp psykiatri

 Deltakelse i møter i Helse Nords samhandlingsutvalg

 Div møter rundt henvisningspraksis, oppgavefordeling etc

 Dialog m fastlegene (ALU-møter Rana, mail andre kommuner)

 Nasjonal PKO konferanse i Svolvær

 Bistått i arbeidet med Legeforeningens «Anbefalinger om samarbeid mellom 

fastleger og sykehus»

 Deltakelse i Nasjonal arb.gruppe for PKO



PASIENTFORLØP 

viktig(ste?) oppgave for PKO

 Praksiskonsulenter må ha en kvalifisert mening om hva 

som er gode pasientforløp. Dette må bunne i inngåtte 

samhandlingsavtaler men også i klinisk skjønn og i 

medmenneskelighetens perspektiv.

 Eks pasientforløp:

 Legevakt - fastlege – med.pol – fastlege – legevakt  – fastlege -

rtg – fastlege –nytt rtg – lokalsykesykehus – regionssykehus –

lokalsykehus - fastlege

 Hvert enkeltelement riktig men svært belastende for pasient



Samhandling i praksis, mellom to som ikke snakker samme språk og 

tilhører to ulike verdener – det går an!

Ydmykhet: «hva gjorde jeg feil/hva kan jeg gjøre bedre neste gang?»

Positiv tilbakemelding til sin samhandlingspartner

Min motivasjon for 

PKO arbeide: Jeg 

vet at det går an!


