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Tilsiktede konsekvenser av Samhandlingsreformen

• Overføring av arbeidsoppgaver fra sykehus til 
Primærhelsetjenesten (kommunal helsetjeneste)

• Bedre arbeidsfordeling i en helhetlig pasientbehandling

• Sykehusene skal være best på diagnostikk / avansert behandling.

• Kommunehelsetjenesten skal bli best når det gjelder behandling 
og ivaretakelse av syke eldre / kronikere







Verdens beste stafettlag



Samhandling mellom 
sykehus og fastleger –
en forutsetning for 
gode og helhetlige 
pasientforløp



Uppps – hva skjedde her????



Gode oppgaveoverføringer kvalitetssikrer god 
samhandling



Oppgaveoverføringer
• Når sykehusene skal belønnes for stadig kortere liggetid med 

raskere utskriving og mer dagbehandling, så vil det føre til at flere 
oppgaver blir overført til fastleger, sykehjem og hjemmesykepleie. 

• Oppgaveoverføringer må skje i en likeverdig dialog mellom 
fastleger og sykehus om den aktuelle endringen! 

• Tilstrekkelige ressurser og kompetanse må sikres for å ivareta 
pasientsikkerheten.



Likeverdigheten i samhandlingen må 
ivaretas 



Praksiskonsulentordningen (PKO)

PKO er et nettverk av allmennpraktiserende 
leger som skal medvirke til å styrke samarbeidet 
mellom sykehusenes avdelinger/leger og 
fastlegene, til gagn for den enkelte pasient. 

Et «samhandlingsverktøy».

10-20 % stillinger, lønnet av sykehusene. 
«Medisinsk samhandlingskompetanse»

PKO skal medvirke til å sikre helheten og 
kvaliteten i pasientforløpet – et forløp som 
involverer både første- og andrelinjetjenesten



PKO må utvide sin horisont
• Utvikling og forbedring av kollegialt samarbeid på avdelingsnivå 

må suppleres med formelt arbeid på systemnivå, rettet mot 
ledelsen i sykehus og i kommunene. 

• Dette får konsekvenser for framtidig dimensjonering og 
organisering av ordningen.

– Struktur
– Organisering i linje
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Organisering PKO nasjonalt 
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• Praksiskonsulent – (10 %) - 20 % stillingsbrøk

• PKO-leder – 30 – 50 % stillingsbrøk (Enkelte HF har valgt å ansette 
en tidligere fastlege som «Samhandlingsoverlege» i 100 % stilling, 
som også leder sykehusets PKO)

• Minimum 2 praksiskonsulenter i ett og samme sykehus

PKO - dimensjonering



Forankring



• Hos fastlegene: ALU – beslutningsdyktige organer for FL.

• I sykehus: I administrativ ledelse

• I overordnede administrative og faglige samhandlingsfora.
• NB: De nye «Helsefellesskapene,» der fastleger og brukere skal være 

representert i samtlige 3 nivåer. PKO sin medisinske 
samhandlingskompetanse kan komme til nytte her. 

PKO må forankres på høyt nivå i norsk helsevesen



• PK: Timehonorar 89 % av salærtaksten. NOK 943

• PKO-leder: Vurdere fastlønn v/ stillingsbrøk > 30 % 
• Sykelønn
• Pensjonsrettigheter

PKO – avlønning 



• Jobb som praksiskonsulent meritterer i spesialiseringsløpet til 
allmennmedisin; 2 poeng per arbeidsdag i inntil 120 poeng – som 
valgfrie poeng i etterutdanningen.

• I Rammeavtalen mellom KS og Legeforeningen, så anbefales det å 
sidestille arbeid som praksiskonsulent med offentlig legearbeid, 
som kan pålegges fastlegene i inntil 20 % stilling.

I tillegg får du som praksiskonsulent….



• «Det er etablert gode vilkår for videre utvikling av 
praksiskonsulentordningen (PKO) i den hensikt å bedre 
samhandlingen mellom helseforetakene og fastlegene.»

• Pkt. 4.2.5 «Samhandlingsreformen – Mål for 2013»

OBD fra HSØ-RHF til HF i regionen 2013



• «Opptrappingen av den kommunale helsetjenesten kan skape rom 
for ytterligere spesialisering innenfor spesialisthelsetjenesten.»

• «For at kommunene skal kunne ivareta flere pasienter kreves 
gjensidig utveksling av kunnskap og kompetanse mellom 
tjenestenivåene.»

• En forutsetning for dette er utvikling av verktøy som sikrer 
kvalitet i hele pasientforløpet – for eksempel 
Praksiskonsulentordningen (PKO) som fremmer samarbeid 
mellom fastleger, primærhelsetjenesten og sykehus.

• Under Avsnittet «Samhandling styrkes for bedre helse og bedre tjenester» (side 11)

Plan for strategisk utvikling HSØ-RHF 2013 – 2020.



• «Oppgavedeling med helsetjenesten i kommunene fremheves som 
viktig, hvor det pekes på mulighet for ny oppgavedeling med 
primærhelsetjenesten.»

• «Fastlegene er sentrale i dette og alle helseforetakene har ansatt 
praksiskonsulenter, fastleger i engasjementstillinger, som bidrar til 
bedre samhandling.»

• Pkt.2.2 Oppgavedeling og samhandling  (side 12)

Regional utviklingsplan HSØ-RHF 2018 - 2035



• Det foregår et kontinuerlig arbeid med å videreutvikle 
praksiskonsulentordningen (PKO) både i Helse Sør-Øst og på 
nasjonalt nivå. 

• Det er et mål å styrke PKO ved helseforetak som ikke har etablert 
robuste ordninger.

• Nasjonalt arbeidsutvalg for PKO er etablert med deltakelse fra 
Helse Sør-Øst RHF.

• Eget punkt om PKO side 14. 

Årlig melding 2017 for Helse Sør-Øst RHF til HOD



• Praksiskonsulentordningen må snarest breddes til alle 
helseforetak for å sikre bedre samhandling og oppgavefordeling i 
helsetjenesten.

• Det bør parallelt iverksettes en ekstern evaluering som kan gi 
grunnlag for videreutvikling av ordningen.

• Kapittel 13. Samhandling mellom sykehus og kommune

Legeforeningens innspill til Nasjonal helse- og sykehusplan 2019 – 2022
«Invester for framtiden – tilrettelegging og samhandling»



• HSØ-RHF skal påse at sykehusene ikke bruker fastleger til 
administrativt arbeid som naturlig bør tillegge sykehusene.

• Legeforeningens «Anbefalinger om samarbeid mellom fastleger og 
sykehus» bør legges til grunn for samarbeidet med fastlegene

• NFA’s «Faggruppe Samhandling» under ledelse av Bente Thorsen.

Utdrag fra OBD 2020 fra HOD til HSØ-RHF



Grunnlagsdokument for PKO 2019-2020 Anbefalinger (1)

• En ekstern evaluering av ordningen på initiativ fra avtalepartene i 
Rammeavtalen fra 2005.

• Med utgangspunkt i en slik evaluering; en bedre og mer ensartet 
organisering og dimensjonering av ordningen på ulike nivåer i 
helsetjenesten. 

• Et økt engasjement fra Legeforeningens side for å skape et 
mulighetsrom for en videre bærekraftig utvikling av ordningen. 
(Legeforeningens innspill til Nasjonal helse- og sykehusplan.)



Anbefalinger i Grunnlagsdokumentet (2)

• En bedre forankring av PKO i overordnede helseadministrative 
fora.

• En synliggjøring av PKO sin betydning i OBD-er fra RHF til 
respektive HF og i strategidokumenter regionalt og lokalt. PKO bør 
forankres i alle RHF-ene og etableres i samtlige HF i landet.

• Plan for strategisk utvikling HSØ-RHF 2013 - 2020
• Årlig melding 2017 fra HSØ-RHF til HOD
• Regional utviklingsplan HSØ 2018 - 2035



Anbefalinger i Grunnlagsdokumentet (3)

• Vurdere om PKO-modellen kan etableres på kommunalt nivå for å 
bedre praktisk samhandling mellom ulike yrkesgrupper i 
primærhelsetjenesten. (Porsgrunn, Skien, Kristiansand)

• Sikre PKO representasjon i etablerte samhandlingsfora mellom 
helseforetak og kommuner. (Helsefellesskap)

• Vurdere å utrede en modell for likeverdig eierskap av PKO mellom 
kommuner og sykehus, herunder også se på avlønning for PKO 
arbeid.



Vi må kvalitetssikre god pasientbehandling med trygge overføringer 
av ansvar og oppgaver


