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Regional forankring av PKO



PKO i Helse Sør - Øst

• 8 helseforetak + Diakonhjemmet 24 sykehus

• 80 - 90 praksiskonsulenter fordelt på 24 sykehus, ca. 14 årsverk

• PKO ledere på HF nivå utgjør regionalt nettverk 

• Regionalt nettverk ledes av RHF ansatt PKO`er



Organisering PKO HSØ-RHF
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Organisering PKO nasjonalt 
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Regional organisering - Erfaringer fra Helse Sør -Øst

• Ansatt PKO-er i 50 % stilling med hovedansvar for å koordinere 
PKO ordningen i regionen.

• Bidrar til å styrke samfunnsmedisinsk kompetanse og medisinsk 
samhandlingskompetanse i RHF-et

• Sørger for god kontakt ut mot HF-ene/inn mot RHF-et
• Understøtter HF-enes arbeid med samhandling

• Faste regionale møtepunkter 3-4 treff i året
• Råd og innspill i relevante saker
• Bidrar til videreutvikle /understøtte praktisk samhandling mellom 

sykehus og fastleger og til å formidle informasjon ut til fastlegene



Evaluering av praksiskonsulentordningen
Det leveres en evalueringsrapport sammen med anbefalinger til videre oppfølging til det interregionale 
fagdirektørmøte. Evalueringsrapporten skal inneholde;

1.
En beskrivelse av hvordan dagens ordning praktiseres, dvs.  utbredelse/omfang, organisering/strukturer, 
mandat, roller, deltagelse på ulike arenaer, kvalifikasjoner. 

2.
Informasjon om hvordan dagens ordning oppleves av de viktigste aktørene med særlig henblikk på; 
Formål med ordningen, roller og representativitet, relasjon til eksisterende samarbeidsstrukturer og hva 
som ansees som de viktigste formidlingsoppgavene. 

3.
Gi en vurdering av styrker og svakheter ved dagens ordning med forslag til endringer og forbedringer. (Jf. 
formålet med ordningen og hvordan den oppleves)

4.
En særskilt vurdering av hvorvidt kommunene bør være delaktig i en fremtidig ordning.



Anskaffelse

Ekstern konsulent tildeles oppdraget etter regelverk for 
offentlig anskaffelse. 
• Konsulentene forutsettes å ha god kjennskap til både 

spesialisthelsetjenesten og primærhelsetjenesten 
• De må ha kunnskap om samhandlingsutfordringer mellom 

tjenestenivåene i helsetjenesten. 
• Konsulentene skal løse oppdraget gjennom kontakt og samtaler 

med relevante aktører innen RHF/HF, fastleger, 
kommunesektoren/KS, Den norske legeforening.



Tidsplan

Etablering av prosjektet September  2019 – Januar 2020

Anskaffelse av konsulenttjenester i henhold til  regelverk for offentlige 
anskaffelser

Februar – Mars 2020

Gjennomføring av evaluering April – Juni  2020

Ferdigstilling av evalueringsrapport, forankring og anbefalinger om 
videre oppfølging

August 2020  


