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Hvordan har praksiskonsulentene blitt brukt i dag?



Hvordan har PKO blitt brukt i dag?
• Hva brukes PKO til i dag? –

• primært deltar PKO i en del faste møteplasser (Fastlegerådet, regionalt samhandlingsutvalg etc.), 
i arbeidet med implementering av pakkeforløp for rus- og psykisk helse, i aktuelle KSU 
(kliniske samarbeidsutvalg ala «Trygg akuttmedisin»).

• Hvilken arena er etablert?
• Fastlegeråd, KSU, implementeringsgruppe pakkeforløp rus- og p-h

• Hva er hinder i dagens modell( for eksempel b
• Fastlegene selv rapporterer at arbeidsmengde på eget kontor er hovedproblemet. 
Muligens lettere å rekruttere hvis stillingsprosenten øker fra 10 – 20, da blir det en dag 
i uka og bedre kontinuitet.

• I hvilken grad fungerer kommunikasjon mellom PKO og de andre fastlegene?
• Ikke særlig godt da det mangler egne arenaer hvor fastlegen møtes.

• Hva er dine tanker vedr bedre framtidig bruk av PKO?
• sannsynligvis koble dem tettere på de nye Helsefellesskapene –

hvor fastlegene på alle tre nivåene i den nye samarbeidsstrukturen skal delta aktivt.



Utfordringer

• Stillingsstørrelse?
• Tilhørighet (stab vs klinikk)?
• Arenaer mellom fastlege og 

sykehuslege?
• Representativ for fastlegene?

• Geografisk spredning?



Hva har UNN behov for hjelp med av 
praksiskonsulentene i 2020-årene?

• Nasjonal helse og sykehusplan : Helsefellesskap
• Stormottakere
• Trygg akuttmedisin
• Samarbeid om seminarrekker og kurs fra UNN for fastleger
• Jobbe med rutiner for den gode henvisning og epikrise 
• Bindeledd mellom sykehusleger og fastleger for samvalg og kloke valg



Nasjonal helse- og sykehusplan 2020 - 2023



Helsefellesskap



«Eva» fra Tromsø. Hun 
henvises til PSHT i 

2018.



Personsentrert
Hva er viktig for deg?

Informert aktiv pasient

Proaktiv
Egenmestring
Elektive Planer

Risikoidentifikasjon 
og reduksjonHelhetlig

Felles mål og plan
Koordinert, og pasient sentrert team 

Aktive ingredienser
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Teori omsatt i praksis – et multi-profesjonelt team

Tidlig støttet 
utskrivning/
oppfølging

  Kontakt/koordinering

Tidlig 
vurdering

På tvers av kommunene og UNN

• Sam-finansiering

• Tilgang til hverandres EPJ
• Felles prosjektledelse

Kommunene:

• Pasientkoordinator
• Spesialsykepleiere
• Fysioterapeut
• Ergoterapeut
• Fastlege til pasienten

Sykehuset:

• Pasientkoordinator
• Spesialsykepleiere
• Fysioterapeut
• Ergoterapeut
• Lege
• Farmasøyt
• helsesekretær



Virker dette ? Forskningsresultater (N=1218) 

10% færre øhjelpsinnleggelser/6mnd
42 færre medisinske kriser som sparer pasienten for akuttinnleggelse

32% færre øhjelp liggedager/6mnd
2077 færre liggedager som utgjør 6 senger/ 6mnd

2,3 ganger mer planlagt poliklinikk/6mnd 
flere kontakter kan planlegges for helsepersonell og pasienten

43% redusert dødelighet etter 6 mnd
53 flere som har fått PSHT er i live etter 6 mnd

Gro Berntsen, Dalbakk, j. Hurley, t. Bergmo, l. Spansvoll, j.Bellika, S.Skrøvseth, T. Brattland, M. Rumpsfeld
Person-centred, integrated and pro-active care for multi-morbid elderly with advanced care needs: A propensity score-matched controlled trial : BMC Health Services Research volume 19, 682 (2019)



Figure 1 

The Lancet 2012 380, 37-43DOI: (10.1016/S0140-6736(12)60240-2) 

Veien videre....konsekvenser av våre funn

• Behov for kvalitetsforbedring
• Pasienter med komplekse og 

kompliserte behov utgjør et stort 
volum

• Kostbare
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Stormottakere

PSHT

Personsentrert

Proaktiv

Helhetlig



Stormottakere  - Hva er de neste stegene?
Formål: Bidra til at pasienter i UNN med komplekse og 
kompliserte helsetjenestebehov får tilbud om 
personsentrerte, helhetlige og proaktive helsetjenester





Helsefellesskap: 
Forbedring av helsetjenester til dem som trenger oss ofte
Innsatsområder

Hvem trenger oss ofte? Hvem er i risiko?  

Én dør inn «114» Koordinering på tve

Pasientforløp: Én plan - Pasientens plan//Teamarbeid -
Pasientens team

Skalere opp og videreutvikle personsentrerte modeller, i UNNs
opptaksområde

Avstandsoppfølging og nære tjenester - tjenestemodeller

Utvikle tjenester i lag med kommunene  gjennom helsefellesskapene



Trygg akuttmedisin



Samarbeid om seminarrekker og kurs fra UNN for fastleger



Jobbe med rutiner for den gode henvisning og epikrise 



Bindeledd mellom sykehusleger og fastleger for samvalg og kloke valg



Sitat ......

....jeg må si at praksiskonsulentene har vært nokså usynlige for mitt vedkommende, og 
jeg har vært usikker på hva vi i praksis kan bruke disse til. Det er jo åpenbart mye som kan 
og bør forbedres i samhandlingen mellom UNN og fastlegene/den kommunale 
helsetjenesten, og en link i form av praksiskonsulenter fra fastlegestaben er i teorien 
kjempesmart. Men jeg er usikker på hvor tett inn i UNN praksiskonsulentene jobber, og 
det blir jo håpløst å få til endringer dersom man ikke har noen på «innsida» å spille på lag 
med.........



Vi ønsker innspill fra dere!

Tid til diskusjon og innspill


