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Behov for godt samarbeide mellom                    
fastleger og sykehusleger..og med kommunene
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Vestre Viken helseforetak – etablert i 2009

• dd 500.000 mennesker i 22 kommuner

12.02.2020



Vestre Viken

Leverer spesialisthelsetjenester til omlag 
500 000 mennesker i 22 kommuner



PKO Vestre Viken - historikk

• På Drammen sykehus fra 2006

• Bærum , Kongsberg og Ringerike sykehus             
fra 2007

• 2009 Vestre Viken

• PKO organisert under stab Medisin-Helsefag







Vestre Viken 18 praksiskonsulenter 

Bærum: 5 

Drammen: 5 (inkl sykepleier fastlønnet)

Ringerike: 4 

Kongsberg: 3

Stab medisin helsefag: 1 (fastlønnet)

Stilling % 4,3 (PHR  0,9)

• Hvert sykehus sin lokale PKO leder

• 1 PKO leder  i Vestre Viken



Suksessfaktorer

• Bedre klima, forståelse og respekt begge veier

• Informasjon til fastlegene,  på morgenmøter, til 
turnusleger, i ALU, i LSU mm

• Nettsidene («For fastleger og andre henvisere» og «Ris og Ros»)

• Møteplassen og Emnekurs

• Undersøkelser og publikasjoner

• Dialogmeldinger



PKO                                     
Hva jobber vi med?



Kjerneoppgaver
• Pasientløp hjem til hjem

• Pakkeforløp (Kreft – PHR - hjerneslag)

• Pasientsikkerhetskampanje
✓ Samstemming legemiddellister

✓ Trygg utskrivning /epikrisemal

• Oppgaveglidning mellom leger alle nivåer 
(samarbeidsrutiner, samarbeidsutvalg leger)

• Digital samhandling  
✓ Papirløse epikriser 

✓ E-resept,  multidose

✓ IHR lab/bilde, 

✓ Elektroniske dialogmeldinger sykehusleger - fastleger

• Likeverdige helsetjenester (tolketjenester mm….)



Informasjon



Informasjon

PKO-nytt Praksisnytt

• Telefonnumre fastleger
• Telefonliste sykehus inkl konferanse
• Vestre Viken internettside for fastleger 
• Morgenmøter
• Møter med klinikkledelsen inkl KMD og 

PHR
• LSU sykehus
• LSU kommune 
• ALU møter (allmennlegeutvalg)



Hva syntes fastlegene?

• «Alle» leser PKO-nytt

• Nyttig balansert informasjon i Praksisnytt

• Fint med nyttige telefonnumre



Skaper arenaer



Kurs

Drammen, Bærum, Kongsberg

13.12 Triagering/traume HSS

(25 av 32 leger møtte)

15.01 Sårbehandling (Bærum)

20.02  ØNH (Drammen)

Emnekurs

Emnekurs Psykiatri og rus i 
allmennpraksis

• 23.-24. okt 2020

12.02.2020



Dialogmelding
helseforetak – legekontor



Hvorfor dialogmelding?

• Ønske om en mer effektiv dialog mellom 
legekontorer og helseforetak. 

• Dialogmeldingene lagres direkte i 
pasientjournalen 

• Sikrere og raskere dialog der de etter vedtatte 
kjøreregler erstatter tidligere telefon/brev. 

• Fastlegene i Vestre Viken har deltatt på 
pilotering av dialogmeldinger

• PKO pådriver



• Fra 12. juni 2019 har løsningen vært i bruk ved hele 
Vestre Viken

• Kjøreregler viktig!

Brukerne både på sykehus- og legekontorsiden er 
fornøyde med løsningen

Ønske om å innføre løsningen overfor andre aktuelle 
aktører enn fastleger (aktuelle kommunale instanser, 

avtalespesialister, andre aktører i helseforetaket)

Erfaringer Dialogmeldinger Vestre Viken  så langt



Internettsider



Internettsider i VV



Internettsider i VV



Internettsider i VV



Internettsider i VV



Likeverdige 
helsetjenester



Sentralt: Språk -
kommunikasjon



«Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, 
uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi.»



Handlingsplanens fire satsningsområder 

Kunnskap om helse og 
helseutfordringer

Kommunikasjon og tolketjeneste

Tilgjengelighet og tilretteleggingKulturforståelse og 
brukermedvirkning

«Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, 
uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi.»

12.02.2020



Bruk av tolk i Vestre Viken

Foto: Vestre Viken
12.02.2020



Prosjekter/publiseringer

• Henvisningskvalitet  2009: 
Tidsskriftet (Lønning, Huseby, Kongshavn)

• PriMed – akuttinnleggelser med avd
Drammen sykehus (Tidsskriftet 2018)

• Reinnleggelser hjertesviktpasienter Bærum 
sykehus (Bærum sykehus/HSØ/ PKO)

• Avslag henvisninger DPS

• Henvisningskvalitet bildediagnostikk



Annet



FAST

Overordnet samarbeidsutvalg (OSU) har 
vedtatt at kommunene og Vestre Viken HF 
skal samarbeide om å bedre helsetjenestene 
til pasienter som har behov for koordinerte og 
sammensatte tjenester. Arbeidet har fått 
navnet; FAST – felles ansvar samtidige 
tjenester



Riktig bruk av rehabiliteringsressursene
Det er stor variasjon i bruk av privat spesialistrehabilitering

HVORDAN ER 
HENVISNINGSPRAKSIS BLANT 

FASTLEGER?



Hva jobber vi med ellers

• Helse og arbeid 

• Trygg utskrivning - epikrisemal

• Henvisningskvalitet og epikrisekvalitet

• Hospiteringsordninger

• Veiledningsgrupper (DPS)

• Undervisning turnusleger

• Spørreundersøkelse om PKO til fastleger



Samarbeidsutvalg leger





Helse Sør-Øst RHF skal påse at sykehusene ikke 
bruker fastlegene til administrativt arbeid som 

naturlig bør tilligge sykehusene.

Gjelder blant annet følgende administrative oppgaver: 
• Videre henvisning til undersøkelser og kontroller basert på funn og vurderinger gjort av 

spesialisthelsetjenesten. 
• Rekvisisjoner på bildediagnostikk eller laboratorieanalyser som ledd i sykehusets 

vurderinger. 
• Rekvirering av pasientreiser til og fra undersøkelser i sykehus. 
• Sykemeldinger for sykehusopphold og den første tiden etterpå, frem til neste kontroll hos 

fastlege eller ny vurdering hos spesialist, hvis det er indikasjon for det. 
• Resept på nye legemidler, ved endret dosering og ved skifte av legemidler. Vanskelig 

tilgjengelige medikamenter gis med ved utskrivning for de første dagene. 

Legeforeningens "Anbefalinger om samarbeid mellom fastleger og sykehus" bør legges til 
grunn for samarbeidet med fastlegene. 

•Helse Sør-Øst RHF skal videreutvikle behandlingstilbudet til pasienter med langvarige smerte-
og/eller utmattelsestilstander med uklar årsak, i samarbeid med øvrige regionale helseforetak og 
aktuelle fagmiljøer. Erfaringene fra pilotprosjektet skal legges til grunn og Helse Midt-Norge RHF 
skal koordinere arbeidet. 



SU (Samarbeidsutvalg)
- leger sykehus i VV

• Et rådgivende utvalg, under LSU sykehus

• Jobbe med kommunikasjon og informasjon 
mellom fastleger/ kommuneleger i 
kommunene og Vestre Viken HF (VVHF) 
sine klinikker 

• Bidra til at samhandlingsprosedyrer og 
overføring av oppfølgingsoppgaver blir                            
gjennomførbare og til det beste for 
pasienten.



Samarbeidsutvalg leger i VV

• Ringerike (2018) SU  Samarbeidsutvalg leger – sammensetting: 3 leger fra 
kommunene rundt RS, 3 leger fra Hallingdalsregionen, Overlege fra RS 
(saksrelevant), Overlege fra Psyk.helse og rus , PKO-leder og en PK (I alt10)

• Kongsberg: (vår 2019) RMFU Rådgivende medisinskfaglige utvalg, 
etablert april 2019 Første møte var i mai.  Sammensetning er 1 
kommuneoverlege 3 sykehusoverleger 2 fastleger 1 PKO (i alt 7)                      
Avh av saker vil andre leger fra andre AVD kunne bli «kalt inn»

• Drammen(HØST 2019): LFR Legenes faglige råd – sammensetting: fire 
sykehusleger, to kommuneoverleger, to fastleger, en sykehjemslege, en 
legevaktslege og en lege fra PKO. (ialt11)

• Bærum: (HØST 2019): MSU Medisinsk samareidsutvalg.  – sammensetting: 
2 fastleger bærum 2 fastleger Asker, 1 sykehuslege ortopedi, 1 sykehuslege 
kirurgi, 1 sykehuslege medisin, 1 fagsjef (lege)  , 1 DPS, 1 kommunelege 
Bærum1 kommunelege Asker (Ialt 11)



Ønsker å få til

RESURSPOLIKLINIKK



Pasienter med 

• Kompleks symptomatologi, multimorbiditet 
eller polyfarmasi, 

• ofte i kombination med psykososiale 
belastninger. 

Problemstillingene vurderes til ikke at kunne 
håndteres bra nok  i allmennpraksis eller i 
spesialisthelsetjenesten

Hvem og hvorfor



Hva syntes man om PKO?



Helsepolitikere?

• Praksiskonsulentordningen (PKO) har i 
vesentlig grad bidratt til å forbedre 
samhandlingen mellom allmennleger og 
leger og ledelse i sykehus. 



Vestre Viken?

Utviklingsplan 2035:

• Praksiskonsulentene er et viktig bindeledd 
mellom sykehuset og fastlegene i 
kommunene, 

• Bidrar til gode løsninger spesielt i arbeidet 
med å forbedre pasientenes overganger 
mellom sykehus og hjem. 

• Praksiskonsulentene har en sentral rolle i 
forbedringsarbeid og bidrar til styrket 
arbeid med kvalitet og pasientsikkerhet. 



Fastlegene?

• Gjør «mye bra»

• PKO oppleves som del av sykehuset

• Mye fra sykehuset til fastlegene

• Mindre andre veien


