
 

15.05.03 
Nr 5/2003 
5. årgang 

PRAKSISNYTT 

Informasjon - Kommunikasjon - Samarbeid 

Praksis - Konsulent - Ordningen 
Allmennpraksis - Sykehus - Spesialistpraksis  

 
Organisering av PKO Helse Fonna  

På grunnlag av erfaringar frå drifta av praksiskonsulentordninga, og tilpassing til den nye organisasjonsstrukturen i Helse 
Fonna, tenkjer vi oss PKO for Helse Fonna slik: 
- PKO-drifta vert lagt til blokk for ”Pasientservice”, som har samarbeid med førstelinje som sitt ansvarsområde. 

- Det vert tilsett ein koordinator for heile HelseFonna, i 20% stilling. Stillinga vert utlyst. 
- Helse Fonna har behov for om lag 14 fastlegar i deltidsstilling som praksiskonsulentar, fordelt på Haugesund (7), Stord 
(3), Odda (2) og Valen (2). 
Vakante stillingar vert utlyst. 
- Praksiskonsulentane har teneste ved ”sin” avdeling ca 8 timar per månad. 
- Ein overlege ved avdelingen vert utpeika som kontaktlege for samarbeid og han/ho og praksiskonsulenten utgjer eit 
”samarbeids-par”. 
- Det vert halde regelmessige møte mellom koordinator og praksiskonsulentar annan kvar månad.  
Kvar avdeling gjennomfører minst ei pasientforløpsstudie per år for å evaluere pasientflyt og fagleg innhald for ei eller 
fleire pasientgrupper. Metoden for evaluering av pasientforløp er enkel og vi kan tilby metodestøtte. I tillegg arbeider 
”samarbeids-paret” med problem som avdelingen og konsulenten meiner er viktige. Kvar praksis-konsulent kan i tillegg 
få ei særoppgåve som til dømes hospitering, kurs, fellesmøte, kliniske retningslinjer osv.  
Aplf har nå engasjert seg for å styrke og utvikle PKO, og vil ha nær kontakt med andre yrkesforeningar i Legeforeningen 
om dette. Dei regionale helseføretaka har proklamert at PKO skal vere ein del av samarbeidsnettverket mellom sjukehus 
og allmennlegetenesta. Stadig fleire helseføretak etablerer PKO. 
- Helse Fonna tek kontakt med kommunane for å prøve å likestille praksiskonsulentteneste med offentlege 
allmennmedisinske oppgåver (som fastlegane er pliktige å utføre). Fleire allmennlegar har sagt seg interesserte i 
engasjement dersom dei kan sleppe kommunalt legearbeid. Arbeid som praksiskonsulent gir dessutan poeng til 
spesialiteten i allmennmedisin. 
Odd Jarle Kvamme Fastlege Stord kommune/ samarbeidskoordinator Stord sjukehus  

 
LEDIG STILLING SOM PRAKSISKOORDINATOR, Helse Fonna  
PKO (Praksiskonsulentordningen) er et nettverk av allmennpraktiserende leger som skal sikre og styrke samarbeidet 
mellom sykehusets avdelinger, allmennpraktiserende leger og den kommunale pleie- og omsorgstjenesten, til beste for 
enkeltpasienten. PKO skal gjennom sin funksjon sikre helhet og kvalitet i hele pasient-forløpet gjennom første- og 
andrelinjetjenesten. 
Helse Fonna arbeider med et forslag til felles organisering av PKO for hele helseforetaket, som omfatter nåværende 
Haugesund, Stord, Odda og Valen sykehus. 
Vi søker etter en erfaren allmennlege med spesialitet i allmennmedisin, som er interessert i å bygge opp den nye 
organisasjonen, og utvikle det praktiske samarbeidet mellom allmennleger, sykehusleger og privatpraktiserende 
spesialister.  
Paksiskoordinator har arbeidstid på ca. 1 dag pr. uke og lønnes etter avtale. I tillegg kommer praksiskompensasjon og 
dekning av reiseutgifter etter Statens regulativ. Spesialistkomiteen i allmennmedisin har godkjent stillingen som tellende 
med 2 poeng pr. arbeidsdag i etter-utdanning som sykehustjeneste, inntil 120 poeng 
i en godkjenningsperiode. 
Praksiskoordinator vil få administrativt ansvar for praksiskonsulentene i Helse Fonna og fungere som redaktør for 
”Praksisnytt”. 
Interesserte kan henvende seg til Bjørg Røstbø, tlf. 52 73 27 73 eller til Marianne Svindland, spesialist i allmennmedisin, 
mobil. 932 18 232. 
Søknadsfrist: 5. juni 2003  
 
 
 

 



”Solhatt” Barnepsykiatrisk dagpost 

Dagposten ”Solhatt” er en plass innen BUP-systemet som gir et dagtilbud til barn mellom 6 og 12 år. Barna får et 
dagtilbud fire dager i uken fra kl. 09.00 – 14.00. Parallelt får de t skoletilbud ved Hollenderhaugen skole. Den femte 
dagen blir brukt til å observere barna i deres vanlig miljø, veiledning til samarbeidsinstanser og interne møter.  
Personalet som arbeider i dagposten er et tverrfalgi personell som er utdannet til å arbeide med barn med psykiske 
vansker. Det er seks behandlere: overleger, assistentleger, psykolog, klinisk psykolog og klinisk pedagog. Personalet i 
posten er miljøterapeuter med høyskole-utdanning og tverrfaglig videreutdanning i psykisk helsearbeid. Dagposten blir 
ledet av en barnepsykiater og klinisk miljøterapeut.  
Arbeidet i dagposten legges til rette slik at personalet helse tiden kan observere og skaffe informasjon om barnets måte å 
fungere på i forhold til voksne, andre barn og omgivelsene. Gjennom leke- og skolesituasjoner får barnet anledning til å 
fremstå med sine vansker og sterke sider. De barna som vil bli tatt imot i posten vil ha en svært sammensatt og variert 
problematikk. Dette betyr at vi må bruke et bredt spekter av utrednings og tilnærmingsmåter, og kunne kombinere de 
tilnærmingsmåter vi mener det enkelte barn best kan nyttiggjøre seg. Behandlingstilbudet vil være basert på en 
psykodynamisk forståelse – psykoedukative, kognitive, sosiale og læringspsykologiske behandlingsmodeller samt 
farmakologisk behandling. Avdelingen benytter standardiserte tester for kartlegging av barnets funksjoner. Vi tilbyr barn 
en utprøving av tiltak og behandling etter gjennomført utredning.  
Det legges stor vekt på flekisbilitet og samarbeid med andre behandlere ved BUP for å tilstrebe tverrfaglighet og oppnå 
beste kvalitet. Vi samarbeider med 1. og 2. linjetjeneste, helsestasjoner, habiliteringstjensten, skoler, PPT, barnevern og 
relevante instanser.  
Nezla Duric, overleg BUP.  
 

Bestilling av polikliniske timer via nettet  
Snart vil fastlegene kunne bestille timer ved poliklinikkene via nettet. Det vil forhåpentligvis gjøre hverdagen enklere for 
alle aktørene. Man må dog sikre seg å unngå de værste barne-sykdommene som en slik relativt revulosjonerende 
omlegging kan medføre. Særlig bør systemet hindre feilprioriteringer og skifte av timer. En viss prosentandel av timene 
må være reservert for pasienter som av medisinske årsaker bør ha snarlig vurdering av spesialist. Dette gjøres best ved at 
man har prioriteringsansvarlige leger som vurderer alle henvisninger fortløpende.  
Praksiskonsulent Martin Thormodsen,  

Påminning om rutiner ved KK-HS  
Telefonkontakter om timebestilling fra leger er i ferd med å lamme Kvinneklinikkens poliklinikk.  
Det er derfor viktig å merke seg følgende:  
* Ø.hj. henvendelse til Fødepol. kan skje telefonisk dersom pasienten må vurderes innen 2 dager. (Obs.helgedager) 
Henvendelsen rettes til vakthavende gynekolog ( overlege) calling nr 2318 via sykehusets sentralbord.  
* Alle andre henvisninger må skje skriftlig, gjerne i form av kopi av svangerskapsjournal med påført problemstilling. 
(Husk å føre på pasientens telefonnr.)  
* Dersom en pasient henvises skriftlig til fødepoliklinikken for avvikende tilvekst og SF-mål er det viktig å anføre om 
den gravide kjenner "godt med liv". Dersom korrekte opplysninger er gitt i henvisning, er det KK’s ansvar å vurdere 
hvor raskt den gravide må tilsees ved Føde.pol.(Ved tvil kontaktes vakthavende overlege telefonisk).  
* Ved vannavgang skal den gravide alltid sendes til sykehuset for vurdering. Hun kan reise i vanlig bil (med mindre annet 
er bestemt på forhånd pga avvikende leie etc.) Obs: Unngå vaginal explorasjon Videre behandlingsopplegg bestemmes i 
avdelingen.  
* Fertilitsutredningen starter alltid ved gyn.pol. Kartlegging av den enkelte pasient bestemmer den videre behandling ved 
Fertilitetsavdelingen. De ulike behandlingsformer (hormonstimulering/ IVF/ICSI) har forskjellig prioritet slik at 
spørsmålet om ventetid ikke kan besvares enkelt.  
Overlege Saltveit/Praksiskonsulent Tore Haaland  
 

Praksiskonsulentordningen  
Haugesund sjukehus 
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Redaktør Bjørg Røstbø 
praksiskoordinator  
 
e-post: bjrostbo@online.no  

Telefon sentralbord: 52 73 20 00 
 

Telefon direkte: 52 73 27 73 
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