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Spørsmål:

• Legenes arbeid – som overtas av andre?

• Hvem andre?

• Samarbeidet med andre – hvem da?

• Kvaliteten på arbeidet – kan den måles?



Legenes arbeid – som (kan) overtas av andre

• Administrative oppgaver?

• Klinisk arbeid?

• Oppgaveglidning? 



I sykehus:

• Sykepleierdrevne poliklinikker

• Hjertesviktpoliklinikk

• Diabetes poliklinikk

• Sårpoliklinikk



I kommunene:

• Kommunale psykologer

• Psykologer fra 
spesialisthelsetjenesten (i skoler)

• Direkte-henvisninger fra 
helsesykepleier til BUP og andre 
tilbud i spesialisthelsetjenesten 

• Legemiddelsamstemming av 
hjemmesykepleier uten 
involvering av fastlege

• Ruskonsulenter

• Demenskoordinatorer



Andre aktører som tar over tradisjonelle 
legeoppgaver:

• Apotek: måler BT, blodsukker, foto av føflekker

• Pasientene selv: egentesting: urinprøver, utflod, 



PKOs rolle

• Vurderinger

• Anbefalinger

• Rådgivning

• Informasjon



Primærhelseteam:

• Sykepleier hos allmennlege

• Diabetes

• KOLS

• Blodtrykk

• Rådgivning – kost, vekt osv.



Sykepleier praksiskonsulent

• I løpet av 2018 har det kun vært ansatt en PKO sykepleier. 

• utdannet jordmor, er ansatt som fagleder for jordmortjenesten i 
Sandnes kommune og knyttet til kvinne-/barneklinikken i en 20% 
stilling på SUS. 

• veldig sentral i arbeidet med fremtidig barselomsorg, og oppleves 
som en stor ressurs i klinikken. 

• Grunnet utskifting i seksjon for samhandling har det ikke vært utlyst 
nye PKO-sykepleie stillinger. 



Utviklingen i helsetjenesten 



Utviklingen i helsetjenesten 



Utfordring 1     Forventningsgapet



Utfordring 1     Forventningsgapet



Løsningsforslag     Teknologi utvikling



Løsningsforslag



Utfordring 2     Demografisk endring



Løsningsforslag     Effektivisering



Utfordring 3     Oppgaveglidning 

Behandlingsmulighetene øker 

Spesialiseringen øker 

Prioriteringene blir vanskeligere

Rikshospitalet overlater mer til HF’ene

Intensiv pasienter ligger på vanlige poster

De som før lå på post ivaretas i kommunene

De som før lå på sykehjem er nå i hjemmet 

Sykere pasienter i alle ledd



Løsningsforslag     Forebygging 

Forebygging 
er den beste 
behandling i 
profylaktisk 
medisin

Sitat fra en politiker



Forebygging er bra!

Men hva hvis vi lykkes med 

- å forebygge hjerteproblemer

- å forebygge kreft 

Vil vi leve lenger?



Men - det medfører at:   

Antallet eldre øker (jfr. «eldrebølgen»)

Antallet som trenger helsehjelp øker

Forebygging er bra!

Vi vil leve lenger!

Helsekostnadene øker ! 



Løsningsforslag:                  Samhandling

Ansvarsavklaring

Kommunikasjon

Oppgavefordeling

Samhandling ?



Hovedutfordring



Vi må bruke ressursene best mulig

Slutte å tenke

De - og - Oss



Vi trenger å bygge tillit 

Mistillit  bygger barrierer

Tillit kan ikke vedtas - må skapes

Tillit river dem ned
- gir økt effektivitet
- mindre kontrollbehov
- bedre informasjonsflyt
- bedre samarbeid 



OPPGAVEGLIDNING ? 

Der det er vilje er det vei
Sitat: Albert Einstein, Japan 1922

I andre bransjer kalles det

OMSTILLING

Endring er NØDVENDIG !



Takk for oss !


