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Høringsnotat om Helse 2020 fra PKO SUS 
 
Praksiskonsulentordningen ved Stavanger Universitetssjukehus har mottatt   
Høringsdokumentet Helse 2020 Strategi for helseregionen - Visjon og mål 
Strategi og handlingsplan til høringsuttalelse.  
 
Vi har følgende kommentarer til planen: 
 
1. Dokumentet, som er på 40 sider, omhandler som tittelen sier planer, 
visjoner og mål for Helse Vest i årene som kommer fram mot 2020. 
Primærhelsetjenesten nevnes en rekke ganger i dokumentet, men fastlegene 
er nevnt kun 2 ganger, på side 6 og side 18. Praksiskonsulentordningen er 
ikke nevnt noe sted i dokumentet, på tross av at disse stillingene er 
lønnet av helseforetakene, og at vårt hovedarbeid går ut på å samordne og 
legge forholdene til rette for god samhandling mellom 
primærhelsetjenesten og sykehusene.  
 
2. Dokumentet nevner en rekke ganger arbeidet med gode pasientforløp og 
pasientens opplevelse av en helhetlig helsetjeneste. Dette er bra. Det 
betyr satsing på god kommunikasjon mellom aktørene, så vel teknisk som 
innholdsmessig. Det vi kunne ønsket mer av i dokumentet var økt fokus på 
den veiledningsfunksjon andrelinjen er pålagt overfor 
førstelinjetjenesten. En rekke reinnleggelser og uklarheter omkring 
ansvar og behandling skyldes usikkerhet utenfor sykehuset om riktig 
håndtering av vanskelige medisinske problemstillinger som 
primærhelsetjenesten i økende grad må ta hånd om. Dette gjelder både 
pasienter med kroniske alvorlige sykdommer og tilstander hvor 
allmennlegene mangler nødvendig utstyr og kompetanse til å håndtere disse 
på en forsvarlig måte. Både ambulante team, lokalmedisinske senter, IKT 
(telemedisinske løsninger) og felleskonsultasjoner mellom 
sykehusspesialister og fastleger kan nevnes som tiltak for å gjøre slik 
kommunikasjon bedre.  
 
3. Forebyggende arbeid er nevnt. Primærhelsetjenesten har et stort ansvar 
for både primær- og sekundærforebyggelse av sykdom og skader. Ofte 
opplever fastlegene at sykehusleger gir anbefalinger ut fra 
sykehusperspektivet på tilstander (hjerte-kar, kreft), uten å ta hensyn 
til hvordan virkeligheten er utenfor sykehuset, sosialt, lokalt og 



praktisk. Marevanbehandling med hyppige blodprøvekontroller er et 
eksempel på dette.  
 
4. Ventelisteproblematikken er også nevnt. Helse Vest må snarest innføre 
et system hvor pasientene får oppgitt en dato for undersøkelse/behandling 
i stedet for et brev om ventetidsgaranti innen så og så lang tid. Dette 
er en fundamental systemforandring som kan innføres idet man bestemmer 
seg for det. Det samme gjelder for epikrisetid. Epikrisen skal ut sammen 
med pasienten!  
 
5. Utskrivningsklare pasienter som blir liggende og vente på 
sykehjemsplass eller hjelp i hjemmet skal ikke forekomme. Kommunene må få 
beskjed i rimelig tid (innen et døgn) om pasienter som trenger hjelp og 
oppfølging etter utskrivning.   
 
6. Helse Vest må være en aktiv pådriver for gode IKT løsninger som sikrer 
elektronisk overføring av henvisninger, epikriser og meldinger på en 
bedre måte enn slik det oppleves i dag. Dette betyr innføring av en norsk 
standard for EPJ som alle systemleverandører må innrette seg etter. 
Riktige opplysninger på riktig sted til riktig tid må være målet. 
 
7. Fastlegene har et godt og nyttig samarbeid med de private 
avtalespesialistene utenfor sykehus. Disse er også nevnt i dokumentet. Vi 
vil her spesielt nevne de private psykologene, hvor fastlegene i lang tid 
har etterlyst bedre ordninger for håndtering av henvisninger. Helse Vest 
må ha økt fokus på samarbeidet med disse, i form av gode 
samarbeidsordninger, kvalitetskontroll og fornuftig styring.  
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