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PMO:S LABBESTÄLLNINGSGRUPPER 

Sammanfattning 
Allmänläkarkonsult Skåne har ett uppdrag att samverka med Region Skånes olika 

verksamheter, och medverka i tillskapandet av gemensamma rutiner. En sådan 

samverkanspartner är Förvaltningsgruppen för PMO. Vid ett AKO Skånemöte i 

januari 2017 framställde Alf Johansson, då PMO-ansvarig läkare SUS, ett 

önskemål om en översyn av de så kallade labbeställningsgrupperna. De nuvarande 

har brister i logiken, och är underutnyttjade. En arbetsgrupp under ledning av 

Anders Lundqvist, AKO-koordinator i Skåne NO tillsattes för att ge ett förslag till 

förbättring. AKO-kollegorna Catharina Jönsson, Malmö och Åsa Theander, 

Åstorp ingick i gruppen. 

Fyra uppgifter löstes. 

1. Beställningsgrupperna i PMO överensstämmer nu med aktuella AKO-

riktlinjer.

2. Efter en behovsinventering har nya beställningsgrupper tillkommit, bland

annat för utredning av mag-tarmbesvär, värk och efter en längre tids

sjukskrivning.

3. En ny grundstruktur har införts (bas, utredning, kontroll respektive valbara

prover).

4. Kemlabbgrupperna i PMO har redigerats i överensstämmelse med

labbeställningsgrupperna.

Ett förslag om att redovisa kostnad per analys i samband med beställning 

framförs. 

Beställ hela rapporten via
ako@skane.se! 
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