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Minnesanteckning 9 april 2021
Minnesanteckning från ledningsmöte AKO Skåne
Närvarande: Jenny Andersson, Gunilla Malm, Johanna Kollin, Cecilia Ervander,
Anders Lundqvist, Johanna Cederholm och Lisa Johansson (redaktionsrådet)
Vårens möten: 7/5, 28/5 och 18/6
Tid: 9.00-12.00
Plats: Teams-möte
1. Redaktionsråd AKO Skåne-riktlinjer
Tas separat.
2. Webbinarium
4 februari
Ämne: Handen och armbågens sjukdomar i primärvården.
Föreläsare: Christian Anker-Hansen, specialistläkare ortopedi & allmänmedicin.
4 mars
Ämne: Praktiska tips vid behandling av patienter med opioider samt inhalationer
vid astma.
Föreläsare: Cecilia Lenander, leg. apotekare.
8 april
Ämne: Behandling och rehabilitering vid Covid-infektion
Föreläsare: Fredrik Månsson, MD PhD, överläkare Infektion, Skånes
Universitetssjukhus samt Gisela Lilja, chefsarbetsterapeut.
6 maj
Ämne: Röstproblem och sväljningssvårigheter hos äldre.
Föreläsare: Christina Askman och Lizett Norin, leg. logopeder, Skånes
Universitetssjukhus.
Höstens datum: 2/9, 7/10, 4/11, 2/12
3. Videoteket
Film hypotyreos klar. Doktorn frågar doktorn - Hypotyreos
4. Expertgrupp allmänmedicin
Inget nytt, Cecilia Ervander återkommer till nästa ledningsmöte kring
expertgruppens planering framåt.
5. Fortbildning HT 2021, beslut om digitalt
Utvärdering kring deltagarnas önskemål ang digitalt/fortbildning på plats planeras,
därefter beslut om höstens upplägg.
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Vårens kommande fortbildningar:
Lokal fortbildning Malmö/Lund 8/4 och 14/4
Lokal fortbildning Skåne NO 27/4 och 5/5
Lokal fortbildning Skåne NV 28/4 och 6/5
Regional fortbildning 26/5
6. Rensa fortbildningsmaterial och deltagarlistor
Fortbildningsmaterial och deltagarlistor sparas på (G:) i 2 år.
Fortbildningsmaterial/presentationer kan lämnas ut vid efterfrågan 6 månader från
fortbildningstillfället.
7. Jävsdeklaration
Framtagande av digital jävsdeklaration pågår, fram tills denna är färdig finns
pappersblankett att använda vid jävsprövning.
8. Inrapportering i Obesitaskirurgi kvalitetsregister
Fråga till AKO kring ansvar för den vidare kvalitetsregister registreringen, från

kunskapsstyrningsrådet finns förväntning att primärvården skall göra denna
registrering i SOReg. Det finns många diagnoser kopplade till olika
diagnosregister, svårt att se att primärvården skall vara ansvarig vid
registrering. Jenny Andersson ansvarar för svar.
9. Huvudvärkssällskapet
Förfrågan till AKO från Huvudvärkssällskapet ang pilot fortbildningskoncept för
allmänläkare. Fortbildning kring huvudvärk ryms inom AKO:s fortbildningar,
finns även film inspelad av AKO. Gunilla Malm ansvarar för svar.
10. Hypogonadism
Aktuell AKO Skåne-riktlinje finns: Hypogonadism hos män, publicerat: 2020-0928, giltigt till: 2023-09-30.
11. Labprovsbeställningar

Instrument- och metodbyte Klinisk kemi och farmakologi - Region Skåne
(skane.se) Klinisk kemi och farmakologi/Laboratoriemedicin Bas i Skåne
kommer under 2020-2022 att byta instrument för de vanligaste allmän- och
immunkemiska analyserna. Under perioden kommer både gamla och nya
instrument vara i drift på olika orter vilket innebär att två olika typer av
analyser kommer att finnas i Skåne. Vid viktiga skillnader mellan gammal
och ny analys har den nya analysen försetts med ändelsen ”NY” i
datasystemen. PMO kommer avvakta med att ändra i beställningsgrupperna
tills alla labb i Region Skåne genomfört förändringen.
12. Labprover grupper i PMO
Förslag ny beställningsgrupp i PMO att använda vid årsuppföljning
hypertoni/diabetes/hjärtkärlsjukdom.
13. Primärvårdsrepresentation i LPO
Nominering avser medlem i LPO inom programområden:
Barn och ungdomars hälsa, AKO har nominerat primärvårdsrepresentanter
Kirurgi och plastikkirurgi, AKO har nominerat primärvårdsrepresentant
Lung- och allergisjukdomar, ej klart
Njur- och urinvägssjukdomar, ej klart
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14. Avstämning inför hösten 2021 med Emma Brogård
Presentation av planerade utbildningar från Läkemedelsrådsorganisationen.
15. Semester sommaren 2021
Fyll i planerad semester senast sista april, för planering av bemanning i sommar.
16. Ny tid för nästa möte AKO 2.0
Ny tid 16/4 kl. 9.
17. Uppföljning av dokument covid-19
Standardiserad process för primärvården gällande remiss till
Postcovidmottagningen, SUS, för patienter med långvariga symtom av covid-19.
Framtagna dokument kvarstår och kommer att utvärderas.
18. Mejlrutiner
Förtydliga i mejl tex; förkännedom, kopia, till nästa ledningsgrupp. Svara till den
det berör, v b svara alla.
19. AKO Skåne-riktlinje Urinblåse- och urinvägscancer – kreatinin
Beslutas att fortbildningsansvariga påminner vid fortbildningar om att det är
bra att ta kreatinin. Informationen läggs på AKO Skånes anslagstavla.
20. Datum för höstens ledningsmöten
27/8, 8/9, 1/10, 22/10, 12/11, 3/12 och 17/12

Vid anteckningarna
Johanna Kollin
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