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Minnesanteckning 7 maj 2021

Minnesanteckning från ledningsmöte AKO Skåne
Närvarande: Caroline Trägårdh, Jenny Andersson, Gunilla Malm, Johanna Kollin,
Cecilia Ervander, Anders Lundqvist, Johanna Cederholm och Lisa Johansson
(redaktionsrådet)
Vårens kommande möten: 4/6 och 18/6
Datum för höstens ledningsmöten: 27/8, 8/9, 1/10, 22/10, 12/11, 3/12 och 17/12
Tid: 9.00-12.00
Plats: Teams-möte
1. Ny AKO-koordinator Malmö/Trelleborg
Caroline Trägårdh arbetar i maj 20% och därefter på 40%
2. Redaktionsråd AKO Skåne-riktlinjer
Tas separat.
3. Laget runt
Cecilia Ervander – Kommer delta vid nationellt möte kring postcovid och
återkopplar vid nästa ledningsmöte 4/6.
Anders Lundqvist – Deltagit i samverkansmötet mellan primärvård och
specialiserad vård SSNO. Rapport från lokal fortbildning NO 27/4 och 5/5.
Jenny Andersson – Rapport från lokal fortbildning NV 28/4 och 6/5. Ny
AKO:are NV område Hud- och könssjukdomar samt Infektionssjukdomar Erika
Nilsson, Achima Care Roslunda Vårdcentral.
4. Webbinarium
Nytt webbinarium 6 maj
Ämne: Röstproblem och sväljningssvårigheter hos äldre.
Föreläsare: Christina Askman och Lizett Norin, leg. logopeder, Skånes
Höstens datum: 2/9, 7/10, 4/11, 2/12
5. Videoteket
Till hösten är film om gynekologiska infektioner inplanerad.
6. Fortbildning HT 2021
Fortbildningarna i september blir digitala
15/9 Lokal fortbildning NV – digital
21/9 Lokal fortbildning NO – digital
23/9 Lokal fortbildning NV – digital
28/9 Regional fortbildning – digital
29/9 Lokal fortbildning NO – digital
Postadress: 205 02 Malmö
Besöksadress: Jan Waldenströms gata 35
Telefon: 0702-086775
Internet: skane.se/ako

Organisationsnummer: 23 21 00-0255
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7. SDV
Den 1 maj 2021 träder lagen om nationell läkemedelslista i kraft. Samma dag
införs de första funktionerna i den digitala tjänsten Förskrivningskollen.
Senaste SDV Live 22 april handlade om läkemedelshanteringen i SDV.
Patientens läkemedelslista, avstämning av läkemedel vid inskrivning och
ordination av nytt läkemedel. Skanning och sluten läkemedelskedja och
avstämning av läkemedel vid utskrivning. Se sändningar och filmer SDV Live.
8. Expertgrupp allmänmedicin
Inget nytt.
9. Läkemedelsrådet
Läkemedelsrådet har fattat beslut att Bakgrundsmaterialet trycks för sista gången
2022. En grupp har bildats för att presentera förslag hur det digitala
bakgrundsmaterialet ska se ut. I gruppen ingår Johanna Cederholm, ett första
förslag presenteras på Läkemedelsrådets möte i maj.
10. AKO-dagen
Planering inför digital regional dag den 11 maj för alla läkare med uppdrag för
AKO Skåne eller med intresse för ett sådant.
11. Sammanfattning gällande ortopedakuten
Angående remisshantering vid misstanke om skelettskada publiceras på
AKO Skånes digitala anslagstavla:
1. Om ingen skelettskada eller annan skelettpatologi kan påvisas går svaret till
inremitterande läkare.
2. Om inremitterande läkare trots svaret ingen skelettskada eller annan
skelettpatologi, ändå misstänker en akut ortopedisk problematik som kräver
skyndsam handläggning, skrivs samtidigt med röntgenremissen en remiss till
ortopedakuten med specifik frågeställning, exempelvis ”båtbensfraktur”,
ulnar kollateralligamentskada” eller ”rotatorcuffruptur”. Remiss skickas med
patienten.
3. Vid skelettskada hänvisar röntgenavdelningen till akutmottagningen.
4. Kontakta gärna ortopedkonsult i krångliga fall.
5. Misstänker allmänläkaren ett ortopediskt tillstånd som inte kräver omedelbart
behandling kan hen ta kontakt med ortopedkonsult och diskutera om en tid
inom 1-2 veckor eller annan instans som till exempel knämottagning,
idrottskadeenhet.
12. Antikoagulantiabehandling vid förmaksflimmer
Nya rutiner avseende NOAK-hantering för patienter med förmaksflimmer
Från och med 1 juni 2021 kommer all NOAK-hantering vid förmaksflimmer att
successivt flyttas från AK-enheterna till primärvården.
Aktuella patienter kommer att remitteras till den vårdcentral där patienten är
listad. En uppdaterad AKO Skåne-riktlinje avseende förmaksflimmer kommer att
publiceras 2021-05-18. Digital information med möjlighet att ställa frågor är
inplanerade 18/5, 19/5 samt 26/5.
13. Strategiska cancerrådet 20/4 – teledermatoskopi, lymfödem
Gunilla Malm rapporterar från mötet.
14. AKO-kontrakt
Kontrakt skrivs t o m 2022. Ev behov av uppdatering av kontrakt för de med
uppdrag LPO. Kontrakten kommer att kompletteras med en jävsdeklaration.
Region Skåne
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15. Projekt PD_pal för de allra svårast Parkinsonsjuka patienterna i Skåne
Ett projekt som kallas PD_pal och är del av ett Europeiskt samarbete.
En del av projektet är att utbilda dem som har hand om patienten avseende
Parkinson i allmänhet och Parkinson i sena stadier i synnerhet. Bl a med
filmmaterial, som den kan använda som kommer i kontakt med patienten och
behöver information. AKO Skåne har fått fråga om att vara samarbetspartner
kring detta.
16. LPO lung- och allergisjukdomar
AKO nominerar primärvårdsrepresentant.
17. Semesterschema
Uppdaterat semesterschema finns i gemensam mapp PUE/AKO
18. Punktionsmottagningar i Skåne NO och Skåne NV upphör
Till AKO Skånes digitala anslagstavla:
Punktionsmottagningar i Skåne NO och Skåne NV upphör
Du som i dagsläget skickar remisser för punktion till Klinisk patologi i
Kristianstad/Helsingborg. Från 2021-06-01 kommer alla punktioner att hanteras
av Klinisk patologi (cytologilaboratoriet) i Lund. Du ombeds därför att från
2021-05-24 skicka remisserna till cytologilaboratoriet i Lund.
Detta berör inte de cytologiremisser som gäller SVF bröstcancer och SVF
sköldkörtelcancer. Vid SVF bröstcancer skickas cytologiremiss till
mammografienhet som samordnar undersökningarna. Vid palpabla resistenser på
tyreoidea skickas remisser enligt SVF sköldkörtelcancer för ultraljud och
finnålspunktion som handläggs av bild – och funktionsmedicin. I de sällsynta fall
där det kan finnas andra anledningar till punktionsremisser från primärvården
skickas dessa till cytologilaboratoriet i Lund.
19. Remittering pv – ortopeden
Fråga lämnas vidare till AKO Rörelseorganens sjukdomar Lund och Malmö.
20. Nationellt primärvårdsråd
Anders Lundqvist informerar ang indikatorförslag god och nära vård som finns
på agendan för nästa NPR-möte.
21. Nominering Region Skånes lokala primärvårdsråd, LPR
Information om kommande nomineringar till LPR.

Vid anteckningarna
Johanna Kollin

Region Skåne

