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Minnesanteckning 18 juni 2021

Minnesanteckning från ledningsmöte AKO Skåne
Närvarande: Caroline Trägårdh, Jenny Andersson, Gunilla Malm, Johanna Kollin,
Anders Lundqvist, Johanna Cederholm, Lisa Johansson (redaktionsrådet)
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. Redaktionsråd
Separat minnesanteckning.
2. SDV
Jenny Andersson rapporterar från senaste SDV Live, avsnitt 6: Primärvård
och öppenvård. Preliminär tidplan för utrullning av SDV, ett
pilotinförande hos utvalda enheter i april 2022, innan SDV införs brett i
Region Skåne under slutet av 2022.
3. Nationellt Primärvårdsråd NPR och Regionalt Primärvårdsråd RPR
Anders Lundqvist rapporterar från NPR och RPR.
4. Läkemedelsrådet
Johanna Cederholm informerar från läkemedelsrådet om pågående arbete
med digitalisering av Bakgrundsmaterialet samt om Nätverket för Sveriges
läkemedelskommittéer (LOK) som har uppdrag att stötta nationella
programområden (NPO) och nationella arbetsgrupper (NAG) i
terapirelaterade läkemedelsfrågor.
5. NOAK-hantering för patienter med förmaksflimmer
Diskussion kring resursöverföring, en av många förändringar. Fråga som
behöver lyftas i Primärvårdsrådet.
6. Fortbildning
• Utvärdering i chatten under fortbildningsdagen, Jenny Andersson
och Johanna Kollin tar fram förslag.
• Enkätundersökning våren 2022, Anders Lundqvist ansvarar.
• Planera in datum för fortbildning hösten 2022 samt vilka tillfällen
som blir digitala respektive på plats så konferenslokal kan bokas.

Postadress: 205 02 Malmö
Besöksadress: Jan Waldenströms gata 35
Telefon: 0702-086775
Internet: skane.se/ako

Organisationsnummer: 23 21 00-0255

2 (3)

•

Via RPR inbjudan till Södra Sjukvårdsregionen om deltagande på
AKO Skånes digitala fortbildningstillfällen i höst, anmälan via
Utbildningskalendern.

7. Granskning av AKO riktlinjer
Tid för info-möte bokas in på ledningsmöte i augusti.
8. Endoskopi
Information angående kolorektalcancerscreening i Skåne och blivande
LAG Skopier.
Tjock- och ändtarmscancer - standardiserat vårdförlopp
Organiserad screening av kolorektalcancer
Skåne påbörjade screeningen i maj 2021 för de som fyller 60 år.
Screeningen kommer omfatta alla mellan 60 och 74 år och vara fullt
utbyggd i slutet av 2025. Den metod som används är analys av blod i ett
avföringsprov. Vid positivt test erbjuds undersökning med koloskopi.
Provtagning för tidig upptäckt av tjock- och ändtarmscancer
9. Presentationsmaterial
PowerPoint information om AKO Skåne att användas av
Allmänläkarkonsulterna i kontakt med andra instanser, Caroline Trägårdh
och Johanna Kollin ansvarar.
10. Hur hantera ständigt ändrade remissmottagare?
Det behövs en översikt - var skicka remissen. Hur blir det i SDV?
Jenny Andersson driver frågan, återkoppling på ledningsmöte i september.
11. AKO Akutsjukvård
Fråga om användande av PreHAST för bedömning på vårdcentralen har
inkommit, Anders Lundkvist återkopplar till AKO Akutsjukvård.
PreHAST (PreHospitalt Ambulans Stroke Test) - vid misstanke om stroke
(skane.se) används av ambulanspersonal svårt att implementera inom hela
primärvården.
12. Jävsdeklaration AKO Skåne
Beslut att använda frågorna från jävsdeklaration LPR som mall. Johanna
Kollin hör med koncernkontoret när elektronisk jävsdeklaration kan finnas
tillgänglig, alternativt skapar AKO ett eget formulär för jävsdeklaration.

13. AKO:are i LPO
AKO Skåne bjuder in till digitalt möte 3 september kl. 13-14, Jenny
Andersson sammankallande.
14. Remisser till ÖNH – abrasio
Caroline Trägårdh tar frågan med tillgänglighetskoordinator, återkoppling
på ledningsmöte i augusti.
15. Diskussionspunkt, hur avspeglas omställningen till nära vård i

kunskapsstyrningen?
Viktigt med primärvårdsperspektiv, tillit till allmänläkaren, att gemensamt
från AKO besvara remissvar personcentrerande vårdförlopp.
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16. Outlook, OneDrive
Ett tillfälle för teamet med tips och trix en onsdag till hösten planeras,
Johanna Kollin ansvarar.
17. Prioriterade områden för nya AKO:are

Caroline Trägårdh sammanställer.

18. LAG för bilddiagnostisk vid kranskärlssjukdom
LAG för bilddiagnostisk vid kranskärlssjukdom efterfrågar representation
från primärvården.

Vid anteckningarna
Johanna Kollin
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