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Minnesanteckning 10 juni 2022 
Minnesanteckning från ledningsmöte AKO Skåne  

Närvarande: Gunilla Malm, Johanna Kollin, Johanna Cederholm, Cecilia 
Evander, Lisa Johansson, deltog del av mötet digitalt Jenny Andersson och 
Helena Gedeborg 

Tid: 8.30-12.00 

1. Redaktionsråd 
Separat minnesanteckning. 

2. Föregående minnesanteckning från ledningsmöte AKO Skåne 2022-05-13 
(skane.se)

Information angående: 

3. Lokalt primärvårdsråd LPR 
Information från möte LPO/LPR 9/6 där respektive område presenterat 
sina insatsområden. 

4. Regionalt primärvårdsråd RPR 
Jenny Andersson rapporterar om arbetsgrupp obesitas. 

5. Information från Läkemedelsrådet 
Johanna Cederholm och Lisa Johansson jobbar fortsatt med digitalisering 
av Bakgrundsmaterialet. 

6. SDV 
Jenny Andersson skickar sammanfattning från senaste SDV ledarforum 
220609 till ledningsgruppen. 

7. Remisshanteringsprocess 
Presentation av remisshanteringsprocess remisser från Nationellt system 
för kunskapsstyrning finns bifogad till dagens agenda. 
Remishanteringsprocessen avser SKRs remisser som är kopplade till 
Nationellt system för kunskapsstyrning med undantag för remisser inom 
område cancersjukdomar. 

8. Bedömningsfunktion för psykiatriska tillstånd på primärvårdsnivå i 
samverkan med specialistpsykiatrin 

https://vardgivare.skane.se/siteassets/3.-kompetens-och-utveckling/sakkunniggrupper/ako-skane/minnesant-ako-skane---fillistning/ako-minnesanteckning-220513.pdf
https://vardgivare.skane.se/siteassets/3.-kompetens-och-utveckling/sakkunniggrupper/ako-skane/minnesant-ako-skane---fillistning/ako-minnesanteckning-220513.pdf
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LPR och AKO Skåne har lämnat synpunkter angående förslag till 
bedömningsfunktion. Utredningen är nu överlämnad till politisk process 
för beslut i Hälso- och sjukvårdsnämnden den 23 juni. 

9. Godkända personcentrerade och sammanhållet vårdförlopp 
Har remissgranskats i februari av AKO Skåne, medicinska redaktionen 
skapar nu rutin för genomgång av vårdförloppen efter godkännande. 

10. Översyn av labbeställningsgrupper i PMO 
Helena Gedeborg informerar om kommande översyn av labgrupper i 
PMO. 

11. Ändrade öppettider psykiatriska akutmottagningen i Kristianstad 
Från måndag 20 juni till och med söndag 28 augusti, 
är akutmottagningen öppen mellan klockan 08:00-16:30, alla veckodagar. 
Övrig tid kommer sökande, ambulans och polistransporter hänvisas till 
övriga psykiatriska akutmottagningar i Skåne; Helsingborg, Lund, Malmö 
samt till Karlskrona, Blekinge. Mer information här: Sommaröppet 
akutmottagning vuxenpsykiatri Kristianstad - Vårdgivare Skåne (skane.se)

12. Akuta flöden i NV 
Jenny Andersson presenterar arbetet med akuta flöden i NV. Inför 
sommaren har primärvården och akuten i Helsingborg förstärkt sitt 
samarbete. Man har haft flera möten för att diskutera hur man på bästa sätt 
kan erbjuda invånarna i nordvästra Skåne en god, tillgänglig och säker 
vård. Sjukhuset samt privat och offentlig primärvård har enats om nya 
arbetssätt och rutiner.  

Inkomna frågor: 

13. Nominering till LAG uppföljning av patienter inom primärvården 
med graviditetsdiabetes 
Gunilla Malm kommer skicka frågan vidare till AKO:arna i 
kvinnosjukdomar och förlossning. 

14. Fortbildning och webbinarium om somatisk hälsa vid psykisk 
sjukdom 
Webbinarium inplanerat 1 december och fortbildning planeras till våren 
2023. 

15. LAG läkemedel barn och ungdom söker pv representant 
Helena Gedeborg tillfrågad och kan tänka sig medverka men måste 
stämma av med sin verksamhetschef. 

16. Gastric bypass utomlands 
Fråga om var uppföljning sker för patienter som opererats utomlands. 
Enligt AKO Skåne-riktlinjen uppföljning i primärvården ett år efter 
kirurgi. Specialiserad vård borde sköta första året efter kirurgi. 
 

https://vardgivare.skane.se/kompetens-utveckling/nyheter/nyheter/2022/sommaroppet-akutmottagning-vuxenpsykiatri-kristianstad/?highlight=psykiatri+akuten
https://vardgivare.skane.se/kompetens-utveckling/nyheter/nyheter/2022/sommaroppet-akutmottagning-vuxenpsykiatri-kristianstad/?highlight=psykiatri+akuten
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Diskussion om: 

17. AKO-dagen 7:e September 
Program klart och inbjudan utskickad, inför programpunkt 
remissgranskning behöver fördelning över vilka som ska granska vara 
klar. Till agendan för nästa ledningsmöte. 

18. Planeringsdagen 9 september 
High Court Malmö, program kommer. 

19. Fortbildning våren 2023 
Planeras för ämnen som berör de personcentrerade vårdförloppen. 

20. Förslag vårdkedja för ME 
Cecilia Ervander går igenom förslag vårdkedja för ME. Dokument för 
genomläsning utskickat med agendan. 

21. Utvärdering av fortbildning, dålig svarsfrekvens 
Frågorna i formuläret ses över. Utvärdering kommer fortsatt skickas ut i 
samband med varje fortbildningstillfälle. 

22. Förslag på rutin för informationsöverföring mellan primärvård och 
akutpsykiatrin vid risk för suicid 
Cecilia Ervander informerar från möte mellan primärvård och 
akutpsykiatrin och presenterar utkast för informationsöverföring när 
patienter har pågående kontakt inom primärvården och söker till 
akutpsykiatrisk mottagning. 

Beslut angående: 

23. Ledningsmötet 9/12  
Hybridmöte eventuellt deltar Gunilla Malm digitalt. 

24. Namnbrickor 
Namnbrickor med namn och enhet beställs. 

Vid anteckningarna 
Johanna Kollin 
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