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Minnesanteckning 26 augusti 2022 
Minnesanteckning från ledningsmöte AKO Skåne  

Närvarande: Gunilla Malm, Johanna Kollin, Johanna Cederholm, Jenny 
Andersson, Helena Gedeborg och Lisa Johansson som deltog digitalt vid 
redaktionsrådet 

Tid: 9.00-12.00 

1. Redaktionsråd 
Separat minnesanteckning. 

2. Föregående minnesanteckning 
Punkten utgick. 

Information angående: 

3. LPR, RPR, Läkemedelsrådet och SDV 
Inget att rapportera. 

4. Webbinarium – suicidprevention 
Webbinarium planeras till 2 februari föreläsare Nina Palmqvist Öberg 
psykiatriker. 

5. Kunskapsstöd för vård och behandling av provocerad vulvodyni samt 
indikator 
Gunilla ansvarar för granskning, synpunkter inlämnade senast 5/9. 

6. Tillägg i riktlinjer för remittering inför eventuell tonsilloperation och 
adenoidektomi  
Informera på fortbildning om tillägg i riktlinjer, dokument kring 
remittering inför eventuell tonsilloperation och adenoidektomi. 

7. Informera om utredning av misstänkt njurartärstenos 
Informera på kommande fortbildning om att utredning av misstänkt 
njurartärstenos endast ska göras inom specialiserad vård, inte 
primärvården. 
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8. Multimodal smärtrehabilitering 
Informera om MMS på fortbildning, ppt finns. På uppdrag av Region 
Skåne startade under våren 2019 åtta nya mottagningar för multimodal 
smärtrehabilitering. MMS-verksamheterna tillhör primärvården och utgör 
ett komplement till i synnerhet vårdcentraler.  

9. Nyhetsbrevet 
Deadline fredag den 9 september, planeras skickas ut 19 september. 

10. Ersättning från Läkemedelsrådet för uppdrag i LAG Läkemedel 
Diskussion om ersättning från Läkemedelsrådet för AKO:are med uppdrag 
i LAG Läkemedel.  

11. Planeringsdag AKO/PUE 9 september 
Program kommer skickas ut. 

12. Medicinska redaktionen 
Helena Preutz börjar i redaktionen 7/9. 

13. Ledig tjänst som handläggare AKO Skåne 
Annons på lediga jobb Region Skåne. 

14. Uppdrag AKO koordinator Lund och Ystad 
Annonseras på AKO Skånes hemsida. 

Inkomna frågor: 

15. Representant till LAG läkemedel barn och ungdom 
AKO fortsätter leta efter representant. 

16. Enureslarm i primärvården 
Frågan lyfts vid nästa revidering av riktlinje. 

17. Neuroendokrina buktumörer 
Fråga om rutiner för granskning och uppdateringar inför byggnation av 
cancerflöden i SDV har inkommit, Jenny besvarar. 

18. GAP-analys höftledsartros 
Dokument finns i Teams, granskas av teamet till nästa ledningsmöte den 
16 september. 

Diskussion om: 

19. AKO-dagen 7 september 
Möte inbokat 31/8 för vidare planering. 

20. FQ-grupper 
Informera på fortbildning, hemsida, organisationen kring FQ-grupper 

21. Ledningsmöten start 8.30? 
Ingen förändring av nuvarande tid kl. 9-12. 
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22. Flytta fredagsmötet från 8.15 till 8.00? 
Fredagsmötena avslutas och nytt onsdagsmöte startas upp. 

23. Utbildningsinsatser i pv utifrån LAG 
Vid behov av utbildningsinsatser kan det planeras in på AKO Skånes 
fortbildning. 

24. Marknadsföring PUE/AKO – Frukostmöten 
Diskussion kring vilken typ av marknadsföring av AKO Skåne som kan 
vara aktuell, frågan lyfts igen på planeringsdagen 9 september. 

25. Kommunikation inom ledningsgruppen 
Nytt återkommande Teams-möte på onsdagar kl. 8.15 där inkomna frågor 
kan lyftas samt möjligheten att sätta upp punkter till kommande 
ledningsmöte som alternativ till att skicka mejl. 

Beslut angående: 

26. Utvärdering fortbildning 
Nytt uppdaterat formulär kommer att användas vid höstens fortbildning. 

27. Granskningar vårdprogram och riktlinjer 
Rutin för granskning och uppföljning av regionala och nationella riktlinjer 
upprättas, process för distribution av granskningar och slutgranskning efter 
publicering. Uppföljning på nästa ledningsmöte den 16 september. 

Vid anteckningarna 
Johanna Kollin 
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