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Minnesanteckning 7 oktober 2022 
Minnesanteckning från ledningsmöte AKO Skåne  

Närvarande: Gunilla Malm, Johanna Kollin, Jenny Andersson, Helena 
Gedeborg, Caroline Trägårdh, Cecilia Ervander samt Lisa Johansson som 
deltog vid redaktionsrådet. 

Gäst kl. 13.15 Emma Kolbus apotekare Område läkemedel informerar från 
utbildningsinsatser om läkemedel, rekommendationer och nyheter inom 
läkemedelsområdet. 

1. Redaktionsråd 
Separat minnesanteckning. 

2. Föregående minnesanteckning ledningsmöte AKO Skåne 2022-09-16

Information angående: 

3. Läkemedelsrådet 
Diskussion pågår ang behandlingsalternativ vid hyperlipedimi. 

4. SDV 
Jenny Andersson har mejlat ut sammanfattning från senaste SDV 
ledarforum till ledningsgruppen. Nyhet är att primärvården inte längre är 
sist, utan först efter piloten. 

5. Filmer och webbinarier 
• Kronisk njursvikt 6 oktober 
• Nya behandlingsrekommendationer Hjärtsvikt 3 november 
• Somatisk hälsa vid allvarlig psykisk sjukdom 1 december 
• Suicidprevention 2 februari 
• Inspelning av dr frågar dr Palliativ vård i november. 

6. Vårdförlopp utbildning, åtgärdsförslag primärvård 
Översikt av utbildningsbehov som framkommit i gapanalyserna, en del 
insatser är redan gjorda eller är planerade genom AKO. Fortbildningarna 
anpassas efter behov. 

https://vardgivare.skane.se/siteassets/3.-kompetens-och-utveckling/sakkunniggrupper/ako-skane/minnesant-ako-skane---fillistning/ako-minnesanteckning-220916.pdf
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7. Nya reviderade nationella vårdprogram och SVF på remissrunda 
Möte för genomgång av granskning bokas in den 26/10 kl. 8-8.45. 

8. Spirometriundersökningar i primärvården 
Presentation av återkoppling från uppföljning spirometriundersökningar. 

9. Rapport remissgranskning psykiatri 
Cecilia Ervander har deltagit vid ett första möte, uppföljande möte 
inplanerat den 26/10. Carolin Trägårdh kommer därefter ingå i gruppen. 

10. Produktionsrapport september 2022 för Riktade hälsosamtal i Skåne 
Genomgång av rapporten. Ppt bifogad i utskick av agendan. 

Diskussion om: 

11. Struktur för revidering av riktlinjer 
Medicinska redaktionen tar fram process för revidering av utgångna AKO 
Skåne-riktlinjer som ej uppdaterats nationellt. Gunilla Malm sammankallar 
till möte med berörda. 

12. Från grupp till team (bild 12 från planeringsdagen) 
Punkten utgår. 

13. FQ-grupper 
Punkten flyttas till nästa ledningsmöte. 

14. AKO Skåne 2.0 
Genomgång av statistik och planering inför 2023. 
AKO-kontrakten förlängs till 2024-12-31. 
Överlämningsmöte område Lund/Ystad planeras in. 

15. Följa upp fastställda nationella vårdprogram 
Granskning från AKO Skåne, utfallet bevakas i Planner. Johanna 
Cederholm efterfrågar information om när färdiga vårdförlopp och 
vårdprogram publiceras. 

16. LPO-uppdrag 
Ersättning från Region Skåne för offentlig primärvård,  

17. Cancerrehabilitering i primärvården 
Information om regelbundna nätverksträffar med fokus att stärka 
primärvårdens roll inom cancerrehabilitering i samverkan med 
specialistvården. 

18. Information fr psoriasisförbundet 
Punkten utgår. 
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Beslut angående:  

19. Fortbildning för våren 2023 
Datum för våren klara, fortbildningarna publiceras innan Nyhetsbrevet för 
november skickas ut. 

Vid anteckningarna 
Johanna Kollin 
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