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AKO-Nytt 2021-04-23
Minnesanteckning från AKO-möte Skåne NV
Tid: Fredagen den 23 april

Närvarande: Jenny Andersson, Tina Runeke, Åsa Theander, Karolina Lundsten,
Janina Fries, Annika Steinmann, Madeleine Smith, Leif Uttman, Lotta Fredholm-Elén,
Anna Fröberg Alm

Nytt från AKO Skåne:
•

Region Skånes nya kunskapsstyrningsorganisation: Det är ännu inte klart hur
LPO primärvård/Lokalt primärvårdsråd skall se ut. Övriga LPO börjar däremot
falla på plats. När AKO får förfrågan att nominera någon till ett LPO tittar vi i
första hand bland våra AKOare, samt försöker få en spridning geografiskt över
regionen.

•

Fortbildning efter pandemin, fysisk eller digital?: Många deltagare saknar de
fysiska fortbildningstillfällena, men många har också upplevt det mer tillgängligt
när det varit digitalt, vilket visat sig i högre antal deltagare i vissa områden men
lägre i andra. AKO diskuterar upplägget framöver, det finns en specifik fråga i
utvärderingen efter fortbildning om just detta samt kommer att tas upp separat vid
fortbildningsdagen i NV. Uppmaning till alla att så många som möjligt tycker till
om hur de vill ha det så att vi kan planera framåt efter de önskemål som finns.

•

Nytt från AKO:are:

Åsa Theander, AKO labmedicin: Körkortsintyg vid diabetes, underlag från
Ögonmottagningen skrivs av ssk. Endast intyg från ögonläkare kan bifogas som
dokument till intyget, önskemål att denne åtminstone kontrasignerar underlaget.
Svar från AKO ögon Lotta Fredholm-Elén att vi får lita på att det som skrivs i
underlaget är korrekt utfört och föra över informationen i vårt intyg.

•

Karolina Lundsten, AKO rörelseorganen: Telefontider till reumatologens
konsulttelefon är nu avsevärt utökade till följd av utökad bemanning. Vardagar kl
08-12, 13-16 på telefonnummer 63669.

•

Annika Steinmann, klinikrepresentant hud: Konsulttelefon utökar
telefontiderna till måndag - fredag 8.15-12.00 samt måndag - torsdag 13.20-15.30.

•

Jenny Andersson, AKO-koordinator: Arbete pågår för att utöka telefontiderna
på fler konsulter än dessa. För att klinikerna ska kunna ha bättre tillgänglighet för
oss behövs en viss förståelse från oss att konsulterna inte sitter och väntar på att vi
ska ringa utan ofta har viss bokad mottagning, så inled gärna med om det passar
att prata just nu, eller så kommer ni överens om när det passar bättre! I vissa fall
lämnas telefonen över till sekreterare som kan ta uppgifter på patient och
uppringare och komma överens om när vi ska bli uppringda. Vissa av konsulterna
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där frågorna är av mer akut karaktär, som kardiologi, så svarar de givetvis direkt.
Andra mindre akuta specialiteter kan det ju även gå bra att de ringer upp dagen
efter.
•

Kommande möten – 21/5, 10/9, 8/10, 29/10 19/11, 10/12

Vid tangenterna: Jenny Andersson
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