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AKO-Nytt Skåne NV 2021-09-10
Minnesanteckning från AKO-möte Skåne NV
Tid: Fredagen den 9 september

Närvarande: Jenny Andersson, Katarina Fröberg, Åsa Theander, Anna Fröberg Alm,
Anneli Cervin, Anna Karin Widborg, Madeleine Smith, Cecilia Wiss Mencke, Erika
Nilsson.

Nytt från AKO Skåne
•

LPO primärvård/LPR: Lokalt primärvårdsråd som är primärvårdens
expertgrupp i kunskapsstyrningsorganisationen är beslutad, medlemmar
kommer att tillkännages inom kort.

•

Fortbildning HT 2021: Fortbildningsdagarna i september blir digitala,
fortbildningsdagar i november planeras bli fysiska, men är avhängigt av att
restriktioner angående möten och utbildning inom regionen lyfts.

•

Övertag av ansvar för NOAK i primärvården: Det har kommit in många
frågor kring detta övertagande. Det kommer därför att bli fler digitala
informationsmöten i höst samt det kommer att vara ett av ämnena som tas upp
av apotekare vid deras möten med vårdcentralerna.

•

Postcovid: Inför kommande revidering av riktlinje önskas feedback från
primärvården angående hur befintlig riktlinje fungerar. Är det rimligt med vad
vi ska göra innan remiss? Hur ser det ut, remitterar vi många eller är
uppfattningen att de flesta tas om hand i primärvården? Synpunkter skickas till
jenny.e.andersson@skane.se

Nytt från AKO NV
•

Information från röntgen: Påminnelse från röntgenavdelningen i
Helsingborg om att det sedan några år åligger remittenten att premedicinera
vid ev kontrastmedelsallergi. Det finns bra vägledning på vårdgivarwebben
under Bild- och funktionsmedicin, vårdprogram och riktlinjer
https://vardgivare.skane.se/siteassets/1.-vardriktlinjer/regionala-riktlinjer--fillistning/allas_checklista_jodkontrastmedel_a4_2018.pdf

•

Information från ortopeden: Patienter som väntar på proteskirurgi av knä
bör inte få kortisoninjektion i knät innan operationen. Tumregeln är att avstå
minst 3 månader innan, men om detta övervägs tidigare bör det i så fall göras i
samråd med ortoped.

•

SVF: Information från Diagnostiskt Centrum att det ibland dröjer innan de
kontaktas vid SVF Allvarliga ospecifika symtom. Viktigt att nya kollegor på
vårdcentralerna, inkl hyrläkare, informeras om AKO-riktlinjer och var de
hittas.

Postadress: AKO Skåne, Clinical Research Center, Box 50332, 202
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•

Information från ögon: De har endast tidsbokad akutmottagning, dvs vi ska
ringa innan vi skickar patienten. Telefonnummer till jour i Helsingborg: 0424062544 eller ssk: 042-4062383.
De patienter som bor inom Ängelholms upptagningsområde skall i första hand
till Aleris ögonkliniken Ängelholm som tar emot akuta patienter fram till kl.
17. Telefonnummer Ängelholm: VIP-sekreterare 0431-416111

•

Anneli Cervin, klinikrepresentant medicinkliniken Ängelholm:
Information om 3:e dos av covid-vaccin, de har fått ut information om vilka
patienter som ska vaccineras. Ca 1500 pat totalt i NV och de kommer att
kallas till sjukhuset för vaccination.

•

Janina Fries, AKO kognitiv medicin: Just nu arbetas det med
Personcentrerat sammanhållet vårdförlopp Kognitiv svikt vid misstänkt
demenssjukdom, GAP-analys pågår. Det kommer att komma utbildningar
inom området som då kommer in i utbildningskalendern.

•

Kommande möten: 8/10, 29/10, 12/11, 10/12

Vid tangenterna: Jenny Andersson

Region Skåne

