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AKO-Nytt Skåne NV 2022-09-02 

Minnesanteckning från AKO-möte Skåne NV  
Tid: Fredagen den 2 september 

Närvarande: Jenny Andersson, Erika Nilsson, Rebecca Runevad, Anna Karin 
Widborg, Lina Hjärpe Skoglund, Marina Ornell, Gustaf Starlander, Katarina Fröberg, 
Madeleine Smith, Anna Fröberg Alm, Janina Fries, Lotta Fredholm-Elén. 

Nytt från AKO Skåne 
• Förtydligande i riktlinje för hypertoni: Det har kommit in frågor till AKO 

Skåne angående utredning av misstänkt njurartärstenos vid hypertoni. Det har 
därför gjorts ett förtydligande i riktlinjen angående detta, enligt 
Socialstyrelsens nationella riktlinjer utreds njurartärstenos inom specialiserad 
vård.  

• Jourlisa för privata vårdcentraler: Jourlisa är en telefonkatalog för där man 
hittar alla telefonnummer samt telefontider till konsulter i regionen, de står 
som internummer med fem siffror. Om man ringer från privat enhet eller 
utanför Region Skånes fasta nät så slår man för Helsingborg 042-406 XXXX, 
exempelvis (042-40)63166 till kardiologkonsult. Hittills har endast offentligt 
drivna vårdcentraler kommit åt Jourlisa, eftersom den ligger innanför 
brandväggen och finns som en applikation på intranätet. I NV har vi nu 
lyckats koppla ihop rätt personer inom förvaltningarna med privata vårdgivare 
så att det från denna vecka finns en länk till Jourlisa från inloggningen i Citrix. 
Detta gäller då för hela Skåne.    

• Multimodal Smärtbehandling (MMS) via upphandlade enheter: MMS-
mottagningarna rapporterar att de är underutnyttjade, de har kapacitet att ta 
emot fler på remiss från primärvården. 

Nytt från AKO NV 
• Information från cancerrehabmottagningen: De har nyanställt en sexolog 

så nu finns möjlighet att remittera patienter med dessa besvär igen.   

• Förtydligande ang SVF tjock- och ändtarmscancer kontra endoskopi för 
IBD: Fråga som kom upp på en fortbildningsdag ang att när man ringt gastro-
konsult med frågeställning IBD så hänvisade de till att skicka remiss enligt 
SVF tjock- och ändtarmscancer. Förtydligande har inkommit från dr Johanna 
Skoglösa på gastro-sektione;, förändrade avföringsvanor, viktnedgång, anemi 
och blod i avföringen kan vara såväl IBD som malignitet och den farligare 
orsaken måste uteslutas först. Det är sedan samma enhet som hanterar själva 
undersökningen så det har inget med handläggningstiden att göra.          

• Uppdatering efter förändringen i handläggning av akuta och subakuta 
patienter. Både positiv och negativ feedback har kommit in från 
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vårdcentralerna angående rutinerna som förändrades under sommaren. Det har 
skickats ut en enkät för att utvärdera, både till primärvården och 
specialistvården. I slutet av september planeras det för ett stormöte för att 
informera om fortsatta arbetssätt samt resultat av enkäterna. Tanken är att 
bygga vidare på det som har fungerat bra och utveckla samarbetet ytterligare.  

• Madeleine Smith, klinikrepresentant ÖNH: Förslag på att erbjuda 
vårdcentralerna ett kompetenslyft inom ÖNH-området vad gäller 
undersökningsteknik, både för läkare och övrig personal efter modell från 
gynekologin.  Det kommer att komma ut ett datum för ett tillfälle senare i höst 
då man kan anmäla sig till att komma till ÖNH-mottagningen för detta.  
Hur når man primärvårdsläkarna?: Sjukhusets läkare efterlyser ett lättare 
sätt att nå en specifik primärvårdsläkare för att t ex diskutera en remiss. 
Primärvårdsläkarens telefon är oftast en fast installation, därav svårt att lämna 
ut direktnummer. Det finns enheter som redan har löst det med en mobil 
telefon i varje primärvårdsläkares ficka, kan vara något för fler enheter att ta 
efter. Madeleine påpekar även att en privat enhet inte hade något 
direktnummer för professionen i Skånekatalogen. Rekommenderas skicka 
detta till funktionsbrevlådan för samarbetet med akuten i somras som har som 
uppgift att ta dessa frågor vidare.   

• Lina Hjärpe Skoglund, klinikrepresentant Specialiserad medicin 
Helsingborg:  Det är fortfarande svårt med bemanningen på njursektionen, 
kan vara remissvar som bedöms lite snävt, de vill då ha feedback om det inte 
fungerar, kan med fördel skickas via AKO NV. Däremot är det nu bättre 
bemannat på lungsektionen i höst än på länge. Önskemål om feedback hur 
konsulttelefonerna har fungerat i sommar, information från gruppen att det 
generellt har fungerat bra att få tag på konsulter och med ett trevligt 
bemötande men att t ex hematolog och lungläkare har varit svåra att nå. 

• Kommande möten: 14/10 (Teams), 11/11 (Teams), 16/12 (fysiskt) 

Vid tangenterna: Jenny Andersson 
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