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AKO-Nytt Skåne NV 2022-10-14 

Minnesanteckning från AKO-möte Skåne NV  
Tid: Fredagen den 14 oktober 

Närvarande: Jenny Andersson, Rebecca Runevad, Tina Runeke, Lina Hjärpe 
Skoglund, Jasmine Borglin, Anna Säll, Anna Karin Widborg, Åsa Theander, Ramune 
Blinstrubiene, Madeleine Smith, Maria Hellbom, Karin Åkerberg, Susanne Dahlberg, 
Erika Nilsson 

Nytt från AKO Skåne 
• FQ-grupp – AKO Skåne erbjuder sig att förmedla kontakt: Deltagande i FQ-

grupp är ett sätt att utveckla sin kompetens som specialist i allmänmedicin. 
AKO Skåne erbjuder sig att förmedla kontakt för de som inte nu ingår i en 
FQ-grupp men som har en önskan om det. Man kan då skicka ett mejl till 
ako@skane.se.  

Nytt från AKO NV 
• Erbjudande om utbildning från Urologmottagningen: De erbjuder 

utbildning till sjuksköterskor och undersköterskor på vårdcentralen i hantering 
av KAD med fokus på hur man hanterar de lite svårare och besvärligare 
problem som kan uppstå, praktiska övningar ingår. Vid intresse kontaktas 
enhetschef Helen.Noren@skane.se  

• Karin Åkerberg, klinikrepresentant barn och ungdomsmedicin: Det är få 
barn som remitteras till barnneurolog i Helsingborg med postcommotionella 
besvär. Detta kan vara positivt, men det kan också finnas ett mörkertal. På 
akutmottagningen delas det ut informationsblad till föräldrar till barn som 
konstaterats ha commotio efter skallskada, där står när man bör söka vård på 
nytt. AKO NV i form av Tina Runeke och Lotta Fredholm tar på sig att se 
över om den patientinformation som finns på sjukhuset enkelt anpassas och 
spridas i primärvården, alternativt om vi bör hänvisa till information på 1177. 
Ämnet kommer även att lyftas på fortbildningsdag framöver.   

• Lina Hjärpe, klinikrepresentant internmedicin Helsingborg: Man har nu 
infört rutin att i ställningstagandet i Mina Planer, i rutan för restriktioner, 
meddela om det finns ett beslut angående behandlingsbegränsningar och 
livsuppehållande behandling. Själva beslutet kan sedan läsas i Melior eller 
NPÖ.  
Geriatriken upplever att de föreslår SIP inneliggande för primärvården men att 
primärvården i stället svarar att man gör det efter hemgång, det kan också vara 
kommunen som inte vill komma till en inneliggande SIP. De ser att dessa 
patienter ofta kommer tillbaka till sjukhuset inom två veckor, att man inte 
hinner göra en SIP i hemmet innan patienten är inlagd igen. Diskussion kring 
vad som kan främja samarbetet i Mina planer. Förslag att då vi inte är överens 
i Mina Planer, lyfta luren och prata med varandra.  
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• Madeleine Smith, klinikrepresentan ÖNH Helsingborg: De planerar två 
eftermiddagar för primärvårdsläkare för praktisk uppdatering inom ÖNH-
området på mottagningen i början av 2023. Det kommer ingå praktiska 
övningar samt remissgenomgång för att förstå vad som behöver finnas i en 
remiss. Datum meddelas så snart de är satta.  
Audionomerna på mottagningen upplever markant ökning av remisser till dem 
för hörselmätning på barn med talproblem, remiss skickas till dem i väntan på 
att få komma till logoped då väntetiderna dit är så långa. Dessa remisser är 
ofta obefogade, ingen anamnes eller status som tyder på hörselproblem. De 
förstår att frustrationen är stor i väntan, men tyvärr löser inte en hörselmätning 
problemet. Barn som är 4 år eller äldre kan med fördel testas via samarbete 
med bvc.  
Madeleine Smith kommer tillsammans med AKO Anna Karin Widborg 
genomföra en remissgranskningsmånad där man går igenom de remisser som 
inkommit till ÖNH från primärvården som behöver kompletteras på något 
sätt, för att se om det finns något mönster i vilka remisser som behöver 
kompletteras, återkoppling kommer efter granskningen.  

• Susanne Dahlberg, klinikrepresentant ortopedi: På ortopedmottagningen 
finns en lite operationssal som används vid enklare hand- och fotkirurgi. Om 
man på remissen tydligt anger att patienten är intresserad av operation, samt 
att det finns ett tydligt status, så kan de bespara patienten ett besök genom att 
boka direkt till operation. Sådana tillstånd som kan vara aktuella är t ex 
triggerfinger, carpaltunnelsyndrom, hammartå, hallux valgus.   
Axelsektionen undrar om det finns önskemål om remissmall för vad som bör 
ingå i en remiss. Det framkommer att det snarare rör sig om stora brister i 
remisser från primärvården, det kan saknas information om sådant som annan 
kronisk sjukdom hos patienten, aktuell läkemedelslista eller till och med ett 
aktuellt status. AKO försöker generellt avråda från remissmallar, vi i 
primärvården har alltför många hälsotillstånd att hantera för att man ska kunna 
ha remissmallar för allt, hänvisa i stället till gällande AKO Skåne-riktlinje 
samt Region Skånes anvisning för God klinisk praxis vid remisshantering. 
god-klinisk-praxis---remisshantering.pdf (skane.se) Förslag att AKO 
tillsammans med ortopedmottagningen gör en remissgranskning liknande den 
som planeras inom ÖNH. 
Anna Karin Widborg, AKO ÖNH lyfter frågan om röntgen har ändrat 
sina rutiner avseende frakturer: tidigare har patienter som skickats till 
röntgen från Kvälls- och helgmottagningen (KHM) alltid kommit tillbaka till 
KHM oavsett röntgensvar, nu hänvisas patienten till akuten vid skelettskada. 
Här finns potential till förbättring, inte alla patienter som behöver träffa en 
ortoped akut. Jasmine Borglin, klinikrepresentant akutmottagningen tar med 
sig frågan för att lyftas till Bild- och funktion. AKO via Jenny Andersson 
meddelar att det kommer att initieras ett arbete tillsammans med Bild- och 
funktion, ortopedkliniken och akutmottagningen för att se över hur patienterna 
bäst tas omhand vid ringa frakturer.  

• Kommande möten: 11/11 (Teams), 16/12 (fysiskt), 
20/1 (Teams), 17/2 (Teams), 17/3 (Teams), 21/4 (Teams), 2/6 (fysiskt med 
AW efter) 

Vid tangenterna: Jenny Andersson 

https://vardgivare.skane.se/siteassets/2.-patientadministration/remisshantering-och-rutiner-for-vantande-patienter/remisshantering/god-klinisk-praxis---remisshantering.pdf
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