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AKO-Nytt Skåne NV 2022-11-11 

Minnesanteckning från AKO-möte Skåne NV  
Tid: Fredagen den 11 november 

Närvarande: Gustaf Starlander, Jasmine Borglin, Katarina Fröberg, Anna Säll, Anna 

Karin Widborg, Ylva Lundqvist, Åsa Theander, Ramune Blinstrubiene, Tina Runeke, 

Anna Fröberg Alm, Lotta Fredholm-Elén, Lina Hjärpe Skoglund, Madeleine Smith, 

Erika Nilsson 

Nytt från AKO NV 

• Remisshantering – god klinisk praxis i Region Skåne, Jenny Andersson: 

Det kommer in synpunkter från både sjukhuskollegor och primärvårdskollegor 

att kvaliteten på remisser sjunker, det kan gälla avsaknad av status, relevant 

bakgrundsinformation som varför patienten tar blodförtunnande, eller att 

läkemedelslistan saknas helt. Det kan vara på plats att påminna om de 

riktlinjer som finns i regionen avseende detta, vg se bifogad bild samt mer kan 

läsas på skane.se/remisshantering.  

• Gustaf Starlander, klinikrepresentant urologen Helsingborg: De har haft 

ett avvikelse-ärende där patient är ordinerad läkemedel från urologen men får 

det administrerat av sjuksköterska i primärvården var 3:e månad. Just detta 

läkemedel är en depotberedning som ges som ett implantat som skjuts in 

subkutant. Vid detta fall hade det inte skjutits in helt under huden, de vill 

därför påminna om att man behöver säkerställa detta. 

Recidiverande cystit: AKO-riktlinjer för urinvägsinfektion anger att man kan 

remittera till urologen för bedömning vid recidiverande cystiter. Det finns 

primärvårdsläkare som då uppfattat att urologen tar över patienten oavsett 

fynd vid utredning. Intentionen då riktlinjen skrevs är att urologen bistår med 

att utreda om det finns några strukturella förändringar i urinvägar som orsakar 

besvären (t ex sten, interstitiell cystit, malignitet, residualurin som inte beror 

på prolaps), resterande remitteras tillbaka till vc med goda råd. Det är också 

viktigt att i första hand tänka på gynekologiska orsaker, som prolaps eller 

östrogenbrist efter menopaus som då urologen inte har kompetens att 

handlägga.  

• Lina Hjärpe Skoglund, klinikrepresentant internmedicin Helsingborg: 

Det finns en ny överenskommelse ang osteoporoshantering och det sker en 

förstärkning av frakturkedjan i NV då nya frakturkoordinatorer anställs. 

Hittills har de remitterat patienter med behov av parenteral behandling till 

endokrinmottagningen för bedömning och initiering av behandling, dvs första 

dos läkemedel har givits hos dem. Frågan är om detta är rimligt. I Osteoporos 

- vårdriktlinje för primärvården - Vårdgivare Skåne (skane.se) anges att ”För 

ställningstagande till insättning av denosumab skickas remiss till specialiserad 

vård. Flertalet patienter återremitteras till primärvården för behandling och 
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uppföljning.” Detta får tolkas som att ställningstagandet ska göras av 

specialiserad vård men att första dos kan ges i primärvården. Lina Hjärpe 

Skoglund lyfte även frågan om alla patienter med injektionsbehandling ska 

remitteras ut till primärvården oavsett vilken klinik som stått för insättningen. 

T ex reumatolog eller gastroenterolog som ger behandling med kortison och 

patient då har behov av osteoporosprofylax. I riktlinjen ovan anges att 

”Specialistklinik ansvarar för behandling och uppföljning i de fall där 

specialiserad vård medicinskt ansvarar för den sjukdom/åkomma som orsakar 

behovet av osteoporosprofylax.”  

• Katarina Fröberg, klinikrepresentant kvinnokliniken: Hittills har fem 

vårdcentraler deltagit i ”Gyn-lyftet”, en utbildningsinsats riktad till alla 

yrkesgrupper i primärvården som hanterar gynekologiska patienter. Det är 

upplagt som en utbildningseftermiddag på plats på vårdcentralen. De som har 

deltagit har uppskattat utbildningen och innehållet, vilket bekräftas av två 

läkare på mötet. Vid intresse kan man kontakta Katarina.Froberg@skane.se. 

Katarina skickar också med påminnelse att bifoga uppdaterad läkemedelslista 

till remissen, det är ofta det saknas och ofta som den äldre patienten inte själv 

kan redogöra för vilka läkemedel hon tar.  

• Ylva Lundquist, klinikrepresentant hudkliniken Helsingborg: Vid 

behandling av hyperhidros är botulinumtoxinbehandling endast indicerat vid 

primär lokaliserad hyperhidros i hand och axill, inte vid generaliserad 

hyperhidros. Avseende utredning och ev behandling se Hyperhidros - 

vårdriktlinje för primärvården - Vårdgivare Skåne (skane.se). 

Behandling av skabb: Tenutex är restnoterat. Det cirkulerar missinformation 

om att Nix, en behandling mot löss, kan användas i stället vilket är fel. 

Ivermectin kan ges men inte till barn under 15 kg och är dessutom mycket 

dyrt. Innan behandling är det mycket viktigt att man hittar skabbdjuret som 

ska identifieras via mikroskopi, räcker inte med dermatoskopi. Vid osäkerhet i 

diagnostiken kan man remittera till hudklinik.  

• Madeleine Smith, klinikrepresentant ÖNH Helsingborg: Inbjudan till dag 

för uppfräschning av ÖNH-status för specialister i allmänmedicin 27 januari, 

innehåller 4 stationer där man undersöker varandra avseende öronstatus, mun 

och svalg, fiberskop i näsa, samt remissgenomgång. Anmälan till 

madeleine.smith@skane.se senast 15/1.                                 

• Kommande möten:  16/12 (fysiskt med glögg och lussekatter), 20/1 (Teams), 

17/2 (Teams), 17/3 (Teams), 21/4 (Teams), 2/6 (fysiskt med AW efter) 

Vid tangenterna: Jenny Andersson 
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