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AKO-Nytt Skåne NV 2022-12-16 

Minnesanteckning från AKO-möte Skåne NV  
Tid: Fredagen den 16 december 

Närvarande: Jenny Andersson, Tina Runeke, Rebecca Runevad, Åsa Theander, Anna 
Karin Widborg, Katarina Fröberg, Ramune Blinstrubiene, Lotta Fredholm Elén, 
Jasmine Borglin, Erika Nilsson, Madeleine Smith  

Nytt från AKO Skåne 
• Problem vid sökning av AKO Skåne-riktlinjer: Sedan ett par veckor är 

det problem att hitta vissa AKO Skåne-riktlinjer vid sökning på nätet, detta 
gäller särskilt om man använder Edge som webbläsare. Vårdgivare Skåne 
arbetar med att identifiera och åtgärda problemet. Under tiden kan man alltid 
bläddra sig fram via medicinska områden på Vårdriktlinjer - Vårdgivare 
Skåne (skane.se)

• SVF vid misstänkt cancer: Remissinflödet via SVF ökar stadigt, samtidigt 
ökar inte antalet upptäckta cancerfall. Uppfattningen är att kriterierna för 
SVF-remissen inte alltid är uppfyllda. Man håller regionalt och lokalt i NV 
på att undersöka om man kan se något mönster i detta för att sedan gå ut 
med riktad information. Då riktlinjerna uppdateras regelbundet är det viktigt 
att alltid läsa AKO Skåne-riktlinjen för varje SVF innan remiss skickas så att 
man säkerställer att kriterierna är uppfyllda.  

Nytt från AKO NV  
• Anna Karin Widborg, AKO och Madeleine Smith, klinikrepresentant 

ÖNH:  De tittar på en specificerad lista på vad som kan vara förslag att ha på 
vc för att hantera näsblödning, kommer att distribueras när det är klart. 
Problem med att få hjälp med punktinsats av ASIH och GAT, Madeleine 
kommer att ta kontakt med Marina Ornell för att diskutera vidare. Det behövs 
mer stabil tillgång till vård som ges i hemmet och som inte är beroende av hur 
kapaciteten ser ut hos de som kan hjälpa till.  

• Fördjupat samarbete kring SVU/Mina Planer/SIP mellan Specialiserad 
medicin i Ängelholm och Helsingborg samt primärvården:  Verktyget 
Mina Planer skapar ibland mer frustration än bra samverkan mellan olika 
enheter. AKO tillsammans med VO Specialiserad medicin i Helsingborg och 
Ängelholm har därför startat ett samarbete för att öka förståelsen i 
verksamheterna för att delta i t ex SIP, få rutin på att mottagningarna också 
deltar mer aktivt samt för att få bättre struktur på SIP-möten.  

• Jasmine Borglin, klinikrepresentant akutcentrum: Jasmine håller på och 
samlar remisser som kommer in till akuten för att se om det finns något 
mönster i när det inte är adekvata remisser, kommer att återkoppla när det 
finns data. Hon önskar också veta hur kvaliteten ser ut på remisser som 
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kommer ut från akutmottagningen, om det är något som kan förbättras. Kan 
skickas direkt till Jasmine Borglin, alternativt via Jenny Andersson.  

• Rebecca Runevad, klinikrepresentant internmedicin Ängelholm:  De har 
startat en dagvård för uppföljning av patienter som behöver snabb uppföljning, 
t ex uppföljning av elektrolytstatus inom 7 dagar. Denna bemannas av ST-
läkare samt av ssk från avdelningen. Förslag från gruppen att det även inrättas 
något liknande i Helsingborg.  

• Problem med att nå konsult på telefon: Gäller ortoped och urolog i 
Helsingborg, antingen så att de inte svarar eller så står de och opererar och 
hänvisar till att ringa tillbaka ett par timmar senare. Detta bryter mot den 
överenskommelse som finns mellan primärvård och specialiserad vård, Jenny 
Andersson tar detta vidare till respektive verksamhetschefer. Efterfrågar också 
att ortoped kommer vid AKO-mötet oftare, kommer ofta upp ortopediska 
frågor som behöver besvaras eller utredas vidare.   

• Katarina Fröberg, klinikrepresentant gynekologi Helsingborg: Man har 
ökat upp kompetensen hos den som svarar i konsulttelefonen, det ska nu alltid 
vara en specialist som svarar. Både för att öka tillgängligheten då 
primärjouren oftast är upptagen med patienter, men också för att få en bättre 
kompetens i svaret.   

• Kartläggning av frakturkedjan vid osteoporos, Erika Nilsson AKO: 
Frakturkedjan stärks via att frakturkoordinator anställs nu även i Ängelholm 
för att identifiera patienterna (som då i blir inlagda för smärtlindring och 
mobilisering vid kotkompression och bäckenfraktur) samt se till att pat utreds 
och får t ex fallprevention via fysioterapi i primärvården.                                 

• Kommande möten: 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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