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Postadress: 205 02 Malmö 
Besöksadress: Jan Waldenströms gata 35 
Telefon: 0702-086775 
Internet: skane.se/ako 

Organisationsnummer: 23 21 00-0255 

Minnesanteckning 18 november 2022 
Minnesanteckning från ledningsmöte AKO Skåne 

Närvarande: Gunilla Malm, Johanna Kollin, Caroline Trägårdh, Cecilia 
Ervander, Helena Gedeborg, Johanna Cederholm samt Cecilia Eriksson 
vid redaktionsrådet. 

1. Redaktionsråd
Separat minnesanteckning.

2. Föregående Minnesanteckning från ledningsmöte AKO Skåne 2022-10-28
(skane.se)

Information angående: 

3. Lokalt primärvårdsråd (LPR)
Inget att rapportera.

Regionalt primärvårdsråd (RPR)
Regionalt primärvårdsråd, mötesanteckningar 2022-11-02
(sodrasjukvardsregionen.se)

Läkemedelsrådet
Lipidrubbning, uppföljning på ledningsmötet 9/12.

4. FQ-grupper
Helena Gedeborg planerar för att bjuda in till ett informationstillfälle via
Teams om FQ till våren. Nyhet om detta i Nyhetsbrevet i februari.

5. Ändring av remissförfarande från Enheten Kunskapsstyrning
Alla remisser som kommer till Enheten Kunskapsstyrning från SKR/NPO
(fyra gånger per år) samt från Socialstyrelsen (enstaka gånger/år), oavsett
om LPR/LPO direkt berörs av remissen eller inte, kommer skickas till
samtliga ordförande och processledare i LPR/LPO för bedömning och
vidare hantering.

6. Läkemedelsboken nylanseras
Läkemedelsverket får i uppdrag att ansvara för uppdatering och
förvaltning av Läkemedelsboken. Uppdraget innebär både att nya tekniska
lösningar tas fram och att innehållet i Läkemedelsboken granskas och
uppdateras.

https://vardgivare.skane.se/siteassets/3.-kompetens-och-utveckling/sakkunniggrupper/ako-skane/minnesant-ako-skane---fillistning/minnesanteckning-ledningsmote-ako-skane-2022-10-28.pdf
https://vardgivare.skane.se/siteassets/3.-kompetens-och-utveckling/sakkunniggrupper/ako-skane/minnesant-ako-skane---fillistning/minnesanteckning-ledningsmote-ako-skane-2022-10-28.pdf
https://sodrasjukvardsregionen.se/download/regionalt-primarvardsrad-2022-11-02/?wpdmdl=30730&masterkey=-MGgSq6-vDY6R4xwe-T_eqct8bwSHl6fy422S7y3CGfxVRFLch50JcDfyGfGU1ZzJlHmfFtxzM0QbSLrmdeBCCJ38dLMQ7Ro4aCi17O7c38
https://sodrasjukvardsregionen.se/download/regionalt-primarvardsrad-2022-11-02/?wpdmdl=30730&masterkey=-MGgSq6-vDY6R4xwe-T_eqct8bwSHl6fy422S7y3CGfxVRFLch50JcDfyGfGU1ZzJlHmfFtxzM0QbSLrmdeBCCJ38dLMQ7Ro4aCi17O7c38


2 (3) 

Region Skåne  
 

7. Kunskapsstyrning inom hälso- och sjukvård 
Nominering av ledamöter | Kunskapsstyrning vård | SKR 
(kunskapsstyrningvard.se) Här presenteras nationella arbetsgrupper där 
nominering pågår. Se under respektive arbetsgrupp vilka kompetenser som 
eftersöks. 

8. LPO cancer – antalet SVF remisser ökar 
Informationsinsats till primärvården planeras då antalet SVF remisser 
ökar. 

9. Boka in samtal med teamledare 
AKO-koordinatorerna bokar in sig på avstämningsmöte (30 min) en 
onsdag eller fredag där ledig tid finns i kalendern senast sista januari. 

10. Digital specialistkonsultation 
Digital specialistkonsultation är ett trepartsmöte med läkare och patient på 
vårdcentral som via videomöte kontaktar läkare inom Skånes 
universitetssjukhus för att diskutera handläggningen av patientens besvär. 
Digital specialistkonsultation - Region Skånes intranät (skane.se) 
Pilot startar i vår och inför detta finns ett behov av informationsinsats 
riktat till specialiserad vård om AKO Skåne-riktlinjer. 

11. Denosumab  
Uppdatering av AKO Skåne-riktlinje osteoporos pågår. 

12. Lediga uppdrag i Nationella och Regionala arbetsgrupper 
Utskickat till ledningsgruppen 17/11. 

13. Helena Preutz ny ordförande i NKK primärvård njur- och 
urinvägssjukdom 
Nationell arbetsgrupp kunskapsstöd har i uppdrag att samordna 
programområdets arbete med kunskapsstöd. Ordförande Helena Preutz, 
specialistläkare allmänmedicin, Vårdcentralen Knislinge, Södra 
sjukvårdsregionen. 

Inkomna frågor: 

14. Nationella riktlinjer för vård och stöd vid adhd och autism  
Helena Gedeborg granskar och återkopplar på kommande ledningsmöte. 

15. Önskemål om sammanställda remissvar av NVP från 
Kunskapsstyrningen 
Går att begära ut från diariet Region Skåne, Gunilla Malm undersöker 
möjlighet att ta dela av detta på annat sätt. 

16. Poster till Läkemedel i Skåne, senast 10/2 
Underlag till poster Läkemedel i Skåne skickas in senast 10/2. Johanna 
Kollin ansvarar. 

https://kunskapsstyrningvard.se/kunskapsstyrningvard/omkunskapsstyrning/organisation/nomineringavledamoter.56223.html?utm_source=nyhetsbrev&utm_medium=email&utm_term=&utm_content=&utm_campaign=Kunskapsstyrning+nov+2022
https://kunskapsstyrningvard.se/kunskapsstyrningvard/omkunskapsstyrning/organisation/nomineringavledamoter.56223.html?utm_source=nyhetsbrev&utm_medium=email&utm_term=&utm_content=&utm_campaign=Kunskapsstyrning+nov+2022
https://intra.skane.se/projekt/projekt2/digitala-specialistkonsultationer
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Diskussion om: 

17. Skåneövergripande handläggningsöverenskommelse primärvård 
specialistpsykiatri gällande vuxna, (bifogad agendan) 
Genomgång av dokumentet, Cecilia Ervander informerar. 
Ska handläggningsöverenskommelsen granskas av LPR? 

18. Uppföljning av osteoporos i primärvården 
Frågor som inkommit, Jenny Andersson besvarar. 

19. Lymfödem 
Information från arbetsgrupp. 

20. Granskning kunskapsstöd nationellt – regionalt 
Granskning inom AKO fördelas i Planner med länk till dokument där 
kommentarer sparas och följs upp efter publicering. 

21. BUP remissmall 
Fråga som inkommit till AKO Skåne, Gunilla besvarar. 

Beslut angående:  

22. Vårdprogram, vårdförlopp och riktlinjer på remiss 
Vårdprogram, vårdförlopp och riktlinjer på remiss till den 15/11 fördelas 
och läggs upp i Planner, uppföljningsmöte den 11/1 kl. 8.00-9.00. 

23. Regional riktlinje för vård och behandling vid psykisk ohälsa hos 
vuxna med intellektuell funktionsnedsättning, svar senast 22-12-15 
Caroline Trägårdh granskar och återkopplar till Johanna Cederholm. 

Vid anteckningarna 
Johanna Kollin 
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