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Minnesanteckning 9 december 2022 
Minnesanteckning från ledningsmöte AKO Skåne  

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

1. Redaktionsråd 
Separat minnesanteckning. 

2. Föregående minnesanteckning från ledningsmöte AKO Skåne 2022-11-18 
(skane.se)

Information angående: 

3. Läkemedelsrådet 
Restnoterade läkemedel - möjlighet finns att prenumerera på nyheter kring 
läkemedel restnoteringar på Vårdgivare Skåne 

SDV 
Jenny Andersson har skickat ut sammanfattningen av senaste SDV 
ledarforum till ledningsgruppen. 

4. APT Primärvårdensutbildningsenhet 
Johanna Kollin rapporterar från senaste arbetsplatsträffen. 

5. Regional patientinformationsprojektet 
AKO Skåne har fått inbjudan till informationsmöte kring projektet, 
Gunilla Malm och Johanna Cederholm deltar. 
Regional patientinformation - Vårdgivare Skåne (skane.se)

6. Regional konsekvensbeskrivning för NVP Tumörer i hjärna, 
ryggmärg och dess hinnor 
Upplagt i Planner, Helena Gedeborg granskar. 

7. Ny webbutbildning 
Information om ny webbutbildning: Ökad förståelse för sena 
komplikationer efter barncancer. Utskickat 28/11. 

8. Nationella riktlinjer för vård och stöd vid adhd och autism  
Helena Gedeborg granskar, svar senast 15 december. 

https://vardgivare.skane.se/siteassets/3.-kompetens-och-utveckling/sakkunniggrupper/ako-skane/minnesant-ako-skane---fillistning/minnesanteckning-ledningsmote-ako-skane-2022-11-18.pdf
https://vardgivare.skane.se/siteassets/3.-kompetens-och-utveckling/sakkunniggrupper/ako-skane/minnesant-ako-skane---fillistning/minnesanteckning-ledningsmote-ako-skane-2022-11-18.pdf
https://vardgivare.skane.se/kompetens-utveckling/projekt-och-utvecklingsarbete/regional-patientinformation/
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9. Inbjudan till webbinarium om ny riktlinje för migrän 27 januari 
Inbjudan bifogad med agendan. 

10. Bedömning av jäv 
Det har tagits fram nya riktlinjer för bedömning av jäv. Läkemedelsrådet 
jävsbedömning (skane.se) dokument fastställt av Läkemedelsrådet. 

Inkomna frågor: 

11. Representant till NAG knäledsartros 
Förfrågningar går via Kunskapsstyrningen. Nominering av ledamöter | 
Kunskapsstyrning vård | SKR (kunskapsstyrningvard.se) Här presenteras 
nationella arbetsgrupper där nominering pågår. Se under respektive 
arbetsgrupp vilka kompetenser som eftersöks. 

12. Regional medicinsk riktlinje för vårdsamverkan kring barn och 
ungdom med varaktig funktionsnedsättning. 
Upplagd i Planner, Caroline Trägårdh granskar och stämmer av med Jenny 
Andersson. 

13. Studie om cancerpatienters upplevelser av primärvården 
Full article: The role of primary care in the cancer care continuum: a 
qualitative study of cancer survivors’ experiences

14. Osteoporos, Denosumab 
Fråga har inkommit kring handläggning i Skåne NO, uppföljning på 
ledningsmöte 20/1. 

15. Nominering av sakkunniga till arbetsgrupp Nationell högspecialiserad 
vård (NHV) 
Ingen nominering från AKO Skåne. 

Diskussion om: 

16. Dags att se över Dokument om Allmänläkarkonsult / Att göra sin 
kompetensutvecklingsplan 
Punkten flyttas till ledningsmötet den 20/1. 

17. Prolia i Skåne NV 
Punkten flyttas till ledningsmötet 20/1. 

18. Projekt omställning akuta vårdflöden. Utskickat med agendan. 
Ett bättre omhändertagande av akuta patienter har varit utgångpunkt för 
projekt omställning akuta vårdflöden, att bidra till att patienten erbjuds god 
vård i rätt tid och vårdas inom rätt specialitet på rätt vårdnivå. 
Möte inplanerat 4/1 för genomgång och jämförelse med befintliga 
dokument. 

https://vardgivare.skane.se/siteassets/3.-kompetens-och-utveckling/sakkunniggrupper/lakemedelsradet/javspolicy---fillistning/lakemedelsradet-javsbedomning.pdf
https://vardgivare.skane.se/siteassets/3.-kompetens-och-utveckling/sakkunniggrupper/lakemedelsradet/javspolicy---fillistning/lakemedelsradet-javsbedomning.pdf
https://kunskapsstyrningvard.se/kunskapsstyrningvard/omkunskapsstyrning/organisation/nomineringavledamoter.56223.html
https://kunskapsstyrningvard.se/kunskapsstyrningvard/omkunskapsstyrning/organisation/nomineringavledamoter.56223.html
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/02813432.2022.2145848
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/02813432.2022.2145848
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19. Publicerade regionala medicinska riktlinjer på Vårdgivare Skånes 
vårdriktlinjer under november 
Regional riktlinje för anemiscreening inom basmödrahälsovården 
(skane.se)
tuberkulos-screening-gravida.pdf (skane.se)
Regionalt tillägg Nationell riktlinje för handläggning i graviditetsvecka 41 
(skane.se) Ingen åtgärd från AKO Skåne. 

20. Skåneövergripande handläggningsöverenskommelse primärvård 
specialistpsykiatri gällande vuxna, bifogad med agendan. 
Caroline Trägårdh deltar på uppföljningsmöte. 

21. Ersättning till föreläsare på fortbildningsdagar 
Gunilla Malm tar frågan vidare. 

Beslut angående:  

22. Narkostandvård, se mejl fr Malin Skoog 24/11 
AKO Skåne står inte bakom förslaget att primärvården ska utföra 
preoperativa utredningar inför narkos. Det ingår inte i primärvårdens 
uppdrag och bedöms inte vara patientsäkert. 
 

23. Poster till mässan – Läkemedel i Skåne 2023 
Underlag till poster Läkemedel i Skåne skickas in senast 10/2. Johanna 
Kollin ansvarar. 

Vid anteckningarna 
Johanna Kollin 

https://vardgivare.skane.se/siteassets/1.-vardriktlinjer/regionala-riktlinjer---fillistning/regionala-riktlinjer-for-anemiscreening-inom-basmodrahalsovarden.pdf
https://vardgivare.skane.se/siteassets/1.-vardriktlinjer/regionala-riktlinjer---fillistning/regionala-riktlinjer-for-anemiscreening-inom-basmodrahalsovarden.pdf
https://vardgivare.skane.se/siteassets/1.-vardriktlinjer/regionala-riktlinjer---fillistning/tuberkulos-screening-gravida.pdf
https://vardgivare.skane.se/siteassets/1.-vardriktlinjer/regionala-riktlinjer---fillistning/handlaggning-i-graviditetsvecka-41_riktlinje.pdf
https://vardgivare.skane.se/siteassets/1.-vardriktlinjer/regionala-riktlinjer---fillistning/handlaggning-i-graviditetsvecka-41_riktlinje.pdf
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