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Uppdrag och mål för AKO Skåne 2022–2023 

Uppdrag 

Att som producentneutral aktör för hela Hälsovalets primärvård arbeta för Region Skånes 
vision gentemot våra målgrupper angående 
• samverkan mellan Hälsovalet och specialiserad vård,  
• kompetensutveckling för läkare i Hälsovalet, och 
• kunskapsstöd och kunskapsstyrning i Hälsovalet.  

Målgrupper 

Samtliga läkare inom offentlig och privat primärvård i Region Skåne samt de aktörer som 
arbetar med kunskapsstyrning och samverkan i Region Skåne. 

Kommunikation 

AKO Skåne kommunicerar främst genom:  
• AKO Skånes hemsida (www.skane.se/ako) som ska vara en tydlig informationskälla för 

samtliga primärvårdsenheter inom Hälsovalet vad gäller samverkan, 
kompetensutveckling och kunskapsstöd för allmänläkare,  

• Nyhetsbrev med riktad information som skickas ett par gånger per termin till samtliga 
primärvårdsenheter inom Hälsovalet, och  

• Nyheter på Vårdgivare Skåne där information om nya AKO Skåne-riktlinjer och andra 
specifika upplysningar presenteras en gång i veckan. 

Vision 

Att medverka till att skapa god vård i Region Skåne. 

Övergripande mål 
Att arbeta för att kunna erbjuda patienten en personcentrerad och säker vård genom: 
• Samverkan: medverka till att skapa rutiner så att Region Skånes olika verksamheter 

använder dessa på bästa gemensamma sätt,  
• Kompetensutveckling: möta behovet av kompetensutveckling för specialister i 

allmänmedicin och därigenom erbjuda patienten en personcentrerad säker vård och 
• Kunskapsstöd: formulera Skånegemensamma lättillgängliga AKO Skåne-riktlinjer för 

läkare i primärvården.

http://www.skane.se/ako)


Samverkan 

Uppgift: Att medverka till att skapa rutiner så att Region Skånes olika verksamheter var för 
sig används på bästa sätt för patient, medarbetare och verksamhet samt att införliva AKO 
Skåne-riktlinjerna i kunskapsstyrningen och med Skånes digitala vårdsystem (SDV).  

Mål: Att medverka till att skapa en smidigare vårdprocess mellan primärvård och 
specialiserad vård i hela Skåne, särskilt inom områden med stora kontaktytor, för att 
underlätta handläggningen av den enskilde patienten. 

Uppföljning: Bevaka utvecklingen av kunskapsstyrningen och SDV så att AKO Skåne-
riktlinjerna förblir lättillgängliga.  

Aktivt delta i samverkan mellan primärvård och specialiserad vård samt i kunskapsstyrningen 
för att kommande förändringar ska anpassas till primärvårdens verksamhet. 

Med beaktande av kompetensnivå bedöma rimligheten vid överföring av arbetsuppgifter 
från specialiserad vård till primärvård. 

Bevaka undanträngningseffekter vid införande av personcentrerade och sammanhållna 
vårdförlopp.  

Kompetensutveckling 

Uppgift: Att samtliga läkare i primärvården erbjuds möjlighet till regelbunden, adekvat och 
lättillgänglig fortbildning, oberoende av kommersiella aktörer. Fortbildningen ges lokalt, 
regionalt samt digitalt via videotek och webbinarium.  

Mål: Att erbjuda möjligheter till kompetensförstärkning och kompetensförnyelse genom 
lättillgängliga, kvalitetsgranskade och användarvänliga verktyg för att möta allmänläkarens 
behov av kompetensutveckling så att allmänläkaren kan erbjuda patienten personcentrerad 
och säker vård.  

Uppföljning: Webbenkät, statistik från Vårdgivare Skåne, t.ex uppföljning av deltagande i 
fortbildningarna. 

Kunskapsstöd 

Uppgift: Att formulera AKO Skåne-riktlinjer för primärvårdens medarbetare, i synnerhet 
läkarna. Att genomföra regional anpassning till Region Skåne av Nationellt kliniskt 
kunskapsstöd för primärvården. Att publicera riktlinjerna på Vårdgivare Skåne. 

Mål: Att samtliga läkare i primärvården ska vara väl insatta i att hitta och förstå AKO Skåne-
riktlinjerna och tillämpa dem personcentrerat i patientarbetet.  

Uppföljning: Återkommande personliga intervjuer, webbenkät och statistik från Vårdgivare 
Skåne för att få en uppfattning om användarnyttan och tillgängligheten. 
Årligen se över antal publicerade riktlinjer.  

För Allmänläkarkonsult Skåne 4:e februari 2022 
Jenny Andersson, Johanna Cederholm, Cecilia Ervander, Anders Lundqvist, Caroline Trägårdh och 
Gunilla Malm (teamledare) 
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