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Utvärdering för allmänläkarkonsulter i Skåne 
Att ha som underlag för samtal med sin AKO-koordinator vid årlig utvärdering eller 
inför nytt kontraktsskrivande 

Namn allmänläkarkonsult: 

Medicinskt område: 

Samarbetspartners från specialistkliniken: 

Har andra specialistkliniker deltagit vid AKO-möten för ditt medicinska område? Vilka i så 
fall? 

Vad har du gjort under det gångna året i ditt uppdrag som AKO-are? 

Pågående/planerat arbete nuvarande och kommande år? 

Detta har fungerat bra: 

Har du en idé om varför det fungerat bra? Något du vill att vi ska samtala om? 

Problem jag har stött på och vill ha hjälp med/samtala om? 

Postadress: AKO Skåne, Clinical Research Center, Box 50332, Organisationsnummer: 23 21 00-0255 
202 13 Malmö 
Besöksadress: Jan Waldenströms gata 35, 214 28 Malmö 
Internet: skane.se/ako 
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Har du en idé om varför problemet/problemen finns? 

Har du fått ta del av egen fortbildning? 

Har du varit med och medverkat till fortbildningsaktivitet? 

Önskar du fortsätta ditt arbete som AKO-are? Om ja, skulle du kunna tänka dig att arbeta fler 
timmar och med fler uppdrag? Vilka i sådana fall? 

Jenny Andersson, AKO-koordinator Helsingborg 
Cecilia Ervander, AKO-koordinator Lund 
Anders Lundqvist, AKO-koordinator Kristianstad 
Caroline Trägårdh, AKO-koordinator Malmö 
Gunilla Malm, teamledare 

Region Skåne 
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