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Nyhetsbrev från 
ALK för hudkliniken, 

maj 2020 
 

Hej kollegor! 

 

Jag har haft nyligen möte med Margit Skepar som min samarbetspartner på 

hudkliniken. 

 

I dessa tider var distansering är även mer viktig vill betona faktumet att alla 

hälsocentraler (från det som jag vet) har Polycom och Skype och de ska 

användas för distans möte och även patient möte. 

Hud kliniken önskar en större flöde på denna sida.  

Även när vi har patenten på rummet kan man kopplas via skype (om 

polycom är inte tillgängligt) och diskutera/visa patienten för hudläkaren. 

Jag rekommenderar att man bygger en vagn med det utrustning som behövs 

för videomöte för att vara lätt flyttbard, det är inte bra när patienten ska visa 

sina bensår på ett bord eller klätra på stolar för att läkaren ska se vad finns 

där. 

Hud kliniken önskar att utöka video undersökningar och att patienten 

kommer till hälsocentral och vara på ett undersökningsrum och de är på 

sjukhuset. Har lyft frågan om extrakostnad för primärvården för den 

extrapersonalen som ska vara med på mötet, samtidigt ofta patienten 

kommer i alla fall för omläggning eller annat åtgärd. Med denna del få 

diskutera cheferna mellan.  

De vill ha fler video besök och även om de bedömer från remiss innehåll att 

detta kan ske via video, att det planeras ett video samtal istället för resa till 

Sunderbyn. Det sparar också tid och pengar för patient.  

Man kan boka patienter för bedömning via video genom att man kontaktar 

hud kliniken eller genom att följa lathunden (som jag förstådd alla HC har 

fått den), tyvärr har inte tel nr till hand nu 

 

Avseende fotografering och bilder: de klagade inte så mycket på det. Det 

finns en dokument avseende hur ska man fotografera på ALK sida 

https://www.nllplus.se/For-vardgivare-inom-halso--och-

sjukvard/Vardrutiner/ALK1/HUD/ under fotografi-remis.  

Glöm inte ta översikt och närbild, även om man tar dermatoskopisk bild. 

Samma förändring på olika delar av kroppen kan ses annorlunda ut.  

 

Med vänlig hälsning, 

Francisc Masec 
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