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Efter lång tid som ALK har jag nu fått avlösning av en härlig kollega, Ulrika 

Holmqvist, ST på Björknäs hälsocentral. Formellt tar hon över i nästa 

vecka, jag följer med i bakgrunden till årsskiftet. Det betyder alltså att alla 

frågor och enskilda ärenden ska skickas till henne.  

Vid patientärenden kan man skriva frågeställning i e-posten men alla 

känsliga uppgifter behöver skickas som VAS-medelanden. Dessa öppnas 

inte förrän vid ALK-mötet på psykiatrin. Därför dröjer svaret till efter nästa 

sådant möte, skickas också med VAS-meddelande. 

Under året som gått har vi gjort färdigt HÖK obesitaskirurgi. Där verkar 

det fungera bra med HAD-skattning och kuratorskontakt på kirurgkliniken 

men det är också viktigt att vi går igenom psykiskt status innan remiss.  

En uppdaterad HÖK vårdintyg kommer i dagarna och vi hoppas att det 

dröjer innan ändring sker vad gäller polishandräckning. Eventuellt kommer 

det senare att bli krångligare.  

HÖK beroendeframkallande läkemedel är ute på remiss inom psykiatrin 

och vi kan behöva ändra på det lite kontroversiella påståendet att Tramadol 

och Citodon har lika stor beroendeframkallande potential som morfika. I 

Läkemedelsverkets behandlingsrekommendation anser man att det tar längre 

tid att utveckla ett beroende med dessa - som rekommenderas vid måttliga 

smärttillstånd.  

HÖK Zyphadera diskuteras alltid, lämnas här. 

För HÖK provtagning på läkemedelsenhetens patienter behövs en 

uppdatering. Ett rejält omtag behövs för hur de metabola biverkningarna ska 

kunna minska, kanske också organisatoriskt. Får komma senare under 

vintern.  

Nu håller vi på med en s k stor-HÖK för de flesta psykiatriska diagnoserna 

där vi i stort sett kommer att följa Hallands uppdelning men anpassad och 

förankrad hos oss. Till dess att den publiceras kan ni gärna se på Hallands 

dokument som finns på ALK-sidan.  

 

Det har alltid varit roligt att få inspel från aktiva kollegor, det är grunden för 

ALK-ens legitimitet vid mötet med psykiatrin. Det har varit lite svårare när 

det blev ett länsuppdrag men jag hoppas att alla ska fortsätta diskussionen, 

nu med Ulrika.  
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