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Årsberättelse 
 
Nedlagd arbetstid 
 
Kontraktet om 10% tjänst som ansvarig för de bägge webbplatserna löper from 
040329. I enlighet med kontraktet har jag sedan lagt ner i genomsnitt en heldag 
varannan vecka minus 2 dagars sommarsemester, totalt 18 arbetsdagar.  
 
Jag har med uppdragsgivarens tillstånd tillämpat flexibel arbetstid och jobbat 
extra på fritiden, främst i samband med omvandlingen av mitt examensarbetes 
portalprototyp till den intranätsversion som sjösattes 1 mars 2004. En del extratid 
gick också åt för framtagande av materiel för marknadsföring av portalen för 
användarna.  
 
Flextiden har registrerats enligt fig 1 . I enlighet med överenskommelse med 
uppdragsgivaren har jag i pluskolumnen även räknat in den tid jag under perioden 
nov-03 -  mars-04 lade ner på fritiden för att få klar portalen i tid till introduktionen 
av NLL:s nya intranätsplats 1 februar1 -04. Kompensationsledigheten har jag 
spritt under resten av året. Slutsaldot för året är +22 timmar.
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Datum Aktivitet Plustid Komp-

ledighet
031103  2  
031104   1,5 
031105   1 
031106   2 
031107   6 
031116  6  
031118  4  
031119  1  
040113  3  
040203  1  
040215 Ändringsförslag till artikel för Landstingstidningen 0,5  
040216 Presentationstext till SFAM-Q-dagen 1  
040223 Modifiering av grafik + framtagning av ny sida om 

perifera nervsystemet 
6  

040224 Färdigställande av nervsystemsidan + uppdat. av portalen 5  
040227 Uppdateringar + finputsning av layout 6,5  
040229 Finputsning av portalen inför publikationen 2  
040304 Framtagning av reklamsida 2  
040307 Framtagning av reklambildspel 6  
040308 Reklambildspelet 0,5  
040309 Reklambildspelet 4,5 0,5 
040310 Reklambildspelet 2,5  
040311 Reklambildspelet 1,5  
040314 Reklambildspelet 8  
040315 Förberedelse för ST-läk intro 0,5  
040316 Reklambildspelet + svar på användar-mail 1,5  
040317 Reklambildspelet 2 0,5 
040318 Reklambildspelet, räknare införda 2  
040319 Utskick av bildspelsmail  1  
040330   3 
040413   1,5 
040414 Nya ALK-sidan 2  
040421 Förberedelse inför Primärvårdsdagen 1  
040608   4,0 
040706   7,0 
040817   5,5 
040831   1 
040914  3  
041024 OH-bilder till AK Fahléns Rysslandsresa 4  
041025 OH-bilder till AK Fahléns Rysslandsresa 4  
041028   1,5 
041125   8 
041213   8 
041216   5 
041219 Skrivande av årsrapport 2  
041223   8 

 Summering +86 -64 

SLUTSALDO  2004 + 22 timmar 
 
Fig.1 Flexkonto för arbetet med Distriktsläkarnas Länkportal och Luleå-Bodens 
Allmänläkarkonsulters hemsida nov-2003 tom dec 2004. 



 
Distriktsläkarnas länkportal 
 
Under tiden november-03 tom februari-04 jobbade jag som sagt med överföringen 
av den befintliga portalprototypen till landstingets nya intranätsmiljö. I arbetet ingick 
också utformandet av en ny portallogo till startsidan (se årsrapportens framsida). 
 
Under vårvintern marknadsfördes portalen till de tänkta användarna bla genom 
ett 20-bilders webbaserat bildspel som mailades ut i form av en klickbar länk till 
alla distrikts- och utbildningsläkare i Norrbotten 19 mars. (se fig.2) 
 

 
 

Fig.2 En av bilderna från det webbaserade bildspelet  som 
översiktligt presenterar länkportalens funktioner. Finns 
fortfarande att se på  http://hem.bredband.net/mikbel/reklam/ 

 
 
I marknadsföringen ingick också en artikel som publicerades i Landstinstidningen i 
februari samt en posterpresentation på primärvårdsdagen 22 april och en 
presentation på Luleås distriktsläkarmöte samma dag. Den 16 mars höllsi en 2.5-
timmes ”se och gör”-demonstration av länkportalen för Luleå-Bodens ST-läkare i 
allmänmedicin. En 20-minuterspresentation av portalen gjordes också för regions- 
representanterna i Division Primärvårds  ledningsgrupp. Portalen har också 
presenterats på ett personalmöte på Bergnäsets Vårdcentral. 
 
Portalen har också presenterats utanför landstinget bl.a.  som en 15-
minuterspresentation med Powerpointbildspel på SFAM-Q:s kvalitetsdag i 
Stockholm 27 mars och en artikel i Dagens Medicin. Länkportalen visades också 
för två distriktsläkare ur en delegation från Jämtland som var på besök för att 
studera NLL:s datoranvändande och VAS. Till dr Anna-Karin Fahlens 
utbytesresa till Ryssland gjordes 10 engelskspråkiga OH-bilder (fig 3).
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Fig 3  En av de 10 OH-bilderna för 
Anna-Karin fahlens resa  till Ryssland.  

 
Under resten av året har den tid som lagts ner på länkportalen mestadels använts åt 
kompletteringar av länksamlingen, kontroll och uppdateringar av fallna 
länkar och kommunikation med användare och de ansvariga för vissa av 
webbplatserna som portalen länkar till, mestadels kommunikation via e-post.  
 
Bland kompletteringarna till portalen kan nämnas framtagandet av en 15-sidors 
webbplats med illustrerade tips om injektionsteknik för kortisoninjektioner i 
och intill olika leder (se fig. 4).  Materialet togs från en informationsaffisch som med 
tillstånd av copyrightinnehavaren läkemedelsbolaget Pfizer scannades och 
sammanfogades till klickbar webbplats. 
 

 
 

Fig 4.  En av sidorna i webbplatsen med tips om injektionsteknik för olika 
leder i kroppen. Navigation sker genom klickande på de markerade 
lederna på figuren till vänster. 
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Fig. 5 De modifieringar som gjorts av länkportalen har presenterats för användarna 
på portalens välkomstsida och i portalens nyhetsarkiv. 
 
 
Besöksräknaren på portalens startsida hade 041219 sedan starten 1 mars registrerat 
totalt 7749 besök. Frånsett en nedgång under semesterperioden har det varit runt 
200 besök per vecka (fig. 6), eller ca 40 besök räknat per arbetsdag. Antalet individer 
som under en arbetsdag använder portalen får dock antas vara lägre än det 
registrerade antalet besök. Om en användare efter ett besök släcker ned 
portalfönstret helt registreras nämligen ett nytt besök om denne senare på dagen 
nyöppnar ett portalfönster igen. Om man däremot bara ”minimerar” portalfönstret 
och under dagen då och då går in på olika länkgrupper så registreras bara ett besök 
den dagen. 
 

 
 
Fig 6. Registrerade passager av länkportalens startsida per vecka under v24-51 2004.
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Allmänläkarkonsulternas hemsida 
 
Arbetet med framtagandet av en ny webbplats för Luelå-Bodens 
Allmänläkarkonsulter påbörjades 13 april och var klart en dryg månad senare. 
Förutom framtagandet av en ny grafisk form kan nämnas tillägget av en alfabetisk 
A-Ö lista över samtliga diagnoser som omfattas av handläggningsöverens-
kommelserna inom de olika sjukdomsområdena (se fig 7.). 
 
 

 
 

Fig. 7. Diagnoslistan man kommer till om man klickar på ALK-sidans A-Ö knapp. 
Länkrubrikerna är ibland flerdubblade så att man t.ex. hittar info om 
urinvägsinfektioner hos barn både via rubriken UVI(barn), Urinvägsinfektioner 
(barn) och Bakteruri(barn), detta för att göra det lättare för användaren att snabbt 
hitta rätt. 
 
 
Endast några mindre ändringar av ALK-webbplatsen har gjorts sedan 
introduktionen, då enligt önskemål från den för ALK-verksamheten ansvariga dr 
Meta Wiborgh. Bl.a. har en förslagslåda tillkommit i den stående 
navigationskolumnen till vänster. 
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Besöksräknaren på webbplatsens startsida hade 041219 sedan starten i slutet av maj 
registrerat 645 besök, under hösten ca 20 besök (fig.8) per vecka eller runt 4 per 
arbetsdag. 
 

 
 
Fig 8. Registrerade passager per vecka av ALK-platsens startsida under v24-51 2004.
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Planering för 2005 
 
Länkportalen:   På försök lyfta fram portalens mest användbara länkar som 

Månadens länk och maila ut en presentaionssida om denna till alla 
läkare i primärvården en gång per månad, detta för att göra fler 
läkare medvetna om vilka resurser som finns tillgängliga på deras 
mottagningsrum. 

 
 Framtagande av en samlingssida med länkar till medicinska 

illustrationer av olika kroppsdelar att använda i kommunika-
tionen mellan läkare och patient. Samlingssidan avses bli  lättnavi-
gerad genom användandet av en klickbar människofigur. 

 
 Utforska möjligheterna till att få fram förfinad användarstatistik 

som grund för den fortsatta utvecklingen och marknadsföringen av 
länkportalen. 

 
 Erbjuda AT- och ST-läkarna och vårdcentraler några timmars 

gruppvis handledd träning i informationssökning via 
länkportalen. 

 
ALK-sidan: Överföring av samtliga dokument till ett standardformulär för 

kvalitetsdokument med sidhuvud innehållande bl.a. namn på de 
för dokumentet ansvariga personerna och specificerad giltighetstid. 

 
 Bidrag till eventuella marknadsföringsåtgärder för att lyfta det 

låga användandet av webbplatsen, i så fall dock på initiativ av dr 
Meta Wiborgh som är ansvarig för ALK-verksamheten. 

 
 
 
 
 
 
Luleå 041219 
 
 
 
………………………………………………………. 
Mikael Bellander 


