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Sammanfattning 
 
Under året har Bellander lagt ner 20 arbetsdagar på de bägge webbplatserna. 
 
Vad det gäller länkportalen har den mesta tiden lagts på färdigställandet av en 
klickbar anatomidocka med länkar till medicinska illustrationer att använda 
pedagogiskt i patientmöten.  Förutom underhåll av länksamlingen har liksom tidigare 
år månatliga reklamblad framställts som under rubriken ”Månadens länk” skickats 
med e-post till användarna. Antalet besökare fortsätter stadigt att stiga, i år med 15 
% jämfört med året innan. Portalens startsida har nu i genomsnitt 59 unika besökare 
per vardag. 
 
Ca 20 % av den totala arbetstiden har under året lagts på arbete med ALK-
webbplatsen. Här har en låg aktivitet bland allmänläkarkonsulterna gått hand i hand 
med 15% lägre besökssiffror än året innan. Antalet unika besökare per arbetsdag 
ligger nu på knappt fem personer. 
 
 
Luleå 090507 
Mikael Bellander
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Arbetad tid 
 
Kontraktet om 10 % tjänst som ansvarig för Distriktsläkarnas länkportal och 
Allmänläkarkonsulternas webbplats löper 070329-090328. I enlighet med kontraktet 
har Mikael Bellander under det gångna året haft arbetstid avsatt motsvarande en 
heldag varannan vecka minus 3 dagars sommarsemester, totalt 20 arbetsdagar.  
 
Han har med uppdragsgivarens tillstånd tillämpat flexibel arbetstid som registrerats. I 
början av året låg saldot på minus 20 timmar, vid bokslutet 31/12 på minus 19  timmar. 
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Distriktsläkarnas länkportal 
 
Arbetet med länkportalen har under året liksom tidigare inriktats både på att utveckla 
innehållet och användbarheten, att marknadsföra det gentemot de potentiella 
användarna och att se till att portalens alla länkar är korrekta och i funktion.  
 
I storleksordning 2/3 av arbetstiden har under 2008 lagts på konstruktionen av en 
klickbar anatomidocka (fig. 1) som nu gör det möjligt för användarna att med 2-3 klick 
få fram önskad medicinsk illustration, tänkta att användas pedagogiskt i patientmöten. 
 

 
 

Fig. 1: Klickbar anatomidocka med länkar till enkla illustrationer av organ och organsystem. 
 
 
Bellander la först ned mycket arbetstid på att av bildfragment själv sammanställa 
anatomidockan, men då den norska originaltecknaren Kari Toverud tillfrågades gav 
hon inte publiceringstillstånd med mindre än att hon själv fick rita hela dockan, för 
vilket hon debiterade primärvårdsstaben 2000 norska kronor för 5 års användande på 
Intranätet.  
 
Dockans olika delar gjorde Bellander sen klickbara genom uppdelning i små bildrutor. 
Klickar man t.ex. på dockans hjärta dyker små ikoner upp intill dockan 
representerande olika aspekter av hjärtats anatomi och funktion. 57 ikoner 
framställdes (fig. 2). Ikonerna är i sin tur länkade till motsvarande fullstora illustrationer 
som öppnas i ett separat fönster, de flesta från webbplatsen 
Sjukvardsradgivningen.se. 
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Fig. 2: Hälften av de 57 ikoner som togs fram som navigationshjälpmedel till anatomidockan. 

 
 
Månadens länk 
 
Liksom förra året har vid tio tillfällen en av portalens mest intressanta länkar valts ut 
som ”Månadens länk”. Ett särskilt reklamblad har utformats för den utvalda 
webbplatsen eller dokumentet (fig. 3), ett nytt reklamblad varje månad. Bladet har 
skickats ut med e-post till läkarna i primärvården i Norrbotten.  
 

 
Fig.3  2008 års reklammail till läkarna i primärvården. Reklambladen 

innehåller kortfattad information om den aktuella webbplatsen samt 
visar hur man använder länkportalen för att hitta fram. 
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Syftet har varit att ge portalens användare några glimtar av innehållet och att höja 
intresset för egna utforskningar av länksamlingen. En lista över äldre "månadens 
länkar" finns åtkomliga via en länk från portalens startsida. 
 
 
Utvidgning och underhåll av länksamlingen 
 
Under året har delvis utifrån förslag från användarna åtta nya länkar lagts till 
länksamlingen medan fyra utkonkurrerade länkar avlägsnats. Modifieringarna av 
portalen har presenterats i startsidans nyhetsruta medan äldre förändringar successivt 
förts över till listan på portalens nyhetsarkivsida.  Ca varannan månad har funktionen 
av portalens samtliga länkar kontrollerats och fallna länkar reparerats. 
  
 
Kommunikation 
 
Till länkportalen kommer då och då mail från användare med förslag eller frågor. 
Personer som har tagit fram dokument och vill marknadsföra dom bland 
distriktsläkarna hör också av sig med önskan om publicering via portalen. Dock 
tillämpas portalens fastställda innehållskriterier fortsatt i urvalet för det som skall 
länkas. Kriterierna innebär bla att portalen i princip bara länkar till sidor av 
samlingskaraktär där en andra individer eller organisationer har ansvaret för att hålla 
informationen uppdaterade. Syftet med detta för att hålla nere den arbetsinsats som 
krävs för att hålla portalens alla delar uppdaterade, dels för att portalen inte skall växa 
sig svåröverskådlig. Därför hänvisas de flesta ägare till enskilda dokument till 
lämpligare forum. 
 
Kommunikation via e-post sker även med webbplatser eller ägare av dokument som 
portalen länkar till, då oftast med anledning av länkar som fallit eller för att uppmuntra 
till uppdatering eller tydligare uppmärkning av webbsidor och dokument.  
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Besöksstatistik distriktsläkarportalen 
 
Under 2008 registrerades totalt 15247 unika besökare på länkportalens startsida, 
vilket motsvarar ett genomsnitt på 59 besökande individer per arbetsdag. Der är 15 % 
fler än föregående år. Det innebär också att den positiva besökstrenden fortsatt 
obrutet sedan portalens sjösättning 1 mars 2004. (fig. 4) 
 

    

Fig. 4 Antal unika dagsbesök på portalens startsida sedan starten 2004. 
 
 
Den länkgrupp som liksom förra året haft flest sidvisningar är ”Blanketter” följt av 
”Handläggningsråd”. (Fig. 5) Det angivna totala antalet sidvisningar har minskat 
samtidigt som antalet besökande individer ökat.  Det stora raset i sidvisningar (minus 
93 %) för länkgruppen Lab/referens inger misstanke om felregistrering. 
 

 
 

Fig. 5 Antal visningar av portalens länkgruppssidor under 2007-08. 
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Allmänläkarkonsulternas webbplats 
 
Med anledning av den stora tidsåtgången för att färdigställa länkportalens 
anatomidocka har under 2008 endast ca 15% av den totala arbetstiden använts till 
arbete med ALK-webbplatsen.  Tiden har framför allt använts till att lägga in de nya 
dokument respektive allmänläkarkonsult velat få upplänkade från sina respektive 
kliniksidor. Av dessa dokument var det bara en ny handläggningsöverenskommelse 
HÖK, den om hudtumörer (fig 6). Även om det är ALK:arna som har innehållsansvaret 
för sina kliniksidor så brukar Bellander scanna av den ström av mail som cirkulerar i 
distriktsläkarkollektivet och ta kontakt med respektive ALK då han upptäcker dokument 
som skulle kunna passa in på respektive sida. 
 

 
 

Fig. 6 Den nya handläggningsöverenskommelsen (HÖK) om hudtumörer överfördes till HÖK-mallen 
och publicerades i juni 2008 som årets enda nya HÖK. 

 
Trots de under 2007 upprepade påminnelserna till dokumentägarna om tid för 
uppdatering är en majoritet av HÖK:arna fortfarande äldre än de stipulerade 2 åren. 
Ett nytt varv med påminnelser kommer att skickas ut under våren 2009. Att tre av de 
13 positionerna som allmänläkarkonsult i slutet av året var vakanta bidrog också till 
den dåliga statistiken. 
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Besöksstatistik för ALK-webbplatsen 
 
Under 2008 registrerades totalt 1217 ”dagsunika besökare” av ALK-webbplatsens 
startsida, vilket är 14% sämre än året innan (Fig.8). I genomsnitt besöker knappt 5 
olika  individer ALK-webbplatsen under en arbetsdag. Antalet visningar av startsidan 
var totalt 1404, dvs. vissa besökare passerade startsidan mer än en gång under 
samma dag. 

  
Fig. 8 Antal unika besökare av ALK-webbplatsens startsida på årsbasis under perioden 2004-08.  

 
Försämringen i antalet besökare ligger i linje med den lägre publiceringsaktiviteten 
bland ALK:arna jämfört med förra året. Oförändrat från 2007 är det psykiatrisidan som 
har haft flest besök där Barn- respektive Ortopedi-ALK-sidorna fått se sig omsprungna 
av Hud och Medicin. 
 

 
 

Fig. 9 Besöksstatistik för de olika kliniksidorna under perioden 2007-08. 
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Planering för 2009 
 
För Distriktsläkarnas länkportal kommer tyvärr mycket tid under 2008 behöva 
läggas på att återskapa/anpassa portalens grafiska utseende efter att uppdateringen 
av landstingets webbpubliceringsverktyg Episerver 27 mars 2009 splittrade portalens 
utseende genom förändrade kolumnmallar och ändrad hantering av sammansatta 
grafiska element (fig. 10) 
 

 

 
 

Fig. 10  Länkportalens anatomisida dagen efter uppdateringen av Episerver. 
 

 
Även ALK-webbplatsen måste på liknande sätt rekonstrueras. För övrigt planeras en 
ny genomgång av webbplatsens dokument med påminnelser till de 
allmänläkarkonsulter som har dokument som passerat bäst-före-datum. 
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