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Arbetet med 
Distriktsläkarnas länkportal 

och Allmänläkarkonsulternas webbplats 
2009  
 
 

Sammanfattning 

 
Under året har jag lagt ner 20 arbetsdagar på de bägge webbplatserna. 
 
Drygt 1/3 av arbetstiden har under året tvingats läggas på återställning av de bägge 
webbplatserna efter att deras innehåll och layout splittrades genom en uppdatering 
som gjordes i landstingets webbpubliceringsverktyg.  
 
Den nedsatta funktionaliteten under återställningstiden kan vara en av orsakerna till 
trendbrottet i den hittills positiva utvecklingen i besöksstatistiken. Portalen hade 14% 
färre besökare jämfört med året innan. Startsida hade under 2009 i genomsnitt 51 unika 
besökare per vardag. Förutom underhåll av länksamlingen har liksom tidigare år 
månatliga reklamblad framställts och under rubriken ”Månadens länk” skickats med e-
post till användarna. 
 
Allmänläkarkonsulternas webbplats hade 25% fler besökare än det tidigare 
rekordåret 2007. I genomsnitt hade webbplatsen 7 unika besökare per arbetsdag. Den 
positiva besöksutvecklingen beror framförallt på kraftig ökad besöksfrekvens på den 
aktivt uppdaterade Hud-sidan. De flesta övriga allmänläkarkonsulter har varit 
inaktiva under året och sammantaget har de flesta dokument på webbplatsen med råge 
passerat bäst-före-datum.  
 
 
Luleå 100427 
Mikael Bellander
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Kontrakterad arbetstid 
 
Det nu gällande kontraktet om 10 % tjänst som totalansvarig för Distriktsläkarnas 
länkportal och tekniskt ansvarig för Allmänläkarkonsulternas webbplats löper 090301-
110228. 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.  

 
 
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. Den under 
2008 framtagna klickbara anatomidockan publicerades i februari 2009. 
 
 
Uppdaterat webbverktyg gav problem 
 
Tyvärr orsakade en uppdatering av landstingets webbpubliceringsverktyg Episerver 
090328 stora problem med länkportalens och ALK-webbplatsens layout. 
Informationsavdelningen hade helt enkelt plockat bort den mall som de bägge 
webbplatserna var uppbyggda på vilket gjorde webbsidorna delvis oläsliga.  
 
En förändring i en för ”Insidans” övergripande stilmallar gjorde också att den nylanserade 
klickbara anatomigubben splittrades upp i sina 89 delsegment med tvingande vitt 
utrymme mellan varje delbild. 
 
Sammanlagt tog det 4 månaders portalarbetstid för att i diskussion med 
Informationsavdelningen genomföra den omformning av webbplatserna som krävdes för 
att åter göra dom funktionella. Under den tiden låg övrigt webbarbete nere. Inget nytt 
matriel, inga uppdateringar, inga reklamblad till användarna. 
 
 
Månadens länk 
 
Under året har vid sex tillfällen en av portalens mest intressanta länkar valts ut som 
”Månadens länk”. Särkilda reklamblad utformades för de utvalda webbplatserna (fig.1) 
och skickades ut med e-post till läkarna i primärvården i Norrbotten. Syftet har liksom 
tidigare år 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. 
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Fig.1  2009 års reklammail till läkarna i primärvården. Reklambladen 

innehåller kortfattad information om en utvald webbplats samt visar hur 
man använder länkportalen för att hitta fram. 

 
 

Besöksstatistik distriktsläkarportalen 
 
Under 2008 registrerades totalt 13040 unika besökare på länkportalens startsida, vilket 
motsvarar ett genomsnitt på 51 besökande individer per arbetsdag. Der är 14 % färre än 
föregående år. En tänkbar orsak till avbrottet i den hittills positiva besökstrenden skulle 
kunna vara problemen som följde av uppdateringen av landstingets webb- 
publiceringsverktyg. Under de fyra månadernas återställningsarbete var portalen 
visserligen öppen, men med delvis förvirrande layout. 
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Fig. 2 Antal unika dagsbesök på portalens startsida sedan starten 2004. 
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Den länkgrupp som liksom tidigare år haft flest sidvisningar är ”Blanketter” följt av 
”Handläggningsråd”. (Fig. 3)  
 
 

Länkgrupper  Årtal  
 2007 2008 2009 

Blanketter, sidvisningar 8032 7379 7836 
Fortbildning 344 251 231 
Handläggning 4798 3352 2737 
Juridik 425 383 256 
Lab/referens 1657 122 908 
Läkemedel 840 618 495 
Länkar A till Ö 878 679 855 
Organisationer 297 167 135 
Pat.info 696 635 492 
Research 206 134 93 
Tidskrifter 297 330 162 
Övriga länkar 512 373 313 
    

 
Fig. 3 Antal visningar av portalens länkgruppssidor under 2007-09. 
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Allmänläkarkonsulternas webbplats 
 
Under året har ca 25% av webb-arbetstiden lagts på allmänläkarkonsulternas hemsida. 
Ca hälften av den tiden har fått läggas på problemen som uppstod vid uppdateringen av 
landstingets webbpubliceringsverktyg Episerver i mars-09. Vad det gäller ALK-
webbplatsen har bellander det tekniska ansvaret, dvs håller i strukturen och inför de 
förändringar som respektive ALK beställer. Den ALK-ansvariga Meta Wiborgh gör ibland 
också beställningar, bla inom områden där aktiv ALK saknas.  
 

 
 

Fig. 4 En årets nya handläggningsöverenskommelsen, HÖK Ljusbehandling, överfördes till HÖK-mallen 
och publicerades i september 2009. 

 
Under året är det bara allmänläkarkonsulterna (ALK) för psykiatrin och hudmottagningen 
som publicerat sig. Det är också endast på dessa två ALK-sidor man hittar uppdaterade 
dokument. Övriga elva kliniksidor innehåller trots upprepade påminnelser i princip bara 
dokument där bäst-före-datum med råge passerats. Fem av tretton positioner som ALK 
är fn också vakanta.  
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Besöksstatistik för ALK-webbplatsen 
 
Under 2008 registrerades totalt 1880 ”dagsunika besökare” av ALK-webbplatsens 
startsida, vilket är 34% bättre än det tidigare rekordåret 2007 (Fig.5). I genomsnitt har 
alltså 7 olika  individer besökt ALK-webbplatsen under en genomsnittlig arbetsdag.  
 

 
Fig. 5 Antal unika besökare av ALK-webbplatsens startsida på årsbasis under perioden 2004-09.  

 
Den glädjande ökningen av antalet besök berodde helt på ökad popularitet för hudsidan 
(upp 327%) och kirurgisidan (upp 44%). Övriga kliniksidor uppvisade alla sämre resultat 
än rekordåret 2007 (Fig6).  
 

 
 

Fig. 6 Besöksstatistik för de olika kliniksidorna under perioden 2007-09. 
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På hudsidan hade många dokument likartad popularitet, medan det på kirurgisidan mest 
var remitteringsdokumentet om obesitaskirurgi som besökarna klickade på. 
 
 
 
Planering för 2010 
 
För Distriktsläkarnas länkportal kommer portalen att anpassas för att under året 
öppnas för externa användare via Internet. Det önskemålet från primärvårdsstaben 
har sin grund i det nya vårdvalssystemet där spelreglerna skall vara desamma för 
externa primärvårdsgivare som för landstingets vårdcentraler. Det behöver arbetas en 
del med länkportalen för att den ska få så hög grad av funktionalitet som möjligt för 
externa användare. Portalen innehåller fn uppskattningsvis till 85% länkar till källor som 
redan är öppet tillgängliga på Internet. Vad det gäller interna länkar behöver kontakt tas 
med matrielägarna för att motivera dom att öppna upp sina alster för extern åtkomst. En 
del interna länkar kan också behöva bytas ut mot alternativa externa källor. I den mån 
länkar till internt låsta källor måste stå kvar så kommer dessa, för externa användare icke 
fungerande länkar, att märkas upp med en symbol som gör det tydligt för den externa 
användaren att länken är intern och inte lönar sig att klicka på.  
 
 
Ett liknande arbete med bearbetande och öppnade av ALK-webbplatsen mot Internet 
blev klart redan i mars 2010. I slutet av året kommer landstingets kommande 
dokumenthanteringssystem VIS göra ALK-webbplatsen överflödig varför webbplatsen 
sannolikt kommer att avvecklas. VIS innehåller både sökfunktioner för att både interna 
och externa användare skall kunna hitta de dokument man behöver, dels funktioner som 
stöttar beslutsprocessen vid förankring av nya dokument samt funktioner för påminnelse 
till dokumentägare vid bäst-före-datum och indragning av icke uppdaterade dokument. 
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