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Sammanfattning 
 
Under året har Bellander lagt ner sammanlagt 21 arbetsdagar på de bägge 
webbplatserna. 
 
Länkportalen hade under 2010 i genomsnitt 55 unika besökare per vardag vilket är 11% 
mer än året innan. 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 46% fler besökare än under året innan. I 
genomsnitt hade webbplatsen 11 unika besökare per arbetsdag. Som vanligt har de ALK-
sidor med produktiva allmänläkarkonsulter flest besökare. I topp låg återigen Hud-sidan. 
Inom de flesta klinikområden ligger dock i praktiken ALK-verksamheten nere, vilket 
avspeglas i att 32 av 46 befintliga handläggningsöverenskommelser HÖK har passerat 
sitt utgångsdatum, många för 6-7 år sen. 
 
Både länkportalen och ALK-webbplatsen har under året öppnats för åtkomst via Internet 
och därmed gjorts tillgängliga för de privatdrivna vårdcentralerna i Vårdvalssystemet. 
 
Bellander har under året deltagit som referensperson vid utvecklingen av landstingets 
nya dokumenthanteringssystem VIS som vid igångsättningen i början av 2012 kommer 
att göra bla ALK-webbsidan överflödig. 
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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 5 dagars semester, totalt 
20 arbetsdagar.  
 
 
Distriktsläkarnas länkportal 
 
Arbetet med länkportalen har under året liksom tidigare inriktats både på att utveckla 
innehållet och användbarheten, att marknadsföra den gentemot de potentiella 
användarna och att se till att portalens alla länkar är korrekta och i funktion.  
 
 
Länkportalen nu tillgänglig även för externa vårdgivare 
 
I mars öppnades länkportalen för extern åtkomst via Internet. Syftet är framförallt att de 
privatdrivna vårdcentralerna inom Vårdvalssystemet ska få ta del av den stödfunktion 
som portalen utgör.  
 
De flesta av portalens länkar pekar redan mot informationskällor som ligger öppna på 
Internet. Knappt 10% av portalens länkar pekar dock mot informationskällor på 
landstingets intranät och är därför inte tillgängliga för externa användare. För att höja 
användarvänligheten för de externa användarna av portalen så har alla externt icke 
funktionella länkar märkts upp med symbolen        för att tydliggöra att länken leder till för 
landstinget internt material och därför inte lönar sig att klicka på.  
 
Alla ägare av de interna webbsidor som portalen länkar till har fått ett mail där man 
uppmuntras överväga att öppna upp sin sida mot Internet och därmed bla göra den 
åtkomlig för de privata vårdgivarna. En del webbsideägare har svarat positivt på förslaget 
och öppnat sin sida, varvid dess intern-länkssymbol i portalen plockats bort.  
 
 
Månadens länk 
 
Under året har vid sju tillfällen en av portalens mest intressanta länkar valts ut som 
”Månadens länk”. Särskilda 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  2010 års sju reklamblad 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 2010 registrerades totalt 14419 dagsunika besökare på länkportalens startsida, 
vilket motsvarar ett genomsnitt på 55 besökande individer per arbetsdag (fig.2). Det är 11 
% fler än föregående år och en återhämtning efter de tekniska problem som försämrade 
portalens användbarhet under några månader under 2009. Andelen externa besökare 
var bara 0.5%. 
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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     
Antal sidvisningar 2007 2008 2009 2010 
     
Blanketter, sidvisningar 8032 7379 7836 8858 
Fortbildning 344 251 231 336 
Handläggning 4798 3352 2737 3058 
Juridik 425 383 256 313 
Lab/referens 1657 122 908 990 
Läkemedel 840 618 495 625 
Länkar A till Ö 878 679 855 934 
Organisationer 297 167 135 131 
Pat.info 696 635 492 523 
Research 206 134 93 130 
Tidskrifter 297 330 162 250 
Övriga länkar 512 373 313 292 

 
Fig. 3 Antal visningar av portalens länkgruppssidor under 2007-2010. 
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Allmänläkarkonsulternas webbplats 
 
Under året har ca 30% av webb-arbetstiden lagts på allmänläkarkonsulternas hemsida. 
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. 5 En årets nya handläggningsöverenskommelser, HÖK om gastroskopi vid magsäckssymtom. 

 
 
ALK-webbplatsen öppnad för externa vårdgivare 
 
I mars 2010 öppnades ALK-webbplatsen för extern åtkomst via Internet. Syftet var 
framförallt att de privatdrivna vårdcentralerna inom Vårdvalssystemet ska kunna ta del av 
de handläggningsöverenskommelser som gäller även dem.  
 
I början av året gick ca 10 procent av webbplatsens länkar till dokument och webbsidor 
på landstingets intranät och var därför oåtkomliga för externa användare. Det rörde sig 
om annat material än HÖK:ar, dvs extramaterial som resp ALK valt att länka till. Alla  
ägare av dessa interna dokument och webbsidor fick ett mail där ägaren uppmuntrades 
överväga att öppna upp sin sida mot Internet och därmed bla göra den åtkomlig för de 
privata vårdgivarna, vilket också många gjorde.  

 6



De få ALK-länkar som fortfarande inte är funktionella för externa användare har på ALK-
webbplasen märkts upp med intern-länkssymbolen        för att visa för de externa 
användarna att det inte är nån idé att klicka på just den länken. 
 
 
Utvecklingen av det dokumenthanteringssystemet VIS 
 
Bellander har under året som referensperson deltagit i tre möten med projektansvariga 
för det kommande dokumenthanteringssystemet VIS där alla landstingets 
kvalitétsdokument är tänka att lagras framöver. Vg se även under rubriken ”Planering för 
2011” nedan! 
 
  
Nya handläggningsöverenskommelser - HÖK 
 
Under året har allmänläkarkonsulterna (ALK) för psykiatri, hud och medicin publicerat sig. 
Det är också endast på dessa tre ALK-sidor man fn kan hitta uppdaterade dokument.  
På sidorna för hud och psykiatri har samtliga dokument gällande datum. Övriga 10 
kliniksidor innehåller trots tidigare upprepade påminnelser i princip bara dokument där 
bäst-före-datum med råge passerats (se fig 4). 5 av 13 positioner som ALK är liksom för 
ett år sen vakanta.  
 
 
 
Sammanställning, 
antal dokument av 
varje typ:    
HÖK 46 varav 14 var gällande vid inventeringen 110203 

RÖK 5 varav ingen är gällande 

Förslag till HÖK 1   
Nyhetsbrev 6   
Annat consensus 6 dvs andra bilaterala överenskommelser, varav en gällande vid inventeringen 110203 

Övrigt 1   

Totalt 65  
Fig.4 Sammanfattning av ALK-dokument 

 
 
 
 
 
Besöksstatistik för ALK-webbplatsen 
 
Under 2010 registrerades totalt 2738 ”dagsunika besökare” av ALK-webbplatsens 
startsida, vilket är 46% bättre än 2009 (Fig.6). I genomsnitt har alltså 11 olika individer 
besökt ALK-webbplatsen under en genomsnittlig arbetsdag. Ca 2% av besökarna har 
under slutet av året varit externa användare. 
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Fig. 6 Antal unika besökare av ALK-webbplatsens startsida på årsbasis under perioden 2004-10.  
 

 
Den glädjande ökningen av antalet besök bestod av ökad användning av samtliga 
kliniksidor utom urologens sida.  Populärast var liksom förra året hudsidan (upp 45%) 
följda av psykaitri, medicin och ortopedi (fig7).  
 
 

Kliniksidor  
(antal unika besökare) 2007 2008 2009 2010 

Ändring 
senaste 
året (%) 

Akuten 150 96 87 129 +48 

Barn 230 155 140 248 +77 

Geriatriken 117 84 105 119 +13 

Gynekologi 185 106 119 155 +30 

Hud  175 178 747 1087 +45 

Kirurgi 103 90 148 217 +46 

Medicin 171 172 168 325 +93 

Ortopedi 211 114 133 296 +123 

Psykiatri 346 239 277 333 +20 

Radiologi 58 50 48 73 +52 

Urologi 203 138 207 180 -87 

Ögon 76 55 63 115 +82 

ÖNH 175 137 184 275 +49 

Diagnoser A-Ö 265 131 171 184 +8 

 
 

Fig. 7 Besöksstatistik för de olika kliniksidorna under perioden 2007-2010. 
 
På hudsidan öppnade flest användare HÖK:arna för hudtumörer och akne, tätt följda av 
smörjschemat för kortison, medan det på psykaitrisidan mest var HÖK:arna för vårdintyg 
och körkortsintyg som besökarna klickade på. 
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Planering för 2011-12 
 
 
Bellander kommer under året att som referensperson fortsätta att delta möten med 
projketansvariga för det kommande dokumenthanteringssystemet VIS där alla 
landstingets kvalitétsdokument är tänka att lagras framöver. Systemet innehåller bla 
stödfunktioner för projektgrupper som ska ta fram nya samarbetsdokument liksom 
kraftfulla sökfunktioner för konsumenterna av dokumenten och automatiserade 
påminnelser till dokumentansvariga då deras dokument börjar närma sig bäst-före-
datum. Som tidsplanen ser ut fn så kommer VIS att succesivt starta upp i slutet av året. 
 
VIS kommer att göra ALK-webbplatsen överflödig. Lämpligen förs i början av 2012 de 
då gällande HÖK-dokumenten över till VIS, medan de åldrade dokumenten fördelas 
mellan befintliga ALK:ar för uppdatering eller skrotning. 
 
Större delen av Distriktsläkarnas länkportal består ju av länkar till informationskällor i 
form av stora externa webbplatser av samlingskaraktär varför portalen kan tänkas 
fortsätta göra nytta vid sidan av VIS. Däremot skull man kunna tänka sig att ”krydda” 
VIS med länkar till tex blanketter och diagnosspecifika webbkällor. En användare av VIS 
som letar efter interna dokument om handläggning av synnedsättning i primärvården 
skulle då förutom HÖK Synnedsättning kunna tänkas få upp länkar till tex en 
patientinformationsbild av ett öga liksom en blankett för synundersökning för diabetiker 
vid förnyelse av körkort. 
 
Planeringen för 2011 är annars vad det gäller länkportalen allmänt att fortsätta utveckla 
innehållet och användbarheten, att marknadsföra det gentemot de potentiella 
användarna och att se till att portalens alla länkar är korrekta och i funktion. 
 
Användarstatistiken talar för att de privata primärvårdgivarna inte har upptäckt portalen 
och ALK-sidan varför en riktad reklamkampanj skulle kunna riktas mot dom. 
 
För ALK-webbplatsen gäller fortsatt teknisk service för de ALK:ar som är aktiva där 
nya HÖK:ar förs över till HÖK-dokumentmallen och mailas ut till alla berörda 
distriktsläkare för åsikter innan klubbning och publicering. 
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Mikael Bellander 
Distriktsläkare 
Bergnäsets Vårdcentral 
Luleå 
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