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Sammanfattning 
 
Under året har Bellander lagt ner sammanlagt 20 arbetsdagar på de bägge 
webbplatserna. 
 
Länkportalen hade under 2011 i genomsnitt 60 unika besökare per vardag vilket är 4% 
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 1% 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 38 av 50 befintliga handläggningsöverenskommelser HÖK har passerat 
sitt utgångsdatum, många för 7-8 år sen. 
 
Både länkportalen och ALK-webbplatsen har under året flyttats från webbplatsen Insidan 
till den nya NLL-plus och är därmed fortsatt tillgängliga för de privatdrivna 
vårdcentralerna i Vårdvalssystemet. 
 
 
 
Luleå120330 
 
 
 
Mikael Bellander 
Distriktsläkare 
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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 120329-
121231. 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 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 flyttad till nya webbplatsen ”NLL-plus” 
 
Hösten 2011 gjorde Landstinget åter en omstrukturering av sina webbplatser. 
Distriktsläkarnas länkportal placerades på den nyskapade webbplatsen NLL-plus, detta i 
linje med att portalen även fortsättningsvis ska vara tillgänglig även för de privat drivna 
vårdcentralerna. Därmed fortsätter dessutom portalen att vara öppet tillgänglig för 
allmänheten och andra landsting. 
 
Den nya webbplatsens layoutmall innehåller en tvingande vänsterkolumn i form av en 
vertikalt utdragen trädstruktur och en smalare mittenkolumn. Migreringen av länkportalen 
till den nya mallen har tyvärr medfört ett mindre harmoniskt utseende (fig.1), även om 
funktionaliteten efter en del arbete återställts. 

 
Fig.1  Migreringen av länkportalen till landstingets nya webbplattform har 

medfört en mindre harmonisk layout.  
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Månadens länk – marknadsföring av portalens innehåll 
 
Under året har vid sex tillfällen en av portalens mest intressanta länkar valts ut som 
”Månadens länk”. Särskilda reklamblad utformades för de utvalda webbplatserna (fig.2) 
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. 
 

 
 

Fig.2  2011 års sex 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 2011 registrerades totalt 15008 dagsunika besökare på länkportalens startsida, 
vilket motsvarar ett genomsnitt på 60 besökande individer per arbetsdag (fig.3). Det är 
4% fler än föregående år. Antalet sidvisningar var 17352. 
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Fig. 3 Antal unika dagsbesökare på portalens startsida sedan starten 2004. 

 
 
Den länkgrupp som liksom tidigare år haft flest sidvisningar är ”Blanketter” följt av 
”Handläggningsråd”. (Fig. 4)  
 
 

Länkgrupper 2007 2008 2009 2010 2011 
      
Blanketter, sidvisningar 8032 7379 7836 8858 9848 
Fortbildning 344 251 231 336 285 
Handläggning 4798 3352 2737 3058 2446 
Juridik 425 383 256 313 226 
Lab/referens 1657 122 908 990 918 
Läkemedel 840 618 495 625 524 
Länkar A till Ö 878 679 855 934 712 
Organisationer 297 167 135 131 135 
Pat.info 696 635 492 523 443 
Research 206 134 93 130 85 
Tiskrifter 297 330 162 250 515 
Övriga länkar 512 373 313 292 253 

 
Fig. 4 Antal visningar av portalens länkgruppssidor under 2007-2011. 
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Allmänläkarkonsulternas webbplats 
 
Under året har ca 30% av webb-arbetstiden lagts på allmänläkarkonsulternas hemsida. 
Den har liksom länkportalen överförts till landstingets nya externa webbplats för 
vårdgivare NLL-Plus. Via den vägen är den fortsatt tillgänglig även för privata vårdgivare 
inom primärvården liksom för allmänhet och andra landsting.  
 
Vad det gäller ALK-webbplatsen har Bellander det tekniska ansvaret, dvs håller i 
strukturen och inför de förändringar som respektive ALK beställer. Meta Wiborgh har det 
övergripande ansvaret för ALK-verksamheten och gör ibland också beställningar, bla 
inom områden där en aktiv ALK saknas.  
 

 
 

Fig. 5 En av årets nya handläggningsöverenskommelser, HÖK om proktit. 
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Utvecklingen av det dokumenthanteringssystemet VIS 
 
Under hösten har ett knappt tiotal HÖK-dokument på försök lagts in i landstingets nya 
dokumenthanteringssystem VIS som nu är i funktion, men ännu inte kommit i allmän 
användning. 
 
  
Nya handläggningsöverenskommelser - HÖK 
 
Liksom under förra året så har allmänläkarkonsulterna (ALK:arna) för psykiatri, hud och 
medicin publicerat sig. Det är endast på dessa tre ALK-sidor samt ortopedi-sidan som 
man fn kan hitta uppdaterade dokument.  
På sidorna för hud, psykiatri och ortopedi har samtliga dokument gällande datum. Övriga 
9 kliniksidor innehåller trots tidigare upprepade påminnelser i princip bara dokument där 
bäst-före-datum med råge passerats (fig 5). 5 av 13 positioner som ALK är vakanta.  
 
 
Sammanställning, 
antal dokument av 
varje typ:    
HÖK 50 varav 12 var gällande vid inventeringen 120330 

RÖK 6 varav 1 var gällande 

Förslag till HÖK 1   
Nyhetsbrev 7   
Annat consensus 1 dvs en annan bilateral överenskommelse (ej gällande 120330) 

Övrigt 1   

Totalt 66  
Fig.5 Sammanfattning av ALK-dokument 120330 

 
 
 
Besöksstatistik för ALK-webbplatsen 
 
Under 2011 registrerades totalt 2769 ”dagsunika besökare” av ALK-webbplatsens 
startsida, vilket är 1% fler än 2010 (Fig.6). I genomsnitt har alltså 11 olika individer besökt 
ALK-webbplatsen under en genomsnittlig arbetsdag.  
 

 
Fig. 6 Antal dagsunika besökare av ALK-webbplatsens startsida på årsbasis sedan starten 2004.  
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Populärast var liksom förra året hudsidan följda av medicin, ortopedi och psykiatri (fig7), 
dvs de fyra ALK-sidor som publicerat nytt materiel under året. 
 

Kliniksidor, unika besökare   
      
 2007 2008 2009 2010 2011 
Akuten 150 96 87 129 219 
Barn 230 155 140 248 267 
Geriatriken 117 84 105 119 128 
Gynekologi 185 106 119 155 204 
Hud  175 178 747 1087 1068 
Kirurgi 103 90 148 217 333 
Medicin 171 172 168 325 468 
Ortopedi 211 114 133 296 378 
Psykiatri 346 239 277 333 354 
Radiologi 58 50 48 73 90 
Urologi 203 138 207 180 251 
Ögon 76 55 63 115 149 
ÖNH 175 137 184 275 260 
Diagnoser A-Ö 265 131 171 184 246 

 
Fig. 7 Besöksstatistik för de olika kliniksidorna under perioden 2007-2011. 

 
. 
 
Planering för 2012 
 
 
Vad det gäller ALK-sidan så kommer de HÖK-dokument som har gällande datum att 
läggas in i landstingets nya dokumenthanteringssystem VIS, som nu är sjösatt. Kanske 
kan nån av ALK:arna under året prova VIS funktioner för stöd i framtagandet av nya 
kvalitetsdokument där tex personer från flera kliniker samtidigt kan arbete med sitt 
gemensamma dokument.  
 
Däremot återstår det att se om VIS sökfunktioner kommer att kunna lanseras så effektivt 
att vårdpersonalen tar det till sig så pass att ALK-webbplatsen bli överflödig som 
samlingsplas för HÖK-dokumenten. 
 
Vad det gäller länkportalen är planeringen för 2012 att fortsätta utveckla innehållet 
och användbarheten, att marknadsföra det gentemot användarna och att se till att 
portalens alla länkar är korrekta och i funktion. 
 
 
 
Luleå 120330 
 
 
 
Mikael Bellander 
Distriktsläkare 
Bergnäsets Vårdcentral 
Luleå 
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