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Sammanfattning 
 
Under året har Bellander lagt ner sammanlagt 22 arbetsdagar på de bägge 
webbplatserna. 
 
Länkportalen hade under 2012 i genomsnitt ca 56 unika besökare per vardag vilket är 5% 
mindre 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 (ALK:arnas) webbplats hade 8% fler besökare än under året 
innan. I genomsnitt hade webbplatsen 12 unika besökare per arbetsdag. Som vanligt har 
de ALK-sidor med produktiva allmänläkarkonsulter flest besökare. I topp låg återigen 
Hud-sidan. Inom många områden ligger dock ALK-verksamheten i praktiken nere. Det 
avspeglas i att 43 av 53 befintliga handläggningsöverenskommelser (HÖK) har passerat 
sitt utgångsdatum, många för 7-8 år sen. Den nuvarande huvudansvarige för ALK-
verksamheten dr Meta Wiborgh är på väg att avsluta sitt uppdrag. Ingen efterföljare är 
officiellt utsedd. Hoppfullt är dock att 5 nya ALK:ar tillkommit under året  
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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 120101-
131231. I enlighet med kontraktet har Mikael Bellander under det gångna året haft 
arbetstid avsatt motsvarande en heldag varannan vecka minus 4 dagars semester, totalt 
22 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.  
 
Uppskattningsvis 90% av det material Länkportalen länkar till handlar om webbresurser 
som finns öppet tillgängliga på Internet. Även om själva Länkportalen numera också 
ligger öppet synlig på Internet, så måste det landstingsinterna material som portalen 
länkar till i sin tur också vara godkänt för extern publicering. Annars blir dessa länkar icke 
funktionella för portalens externa användare, tex läkare på de privat drivna 
vårdcentralerna. En del av portalarbetet blir därför att uppmuntra ägare av 
primärvårdsviktiga interna webbsidor och dokument att öppna upp dom för extern 
publicering. 
 
Då och då byter organisationer webbstruktur eller tar bort upplänkat material som i 
länkportalsarbetet därför behöver omlänkas eller ersättas. Årets mest arbetskrävande 
omlänkning var då Sjukvårdsrådgivningen / 1177 bytte webbadresseringssystem och de 
drygt 100 bildlänkarna från portalens anatomidocka föll. Ungefär samtidigt gjorde en 
uppdatering av landtingets webbpubliceringsverktyg Episerver att samtliga länktitlar föll 
bort, den textsträng som visas i webbläsaren då man låter muspekaren sväva över ett 
organ i anatomidockan innan man bestämmer sig för om man vill klicka.  
 
 
Länkportalen harmoniserad med ”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 avviker från den tidigare mallen. Flytten och 
återställning av funktionaliteten gjordes senhösten 2011, medan flera arbetsdagar under 
vårvintern 2012 gick åt till att korrigera gränssnittet (fig.1) till att åter bli mer lättanvänt 
och i tillräcklig grad harmonisera med det grafiska utseende som landstingets 
informationsavdelning vill se på hela ”NLL-plus” 
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Fig.1  Det nuvarande resultatet av försöken att få in porta len i 
landstingets nya webbplattfrom.  

 
 
Månadens länk – marknadsföring av portalens innehåll 
 
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.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  De  sju reklambladen till läkarna i primärvården. Reklambladen innehåller kortfattad informa-
tion om en utvald webbplats samt visar hur man använder länkportalen för att hitta dit. 
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Besöksstatistik distriktsläkarportalen 
 
Under 2012 har webbpubliceringsverktyget Episervers besöksräknare tidvis legat nere 
varför exakta besöksiffror inte går att få. Extrapolering av tillgängliga data talar för att det 
totala antalet dagsunika besökare på länkportalens startsida var ca 14200, vilket 
motsvarar ett genomsnitt på 56 besökande individer per arbetsdag (fig.3). Det är i så fall 
ca 5% mindre än året innan. Det totala antalet sidvisningar var ca 16400. 
 

Antal besökare länkportalen 2004-2012
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Fig. 3 Antal unika dagsbesökare på portalens startsida sedan starten 2004. 
 
 
Pga att bristen på heltäckande besökssiffror och tidsåtgången för extrapolering från 
tillgängliga data så gjordes i år ingen subanalys för besöksfrekvenser för de olika 
länkgruppssidorna, men under tidigare år har besöken fördelats enligt figur 4. Sannolikt 
är fortfarande blankettförrådet och länkar till handläggningsråd mest populära. 
 
 

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. 

 5



 
Allmänläkarkonsulternas webbplats 
 
Under året har ca 30% av webbarbetstiden lagts på allmänläkarkonsulternas (ALK:s) 
hemsida. Den överfördes liksom Länkportalen under senhösten 2011 till landstingets nya 
externa webbplats för vårdgivare NLL-Plus. Liksom för Länkportalen så gick en del av 
tiden under vårvintern 2012 åt till att harmonisera layouten (fig 5) till de nya, tvingande 
layoutmallarna. 
 

 
 

Fig. 5 ALK-webbplatsens nuvarande utseende.. 
 
 
Vad det gäller ALK-webbplatsen har Bellander det tekniska ansvaret, dvs håller i 
strukturen och inför de förändringar som respektive ALK beställer. Då en ALK tar fram en 
ny HÖK så brukar Bellander ta hand om dokumentet och omforma det till att passa den 
befintliga HÖK-dokumentmallen. Förslaget till ny HÖK har sedan mailats ut till samtliga 
läkare verksamma i primärvården i Norrbotten, även till de privat drivna vårdcentralerna. 
Vb ALK korrigerar innehållet utifrån inkomna kommentarer innan den nya HÖK:en 
publiceras på ALK-webbplatsen. 
 
Dr Meta Wiborgh har under året fortsatt haft det övergripande ansvaret för ALK-
verksamheten. 
 
 
Nya handläggnings-/ remissöverenskommelser – HÖK / RÖK  
 
Under 2012 är det ALK:arna inom psykiatri, kirurgi och medicin som producerat nya 
HÖK:ar / RÖK:ar (fig.6). Det är också endast på dessa tre ALK-sidor samt ortopedi- och 
hudsidan som man fn kan hitta uppdaterade dokument. Övriga åtta kliniksidor innehåller 
bara dokument med utgångna datum. Vid nyår 2013 hade endast 20% av de 61 
koncensusdokumenten giltigt datum (fig.7). 
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Fig. 6 Tre nya handläggningsöverenskommelser (HÖK) och en 
remissöverenskommelse (RÖK) tillkom under året.. 

 
 
 
Sammanställning, 
antal dokument av 
varje typ:    
      

HÖK 53 
varav 10 var gällande vid inventeringen 
130117 

RÖK 7 varav 2 var gällande 
Förslag till HÖK 1   

Totalt 61  
 
 

Fig.7 Sammanfattning av ALK-dokument 130117 
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Nytt färskt blod 
 
Glädjande är att det under året tillkommit fyra nya ALK:ar medan en gammal ALK blivit 
avlöst. Endast tre av de 13 positionerna är därmed vakanta (fig.8).  
 
 

 
Fig.8 Bemanningslista ALK nyår 2013 

 
 
 
Utvecklingen av det dokumenthanteringssystemet VIS 
 
Hösten 2011 lades ett tiotal HÖK-dokument på försök in i landstingets nya 
dokumenthanteringssystem VIS. Eftersom VIS under 2012 inte kom i allmän användning, 
så har övriga dokument fått vänta. 
 
 
  
Besöksstatistik för ALK-webbplatsen 
 
Under 2012 registrerades totalt 3000 ”dagsunika besökare” av ALK-webbplatsens 
startsida, vilket är 8% fler än 2011 (Fig.9). Det betyder att ALK-webbplatsen en 
genomsnittlig vardag besöks av 12 olika individer.  
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Antal besökare ALK-webbplatsen år 2004-2012
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Fig. 9 Antal dagsunika besökare av ALK-webbplatsens startsida på årsbasis sedan starten 2004.  
 

 
Populärast var liksom förra året Hudsidan följda av Psykiatri, Medicin och Kirurgi (fig10), 
dvs främst de områden som publicerat nytt materiel under året. 
 
 

Kliniksidor, unika besökare    
       
 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Akuten 150 96 87 129 219 164 
Barn 230 155 140 248 267 186 
Geriatriken 117 84 105 119 128 138 
Gynekologi 185 106 119 155 204 201 
Hud  175 178 747 1087 1068 801 
Kirurgi 103 90 148 217 333 358 
Medicin 171 172 168 325 468 416 
Ortopedi 211 114 133 296 378 299 
Psykiatri 346 239 277 333 354 578 
Radiologi 58 50 48 73 90 78 
Urologi 203 138 207 180 251 254 
Ögon 76 55 63 115 149 159 
ÖNH 175 137 184 275 260 243 
Diagnoser A-Ö 265 131 171 184 246 461 

 
 

Fig. 10 Besöksstatistik för de olika kliniksidorna under perioden 2007-2011. 
 
 
 
Planering för 2013 
 
 
Vad det gäller länkportalen är planeringen för 2013 att fortsätta utveckla innehållet 
och användbarheten, att marknadsföra det gentemot användarna och att se till att 
portalens alla länkar är korrekta och i funktion. 
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Vad det gäller ALK-sidan så börjar det bli dags att lägga in de gällande dokumenten i 
dokumenthanteringssystem VIS. De nuvarande ALK:arna kommer åter att få 
mailpåminnelse om dokument som fallit för åldersstrecket och dokumenten kommer tills 
de är uppdaterade att flyttas till en ny ruta på varje kliniksida rubricerade ”Icke gällande 
HÖK”. 
 
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 det nya sättet att hitta bla HÖK-dokumenten. ALK-
webbplatsen får därför tills vidare finnas kvar som samlingsplats för dokumenten. 
 
Den övergripande ansvarige för ALK-verksamheten Meta Wiborgh har annonserat att 
hon avser kliva av uppdraget. Ingen uppföljare är inte officiellt utsedd. 
 
 
 
 
Luleå 130212 
 
 
 
Mikael Bellander 
Distriktsläkare 
Bergnäsets Vårdcentral 
Luleå 
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