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Sammanfattning 

 
Under året har jag oförändrat lagt ner motsvarande 10% arbetstid på arbete med 
länkportal och redaktör för ALK-verksamheten. 
 
Länkportalen hade under 2013 i genomsnitt 41 unika besökare per vardag vilket är 26 % 
mindre än året innan. Jag har ingen enkel förklaring till de sjunkande besökssiffrorna 
som verkar ha drabbat de flesta länkgrupper likformigt . 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 däremot 33 % fler besökare än 
under året innan. I genomsnitt hade webbplatsen 15 unika besökare per arbetsdag. Som 
vanligt har de ALK-sidor med färska HÖK:ar haft flest besökare. I topp låg återigen Hud-
sidan. Den glädjande ökningen av besökstalen ligger i linje med tillsättningen av Anna 
Beck som med ny entusiasm driver ALK-verksamheten, nyrekrytering av ALK:ar och de 
uppdateringar som gjorts av befintliga handläggningsöverenskommelser (HÖK:ar). 
Numera har 16 av 58 befintliga HÖK/RÖK giltigt datum, vilket är ett positivt trendbrott.  
 
 
 
 
Luleå 140526 
Mikael Bellander 
Specialist i allmänmedicin 



 3 

 
 
 
Kontrakterad arbetstid 
 
Med staben för Division primärvård som huvudman har Bellander under 2013 oförändrat 
ägnat motsvarande 10% arbetstid som totalansvarig för Distriktsläkarnas länkportal och 
som redaktör för ALK-verksamheten. Förutom 10%-lönen har Bellander erhållit 1650 
kr/månad brutto som lönetillägg.  
 
 
Distriktsläkarnas länkportal 

 
Arbetet med länkportalen har liksom tidigare inriktats både på att underhålla och utveckla 
innehållet samt att marknadsföra det gentemot de potentiella användarna.  
 
 
Underhålla och utveckla innehållet 
 
Två gånger under året har portalens drygt 300 länkar gåtts igenom manuellt för att 
detektera och reparera fallna länkar. Det är relativt tidsödande, eftersom landstingets 
ännu inte valt att köpa in en automatiserad länkkontrollsfunktion till sitt 
webbpubliceringssystem Episerver. Inte sällan hinner påpekanden om fallna länkar 
inkomma från användare, vilket dock förstås tacksamt mottages. Samma sak gäller tips 
som inkommer om nya värdefulla webbkällor till medicinsk information.  
 
Då och då ber även Landstingets egna verksamheter att få sin verksamhet framlyft i form 
av en länk från länkportalen. Dock gäller fortfarande portalens innehållskriterier som bla 
säger att länkning i första hand ska göras till webbplatser av samlingskaraktär och inte till 
enstaka dokument. Detta för att inte portalens skall växa sig alltför stor och 
svåröverskådlig och för att inte underhållsarbetet med ansvar för länkars färskhet inte 
ska bli orimligt stort. 
 
Bellander har vid två tillfällen under gångna året deltagit i informationsavdelningens 
webbredaktörsdagar, för att hålla sig ajour med de återkommande förändringarna i 
upplägget till landstingets webbplatser. 
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Månadens länk – marknadsföring av portalens innehåll 
 
Under året har vid nio tillfällen en av portalens mest intressanta länkar valts ut som 
”Månadens länk”. Särskilda reklamblad har utformats 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. 
 

 
 

Fig.1  De nio reklambladen till läkarna i primärvården. Reklambladen innehåller kortfattad information 
om en utvald webbplats samt visar hur man använder länkportalen för att hitta dit. 
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Besöksstatistik Distriktsläkarportalen 
 
Det totala antalet dagsunika besökare på länkportalens startsida var 10538, vilket 
motsvarar ett genomsnitt på 41 besökande individer per arbetsdag (fig.2). Det är 26% 
mindre än året innan. Det totala antalet sidvisningar var 11870. 
 

 
Fig. 2 Antal unika dagsbesökare på portalens startsida sedan starten 2004. 

 
Bellander har inte lyckats hitta någon enkel förklaring till det stora tappet av besökare. 
Minskningen har drabbat alla länkgrupper på likande sätt förutom Tidskrifter som jämfört 
med 2011 tappat hela 72% av sina besök.  
 

Länkgrupper 

       
 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Blanketter, sidvisningar 8032 7379 7836 8858 9848   8433 

Fortbildning 344 251 231 336 285   238 

Handläggning 4798 3352 2737 3058 2446   1944 

Juridik 425 383 256 313 226   196 

Lab/referens 1657 122 908 990 918   633 

Läkemedel 840 618 495 625 524   480 

Länkar A till Ö 878 679 855 934 712   700 

Organisationer 297 167 135 131 135   106 

Pat.info 696 635 492 523 443   359 

Research 206 134 93 130 85   80 

Tidskrifter 297 330 162 250 515   142 

Övriga länkar 512 373 313 292 253   302 

 
Fig. 3  Antal visningar av portalens länkgruppssidor under 2007-2013. Den tomma kolumnen för 2012 beror 
på att en driftstörning i statistikinhämtningen under en del av året gjorde extrapoleringen av antalet 
sannolika besök för varje undersida för tidsödande. 

. 
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Allmänläkarkonsulternas webbplats 
 
 
Vad det gäller ALK-webbplatsen har Bellander en redaktörsfunktion, dvs håller i 
hanterandet av HÖK-dokumenten och webbplatsen 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. Vederbörande ALK korrigerar 
innehållet utifrån inkomna kommentarer innan den nya HÖK:en publiceras i 
dokumenthanteringssystemet VIS och länkas från ALK-webbplatsen. 
 
 
Nytt färskt blod 
 
I maj 2013 tillträdde distriktsläkare Anna Beck som ny huvudansvarig för ALK-
verksamheten. Dessutom har antalet ALK:ar under året ökat med ytterligare tre, inklusive 
de två nya klinik-ALK:arna för Reumatologen och Smärtrehab. Endast 2 av 15 positioner 
som ALK är därmed vakanta (fig.4).  
 

                                                       Allmänläkarkonsulterna 

                Luleå-Boden

                                     Bemanningslista

Huvudansvarig: Anna Beck   anna.beck@nll.se   (kxannbec)

Klinik ALK E-postadress Login

Akutmottagningen

Barn Per Sandberg, Bergnäsets HC per.sandberg@nll.se pepersad

Geriatrik Vakant

Kvinnokliniken Ursula Danek, Porsö HC ursula.danek@nll.se meursdan

Hud Antje Braune, Björknäs HC antje.braune@nll.se lbantbra

Kirurgi Annika Andén, Bergnäsets HC annika.anden@nll.se plannand

Medicin
Johan Alsén, Stadsvikens HC och 

Lucie Machova, Kalix HC

johan.alsen@nll.se 

lucie.machova@nll.se pljohals + pvlucmac

Ortopeden Guntis Kilkuts, Stadsvikens HC guntis.kilkuts@nll.se pvgunkil

Psykiatri Anna-Karin Fahlén, GamHC anna-karin.fahlen@nll.se plannfah

Reumatologen Stina Sandlund, Grytnäs HC stina.sandlund@nll.se kxstisan

Radiologi Therese Hansson, Porsöns HC therese.hansson@nll.se lbthehan

Smärtrehab Gunilla Engtröm, Grytnäs HC gunilla.engstrom@nll.se kxguiber

Urologi Benny Mannola, Kalix HC benny.mannola@nll.se kxbenman

Ögon Sonia Bertogna, Stadsvikens HC Sonia.Bertogna@nll.se plsonber

Öra, näsa, hals Linda Beckert, Sandens HC linda.beckert@nll.se lblinbec

Redaktör Mikael Bellander mikael.bellander@nll.se plmikbel

 
 

Fig.4 Bemanningslista ALK, våren 2014 
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Nya handläggnings-/ remissöverenskommelser – HÖK / RÖK  
 
Fem befintliga HÖK:ar uppdaterades under 2013. Flera nya HÖK:ar var under diskussion 
bland distriktsläkarna, men ingen av dom fick sin godkännandestämpel under 2013.  
Våren 2014 hade 16 st av 58 HÖK/RÖK giltiga datum (fig.5), vilket innebär att andelen 
giltiga HÖK ökat från 20 till 28% jämfört med året innan. Ett trendbrott! 
 
 

HÖK 53 Varav 15 gällande, eller nästan klara

RÖK 5 Varav 1 gällande, eller nästan klar

Förslag till HÖK 1 Gammal

Totalt 59
 

Fig.5 Sammanställning av antalet ALK-dokument 140327 
 
 
 

Besöksstatistik för ALK-webbplatsen 
 
Under 2013 registrerades totalt 3984 ”dagsunika besökare” på ALK-webbplatsens 
startsida, vilket är 33% fler än 2012 (Fig.6). Det betyder att ALK-webbplatsen en 
genomsnittlig vardag besöks av 15 olika individer.  Den ökade populariteten ligger i linje 
med tillträdandet av den entusiastiska Anna Beck som ny huvudansvarig och en ökad 
aktivitet hos befintliga ALK:ar och samt tillkomst av tre nya.  
 

 
 

Fig. 6  Antal dagsunika besökare av ALK-webbplatsens startsida på årsbasis sedan starten 2004.  
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Populärast var liksom under förra året Hud-sidan följda av Psykiatri, Medicin och Kirurgi 
(fig 7), dvs de områden som har mest färskt materiel på sina webbsidor. 
 

Kliniksidor, unika besökare

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Akuten 150 96 87 129 219 164 198

Barn 230 155 140 248 267 186 244

Geriatriken 117 84 105 119 128 138 221

Gynekologi 185 106 119 155 204 201 278

Hud 175 178 747 1087 1068 801 1081

Kirurgi 103 90 148 217 333 358 639

Medicin 171 172 168 325 468 416 664

Ortopedi 211 114 133 296 378 299 531

Psykiatri 346 239 277 333 354 578 783

Radiologi 58 50 48 73 90 78 181

Reumatologen 11

Smärtrehab 95

Urologi 203 138 207 180 251 254 338

Ögon 76 55 63 115 149 159 239

ÖNH 175 137 184 275 260 243 430

Diagnoser A-Ö 265 131 171 184 246 461 298

 
 

Fig. 7 Besöksstatistik för de olika kliniksidorna under perioden 2007-2013. 
 

 
 
Utvecklingen av det dokumenthanteringssystemet VIS 
 
Implementeringen av landstingets nya dokumenthanteringssystem VIS går på 
landstingsnivå ganska långsamt. En av de viktigare orsakerna är sannolikt den stora 
tidsåtgången då de nyutbildade redaktörerna skallt föra över enskilda befintliga 
dokument till det nya systemet. Det är många rutor med sökord och olika typer av 
klassificeringar som ska fyllas i för varje dokument. Och så länge det i systemet 
tillgängliga antalet dokument är lågt så är det svårt att få de tänkta användarna att börja 
söka dokument den vägen. 
 
Vad det gäller arbetet som ALK-redaktör har det känts som en rimlig avvägning att i VIS 
lägga in de HÖK-dokument som har gällande datum, medan de äldre dokumenten har 
lämnats utanför. Både för att sprida ut arbetsbelastningen gällande kodningen av 
dokumenten över tid och för att värna varumärket VIS, som ett ställe där man bara hittar 
gällande dokument. 
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Planering för 2014 
 
Efter upplösningen av Division primärvård vid nyår 2014 så saknar Bellander giltigt 
anställningsavtal gällande portal- och ALK-verksamhet.  Men Birgitta Larsson Hamrén, 
chef för verksamhetsutveckling vid Division Närsjukvård har uttryckt intresse för 

förlängning av kontraktet gällande länkportalen. Vem som är uppdragsgivare gällande 
arbetet som ALK-redaktör är inte klarlagt. 
 

Vad det gäller länkportalen är planeringen för 2014 att fortsätta utveckla innehållet 
och användbarheten, att marknadsföra den gentemot användarna och att se till att 
portalens alla länkar är korrekta och i funktion.  
 

I försök att lyfta användandet av portalens anatomidocka (fig 8) planeras, som en del i 

verksamheten ”Månadens länk”, att på försök producera en kort reklamfilm. Filmen ska 
visa hur dockan används i en klinisk situation. Via ett till två musklick kan läkaren i ett 
patientmöte få fram en enkel illustration av valfritt organ. I genomsnitt har dockan bara 
använts 2½ gång per arbetsdag under 2013, vilket signalerar en förbättringspotential. 
 

 
Fig. 8  Anatomidockan med sina 70 klickabara fält. En underutnyttjad resurs? 

 

Vad det gäller ALK-sidan så fortsätter arbetet som redaktionellt stöd till den ALK-
ansvariga Anna Beck och henns ALK:ar. Uppdaterade respektive nya HÖK:ar kommer 

att läggas in I dokumenthanteringssystemet VIS. ALK-webbsidan kommer tills vidare 
att få finnas kvar som ett sätt för distriktsläkarna att bättre få överblick över vilka HÖK:ar 
som finns. 
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