
 

 

ALK-verksamhetens uppdrag 
 

Allmänläkarkonsulterna (ALK) är en samverkansform mellan primärvården och sjukhusspecialiteter i 

Norrbotten.  

 

Uppdraget för Allmänläkarkonsult och Allmän Sjuksköterska konsult definieras och justeras i LAG 

ALK som tillhör LPO Primärvårdsråd.  

Övergripande frågor t.ex. resursförskjutning,  generella gränsdragningar mellan Primärvård och 

specialiserat vård utarbetas i LAG ALK /ASK. Till generella gränsdragningar hör t.ex. 

behandlingsansvar och sjukrivningsansvar samt behöv av resursutökning i form av personal, ekonomi, 

teknik. 

 

Värdegrund för ALK uppdraget och möjligheter till definition vad som görs i Primärvård utgörs av att 

Primärvården är navet i hälso- och sjukvården och har följaktligen tolkningsföreträde för vad som 

ingår i uppdraget. 

Lagreglering som finns avseende primärvårdens uppdrag finns i 2 kap. 6 § och 13 a kap. 1 § hälso- 

och sjukvårdslagen (HSL). 

 

 

 

Uppdraget som Allmänläkarkonsult ALK 

 
• Uppdraget syftar till att upprätta gemensamma rutiner för omhändertagande av patienter med 

vanligt förekommande sjukdomar och förbättra samarbetet mellan primärvård och 

sjukhusspecialiteter. En särskilt utsedd allmänläkare utformar i samförstånd med 

distriktsläkarna och respektive klinik förslag till länsövergripande handläggnings-(HÖK) och 

remissöverenskommelser (RÖK)  

• ALK ska, vid framtagandet av ett samverkansdokument (HÖK), vara bollplank och beakta 

allmänmedicinen.  

• ALK accepterar att omnämnas på webben enligt PUL.  

 

 

ALK utses av ALK koordinator – i samråd med enhetschef och VO chef. Om ALKen är ST läkare ska 

handledare tillfrågas. 

Ett avtal sluts mellan ALK, ALKens verksamhetschef och ALK koordinator.  

 

I grunduppdraget ingår:  

 Regelbundna kontakter med kontaktperson(er) på sjukhuskliniken.  

 Återförande av nyheter från kliniken till ALK-koordinator 

 Att fungera som kontaktperson med kollegor, inom området  

 Att delta i ALK-koordinators-arrangerade möten 1-2ggr/termin.  



 Att ansvara för produktion av lokala tillägg till Nationellt kliniskt kunskapsstöd alternativt 

handläggningsöverenskommelser (HÖK) i förekommande fall 

 Att medverka vid utvalda regionala uppdrag inom ALK uppdragets ämnesområde, tex LPO  

 Medverka i utveckling av systematisk vårdkvalitetsförbättring inom ALK uppdragets 

ämnesområde i samarbete med superuser MedRave/Primärvårdskvalitet 

 Lämna skriftlig årlig utvärdering/verksamhetsberättelse till ALK koordinator 

 Medverka till av ALK anordnad fortbildning inom uppdragets ämnesområde 

 Att ingå i eller fungera som bollplank för LAG ALK/ASK 

 

 

Arbetssätt för ALK:en 

 
En eller två distriktsläkare är allmänläkarkonsulter vid en sjukhusklinik/-specialitet. Man har där en av 

specialistklinikens verksamhetschef utsedd specialistläkare alternativt ST läkare som 

samarbetspartner. Den eller de distriktsläkare som är ALK har återkommande träffar med 

kontaktpersonen på kliniken och kan delta på ronder och en del utbildningar på kliniken. Under 

allmänläkarkonsulternas möten diskuteras bland annat arbetssätt, nya HÖK-dokument och andra 

samarbetsunderlag mellan sjukhuskliniker/-specialiteter och primärvården.  

Samtliga ALK träffas regelbundet 1-2 gånger/termin. Tidsåtgången för arbetet med ALK uppdraget 

beräknas till 2 timmar/vecka eller 8 timmar/månad.  

 

 

Medverkande till vårdkvalitetsförbättring  

 

Detta omfattar rent medicinska områden och för patientsäkerhetsstärkande åtgärder. Häri kan ingår att 

hitta patienter med behov av vårdåtgärder, Dialog med ALK koordinator och berörda parter inom 

vårdkvalitetsregister på en övergripande nivå kring kvalitet och fortbildning, Följa resultat för 

vårdcentralen, Kartläggning av förbättringsområden, Vetenskapliga arbeten och Mätetal vid 

förbättringsarbete. 

 

 

Dokument – HÖK, RÖK  
 

ALK och specialistläkaren på kliniken/specialiteten utarbetar förslag till lokala tillägg till Nationellt 

Kliniskt kunskapsstöd inom området. I brist på nationella rekommendationer kan en gemensam 

handläggningsöverenskommelse och vid behov remissöverenskommelse, för patienter med vanligt 

förekommande sjukdomar. Samverkansdokumentets innehåll utgörs i huvudsak av gränsdragningar 

och kommunikationsvägar. Dessa dokument innehåller riktlinjer för remittering av patienter till 

sjukhusklinik och hänvisning av patienter från klinik till primärvården. Förslagsvis följer man vid 

framtagning av HÖK NKKs rubrikstruktur. 

HÖK och/eller RÖK dokumenten går sedan som arbetsmaterial till de olika hälsocentralerna där 

innehållet diskuteras på lokala möten och där distriktsläkarna har möjlighet att komma med 

synpunkter. Efter denna ”remissrunda” diskuteras inkomna synpunkter vid ett nytt möte med 

sjukhuskliniken/specialiteten varefter dokumentet, efter ändringar och tillägg, överlämnas för beslut 

till ALKen och vid behov ALK koordinator och verksamhetschefen vid berörd klinik/specialitet. Alla 

vårdens rutiner ska dokumenteras i Regionens dokumenthanteringssystem VIS. 


