
Protokoll ALK möte 20130530 

Närvarande: Meta Wiborg, Anna Beck, Anna-Karin Fahlén, Johan Alsén, Linda Beckert, Therese 

Hansson, Gunilla Englund, Benny Mannola 

1) Överlämnande av ALK samordnar ansvar från MetaWiborg  till Anna Beck 

2) Meta om ALK arbetet. Hur vi i primärvården jobbar ihop med specialistkliniken. Att definera 

vem som gör vad. 

3) Anna Karin Fahlén om sitt jobb som ALK. Att mycket bero på vilken samarbetspartner man 

har inom specialistvården. Det som upplevts som värdefull var remissgenomgånger 

tillsammans med specialistvården. För att få en bild av var behovet finns, vad det är för 

kvalité på remissinnehåll som kommer från primärvården vad det är för kvalité på remissvar 

från specialistkliniken Kan ni ALKar snälla meddela mig som ALK samordnare om ni ser att det 

finns utbildningsbehov för primärvårdsdoktorer?  

4) De flesta HÖKar har passerat bäst före datum. Vi överenskommer om att alla ser över sina 

HÖKar till nästa möte, uppdatera dem som kan uppdateras, diskutera med 

kollegor/specialistklinken vilka ska ändras 

5) Hur hanteras undermåliga remisser inom primärvården som kommer från slutenvården? Om 

man endast suckar och accepterar blir det inga konsekvenser inga förbättringar och till slut 

en vana att handlägga det som egentligen inte ger bra kvalité . Anna lägger fram ett förslag 

för föformulerad remissretursvar som mailas ut för diskussion 

6) Forum för diskussion inför godkännande av HÖKar har traditionellt varit Baan Thai möten på 

måndagar (7/år, 3 vår och 4 höst, Kerstin Rönnblom ordna) och upplevts av alla som mycket 

givande. Dessutom ska HÖKar skickas ut via mail till samtliga primärvårdsdoktorer som 

berörs av HÖKarna. Anna ska ordna en aktuell lista som helst ska uppdateras varje år  

7) Vad är en HÖK?  

-HÖK gäller kontakt (primärvårds-)läkare <->(specialist) läkare utan hänsyn till övriga 

yrkeskategorier 

-HÖKar ska vara direkt användbara inom vardagsarbete och därför INTE vara hela 

omfattande behandlingsprogram utan högst 1-2 sidor långa. 

-HÖK begreppet har även börjat användas av andra expertgrupper för vård- och 

behandlingsprogram, detta upplevs som problematiskt.  

- Förslag att det kan även arbetas för att HÖKar kan även gälla samarbete från 

specialistvården till primärvården exvis hur står det till med en HÖK om ortopedens ansvar 

för utredning av osteoporos? Flesta osteoporosfrakturer handläggs av ortopeden  dock finns 

det får få utredningar som initieras från ortopederna respektive för få remisser som skrivs till 

primärvården om att bedöma utredningsbehov 

Eller vad sägs om behov av sjukhusdoktorer att uppmärksamma vårdkrävande patienter som 

inte har anslutning till primärvården ( i Kalix utge medicinklinken en lista av ”mångbesökare” 

på akuten till vårdcentraler för att på det viset identifierar sådana individer – kan det 

omformuleras till ett mera konkret handlande från sjukhusläkarens sida- vill vi det?) 

8) Johan Alsén kommer lite senare och presenterar sitt arbete som ALK genom åren 

9) Sonia har haft det svårt med kommunikation och samarbete med ögonklinken – hur är läget 

nu? Behövs mera stöd? Kan man samarbeta med en annan ögonläkare? Utgå från att 

uppdatera gamla HÖKar? 



10) Vad kommer att hända med ALKarna i och med övergången till Närsjukvård? Vilka är vårt 

ansvar då? Vad omfatter det framöver? Anna ska efterhöra med Mona. Fråga även om Mona 

är chef för ALK samordnare och ALKar framöver  

11) ALK sidan är svårt att hitta till finns bättre möjligheten att länkar den? Förslag? 

12) Anna samarbetar med läkemedelkomitén och ALKarna ombedes att stämma av 

läkemedelsrekomendationer med läkemedelskomitén 

13) SFAM årsmöte med ALK tema 27september 2013 från kl 1300. ALKarna ombedes deltar. 

Mera utförligt kommer när datum, lokal och övriga föreläsare spikade. 

14) Nästa ALK möte 4 november kl.15.00 landstingshuset, Anna ber Kerstin Rönnblom att lägga 

ett Baan Thai måndagsmöte i anslutningen 

 

 


