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Minnesanteckning 

ALK-möte Region Norrbotten 
Tid och plats 

Måndag 22 oktober 2018 Regionhuset 2:an samt Video/Skype 

Närvarande 

Torbjörn Westerlund 

Petr Fomin 

Carola Alm Niemi 

Francisc Masec 

Sonia Bertogna 

Mats Weström 

Rares Sculeanu 

Johan Brorsson (skype) 

Ulrika Holmqvist (skype) 

Linda Beckert 

Ewa Nyberg Vuopio  

Mikael Bellander 

Lisa Andersson (skype del av tid) 

Mihaela Bancescu 

Joakim Bunne (skype del av tid) 

Fredrik Winneborn 

För kännedom 

Anna Beck (Nya Zealand) 

Maria Jansson (förhinder) 

Christina Flodin (förhinder) 

Katarina Enér (förhinder) 

Katerina Kopalova (semester) 

 

 

Ingela Sandqvist (sjuk) 

Sarah Jarnald (förhinder) 

Therese Hansson (förhinder) 

Maria Brännholm Syrjäla (förhinder) 

 

 

 

1) Uppföljning ALK-dagar 26-27/9 
och 2-3/10 2018 

 

Spridda synpunkter, bla 

 Sköterskor kunde tycka att delar av programmet, var klart 

läkarinriktat (överkurs för dom) – önskemål om tydligare 

beskrivning av innehåll under varje punkt 

 För- och nackdelar, med parallella program, dels ”man vill gå på 

bägge”, dels ”möjlighet välja” 

 Gärna streaming, inte minst om parallella program 

 Gärna mer aktiv del av ALK/Dl ”på scenen”, eller åtminstone i 

förberedelserna 

 Önskemål om fler ASK-sköterskor, kan underlätta programplanering 

Förslag framtida möten 

 Gärna temadagar, kring process, mer än enskild klinik, tex 

o Inkontinens (uroterapeut-, sköterske- o läkarperspektiv) 

o Bensår 

o Psykiatri/levnadsvanor 

  Dermatologi/teledermatologi (eller är det redan etablerat) 

 Skicka gärna synpunker till Anna Beck 
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2) Koppling HÖK:ar och LK-
rekommmendationer 

I tillämpliga fall bör så ske! Dvs länk från HÖK:en till rek-

listan/motsvarande 

 

3) Behov av ALK:ar 
Inom följande områden är efterfrågan störst, från sjukhus-klinikerna 

a) LSS – fråga om åtminstone en tidsbegränsad insats, via kollega 

Bengt Dahlblom, som jobbar enstaka timmar där 

b) Ögon – MLA på Ögon idag = Sofia Lindvall 

c) Reuma 

d) Lungkliniken 

Mats går ut med förfrågan, dels via MLA på HC, dels via studierektorerna 

För ST-läkare kan ALK-insats tillgodoräknas som godkänt kvalitetsarbete! 

 

4) ALK-uppdraget alltid ett 
länsuppdrag? 

Se minnesanteckning förra ALK-mötet:  

Problem: läns-HÖK kontra önskemål närsjukvårdsområdes-HÖK 

Detta är nog lika bra att ”börja öva på”, då mycket av våra lokala 

tillägg, vad gäller NKK (Nationellt Kliniskt Kunskapsstöd), handlar 

om att just lägga till och korrigera skillnader mellan dels Norrbotten 

och riket, men också inom Norrbotten 

Idag tas som exempel upp dels olikheter mellan sjukhusen vad gäller 

remisser till radiologin, dels remisser till kardiologi, och klin-fys-

undersökningar 

Huvudprincip=länsuppdrag 

Men det finns idag ingen anledning ändra på tex uppdelningen 

vuxenpsykiatri. Där Ulrika H har en länsuppdrag, och Johan B, som ”lokal 

ALK”, har ett samordningsansvar för Piteå Närsjukvårdsområde 

5) Läget NKK och redaktör-skap 
Norrbotten 

Linda och Mats presenterade kort läget, och visade exempel från den 

nationella visningsytan: 

http://nationelltklinisktkunskapsstod.se 

 

Fredrik Winneborn, Närsjukvårdens nya kommunikatör, tar rollen som 

redaktörs-stöd till Linda, vad gäller ÖNH-området. Fredrik presenterade sig, 

och satt med större delen av mötet 

 

http://nationelltklinisktkunskapsstod.se/
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6) Övriga frågor 
Katarina Enér (ej närvarande) har anmält frågan om ALK-arbetets framtid. I 

grinden tänkt vara kring samarbetet läkare-läkare, men glidit mot ett bredare 

uppdrag. Inte minst tydligt vad gäller Zypadhera-problematiken. 

Diskussion kring frågan. Utvecklingen, inte minst kring NKK, går mer mot 

processer, och patientens hela situation, och samarbete över yrkesgränserna.  

 

7) ALK-möten 2019 
Förslagsvis måndagarna 8 april och 21 oktober, 1300-1600 

Överlåter till Anna Beck, att boka in och planera dessa, så också med 

lämpliga datum för ALK-dagarna 

 

 

 

Tangentiellt ansvarig 

Mats Weström – tf ALK-koordinator 


