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Nyhetsbrev från ALK hud, 
december 2019 

 

Hej kollegor! 

 

Tack för detta år! Jag brukar ha regelbundna möte med Margit S. men också 

med resten på Hudkliniken.  

Hudklinikens representanter tackar för att vi gör en jätte bra jobb och hjälper 

till att patienterna får den bästa vård med minsta  kontakter med sjukvården 

och minskad antal resor.  

 

Det finns en vis önskemål för vi ska använda/utnyttja mer undersökningen 

på distans. Även på jour tid, finns möjlighet att de två (läkare på HC och 

jourläkare på hudkliniken) kopplas via video och då har vi chansen att få 

besked redo då med patienten hos oss och på så sätt minska patientens 

lidande och väntan, resor mm. Samtidigt vi minskar vår administrativ jobb. 

 

En stor tack för att vi använder de HÖK-ar som finns. Om Du känner att 

patienten fick inte den vård som skulle behöva trotts att Du följde HÖK-en, 

då önskar att få ta del av patient information (avidentifierad givetvis) och en 

kort beskrivning avseende vad har hänt och varför har inte det fungerat, så 

att jag kan ta det vidare vid de diskussioner/möte som jag har med 

Hudkliniken.  

 

Man önskar att före man skickar remissen på en patient att vi ser över om de 

tidigare rekommendationer har fullföljts. Om jag ger ett annat exempel (i 

parantes kommer att sätta en hud exempel): en patient med diabetes (venös 

bensår) tar inte sin behandling enligt ordination (lindning av ssk) och 

struntar i att ta medicinerna eller röra på sig (ta bort lindningen utan 

anledning och/eller lindar själv) och HbA1c blir inte bättre (såret läker inte) 

då jag tror inte att vi skickar remiss till endokrinologen (hud kliniken) pga 

patienten tar inte sina mediciner (följer inte rekommenderad 

behandling).  Hoppas att jag inte gjorde det för komplicerad  

 

Verksamhetscheferna fick nyligen ett mail avseende vilken dermatoskop 

modell de har köpt, detta pga det finns en hel del varianter och inte alla vet 

vad ska man välja. 

 

Vi jobbar på en HÖK avseende bild bedömning som jag tror att svaret blir 

liknande som när vi skickar till RTG, dvs att vi får svar typ en av de 3 

varianter: 1. Benign – ingen åtgärd 2. Uppföljning efter X månader – oklart 

förändring   3. Malignitet (och vilken typ av malignitet)- rekommenderar att 

tas bort. 
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Även om patienten ”KRÄVER” att en hudförändring tas bort, vi ska inte ta 

bort de. Om patienten ”kräver” att få utskriven tramadol , skriver vi ut 

tramadol? Jag tror inte. Det finns risker varje gång vi utför en behandling 

som saknar medicinsk indikation. Har sätt för många barn med svåra keloida 

ärr pga någon ”prick” har suttit hit eller ditt.  

 

God Jul och tack för detta år. 

Ursäkta för denna lång mail.  

 

Med varma hälsningar, 
 
Francisc Maşec 
ALK Hud 
Specialist i allmänmedicin 
Björknäs Hälsocentral 

 


