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Minnesanteckning 

ALK-möte Region Norrbotten 
Tid och plats 

Måndag 9 april 2018 Regionhuset 2:an samt Video/Skype 

Närvarande 

Christina Flodin 

Petr Fomin 

Carola Alm Niemi 

Ingela Sandqvist 

Mats Weström 

Rares Sculeanu (videolänk) 

Maria Brännholm Syrjäla (video-länk 

tom 1440 

Joakim Bunne 

Linda Beckert 

Maria Jansson 

Mikael Bellander 

Lisa Andersson (videolänk) 

Birgitta Nordström (1500-1515) 

 

För kännedom 

Ewa Nyberg Voupio (förhinder) 

Francisc Masec (bortrest) 

Johan Brorsson (sjuk) 

Katarina Enér 

Katerina Kopalova (bortrest) 

Ulrika Holmqvist 

Anna Beck (Nya Zealand) 

 

 

Lucie Machova (bortrest) 

Mihaela Bancescu 

Sarah Jarnald (bortrest) 

Sonia Bertogna (förhinder) 

Therese Hansson 

Torbjörn Westerlund (f-ledig) 

 

 

 

Läget inom ALK/ASK-organisationen 
 

Tretton stycken  ALK:ar svarat på utskickat mail – sammanställning svar: se 

bilaga 

 

Tid för uppdraget 

Genomgående problematik bland de inkomna svaren är problem med att få 

avsatt tid för sitt uppdrag. Diskussion kring detta. Några råd från 

församlingen 

 Berätta om ditt uppdrag på p-möte, så att all personal har kännedom 

 Sätt av tydligt med tid, sätt lapp på dörren 

 Kanske bättre med glesare och längre pass, än täta och korta (men 

här finns också motsatt åsikt) 

 

Önskemål: varning/flaggning innan HÖK utgår och avpubliceras 

För dokument i VIS får processledare mail (Anna Beck eller snart kanske 

Mats Weström) när ett dokument är ett år gammalt. Sker ingen uppdatering, 

så avpubliceras dokument efter tre år. Mikael Bellander kan påminna om att 

med jämna mellanrum se över utgångsdatum, men ansvaret för dokumenten 

måste ligga på respektive ALK.  

 



10 APRIL 2018 

2 

 

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 

ocj 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 

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

Dag 1 (26/9 och 2/10) vikta för PV/BUP 

 

Summering inkomna önskemål och förslag  

 Dialog demens 15 minuter 

 Ätstörningsenheten (som komplement till BUP?) 

 Hematologi (anemi) / Endokrinologi 

 Behandling hjärtsvikt 

 Neurologi (ME/CFS) – kontakt Martyn Fulford? 

 Födoämnesallergi / fodmaps – Carola,och som förslag barnläkare 

HannaViklund Piteå 

 

Vidare kring upplägg 

 Möjlighet delta på distans – Ja 

 Parallella seminarier – ja gärna 

 Huvudpass PV/BUP – behövs heldag? Kontakt Katarina E 

 Övriga punkter – 1-2-timmars-pass? 

 Mats och Ewa N-V träffas omgående och drar upp huvuddragen. 

 Carola, Linda, Ingela kommer också att engageras, förmodligen 

också någon/några till 

Kunskapsstyrning 
 

Birgitta Nordström, ny kunskapsstrateg, och tf enhetschef 

utvecklingsavdelningen, presenterar kort sig själv, och det arbete som är på 

gång regionalt och nationellt 

Nationellt Kliniskt Kunskapsstöd 
 

Mats och Linda presenterar aktuellt läge 

Se bilagt bildspel samt betaversion på länk 

https://beta.nationelltklinisktkunskapsstod.se/ 

  

https://beta.nationelltklinisktkunskapsstod.se/
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Skrifliga lägesrapporter från resp ALK 
 

Fråga 2018-03-02  

 

1) 2-4 rader om hur det går inom ditt ALK-område. Arbetsområden 

eller revideringar på gång? Problem med arbetet? 

Tänkte hinns sammanställa detta till mötet, och att några av er får 

föredraga ngn fråga 

2) Lämpliga områden till höstens ALK-dagar. ½-1 dag lär vikas till 

PV/BUP, men övrig tid? 

Något lämpligt från dit område? 

Annat område 

 

SVAR 

1) Ortopedi – Petr Fomin 

 

Jag har inte hunnit än att göra så mycket som ALK men vi haft ett 

möte i expertgruppen för rörelseapparat vilken, som du kanske vet, 

sysslar ffa med osteoporos, det var en slags introduktions möte för 

mig.  Anders Sundelin planerar även ALK-möte för ortopedi i 

framtiden där vi kan se över olika HÖK-ar, bl.a. SVF för sarkom. I 

slutet på mars ska jag även gå med Eija Lundströmer på 

osteoporosmottagning i ½ dag där hon ska lära mig lite mer om 

osteoporos, vi ska också se över några HÖK-ar som enligt henne ev. 

ska revideras.  Vi diskuterade även att jag ev ska gå kurs om 

osteoporos i oktober för att fördjupa mina kunskaper om detta. 

Iö tycker jag att än så länge fungerar allt bra för mig, det var 

spännande att träffa erfarna och intressanta kollegor, vi får se hur vår 

samarbete kommer att utvecklas. Återkommer om jag har något mer 

att berätta. 

 

2) Lung - Lucie Machova 

1.Jag borde finslipa Astma –Höken inom närmaste tid.  

Däremot kommer jag inte att delta på mötet 9/4 då jag är bortrest. 

2. Som gäller höstens ALK-dagar tänkte jag framföre önskemål från 

geriatrimottagningen, Lena Kaarle, som har kontaktat oss och undrar 

om dem skulle kunna presentera deras mottagning och 

specialistutredning för demens. 

 

3) ÖNH – Linda Beckert 

Jag lägger inget  jobb på HÖKarna just nu eftersom allt detta 

kommer att ersättas och bakas in i Nationella Kunskapsstödet. 

Vad gäller ämnen för ALK-dagar, kunde man inte försöka få med 

ätstörningsenheten? De kan berätta om vilka patienter man kan 

remittera, hur de jobbar osv. Tänkte att det passade bra in med BUP. 

 

 

4) Hud – Francisc Masec 

 

Tyvärr jag kan inte komma på denna möte, då är jag på väg upp från 

semester. 
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Kort för mig på hud: vi jobbar med att gå genom de som har hoppat 

av och diskussioner också med kirurgerna på de HÖK-ar som är 

gemensamma, till ex sår. 

Önskemål: ändring på någon sätt i VIS att visas ”varning” för att 

dokumentet har gått ut istället för att avpublicera bara. 

 

5) Urologi – Joakim Bunne 

- Pågår arbete med komplettering och stöd för att harmonisera och 

underlätta SVF-förlopp. Länskliniken hårt belastade särskilt 

gällande makrohematuri och prostatacancer, finns en del i 

formalia och remissgång som kan underlätta detta.  

- Samverkanslagen- hur samarbetar vården internt och med 

kommuner för bästa utfall? Likheter/olikheter i regionen? 

 

6) Kirurgi – Rares Sculeanu 

2-4 rader om hur det går inom ditt ALK-område. 

Jag tycker det går faktiskt bra fast att det är inte lätt att få 

kirurgerna snabbt svara på saker/återkoppla m.m. 

Arbetsområden eller revideringar på gång? 

Hoppas få upp på hemsidan som HÖK förslag nya HÖK tjocktarm 

cancer- Norrbotten version till SVF och HÖK ljumskbråk- båda 

redo sedan ett tag men av olika anledningar ej publicerade, 

samarbetar med Francisc kring en del gemensamma dokument- 

hudtumörer och sår, en del nya dokument upplagda på kirurgi sida 

för att underlätta vardagsarbetet 

Problem med arbetet? 

Vore bra att ha två/tre fasta möten med kirurgen per år med det är 

inte lätt för mig att åka härifrån och tror inte att Michael eller de 

som har beslut makt i andra verksamhetsnischer där kommer så ofta 

till Gällivare; kommer ändå att träffa Michael inom kort och 

resonera kring det här 

Lämpliga områden till höstens ALK-dagar. ½-1 dag lär vikas till 

PV/BUP, men övrig tid? 

Något lämpligt från dit område? 

Tror att det har varit ganska mycket kirurgi under senaste åren men 

om önskemål från övriga kollegor tillkommer under tiden så kan jag 

lyfta upp dem 

Annat område 

Hematologi, endokrinologi- kliniker som man inte så ofta har med 

att göra, tror att det vore intressant med lite mer ovanliga men 

allvarliga sjukdomar eller kanske även en bra genomgång av anemi 

problematiken ffa hos äldre 

 

7) Psykiatri – Johan Brorson 

Har ju i princip bara hunnit sätta igång ännu men har haft några 
fysiska möten med ST-läkargruppen Psykiatrin Piteå (varav åtm 3 st 
ST-läkare blir färdiga specialister inom kort och det är troligen ffa 
med dem jag kommer föra dialog). HAr också varit med på ett 
läkarmöte tillsammans med samtliga läkare kopplade till psykiatrin. 
Först och främst  har vi jobbat på att ta fram en bakjourslinje så att 
primärvården ska kunna ta kontakt med specialist i pyskiatri under 
vardagar. (Tidigare har man endast kunnat ta kontatk med en 
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mottagningssköterska som i bästa fall hänvisat vidare till en AT-
läkare…) 
Vi har också berört frågan kring Zyphadera-injektioner på 
vårdcentral och nu kommande 6 mån ska vi i första hand inventera 
hur många patienter det handlar om som behöver få injetkionen på 
sin vårdcentral 
Vi har också pratat om inkommande/utgående remisser - hur ser 
flödet ut? Ev “problemremisser” osv? Önskvärt att psykiatrin i Piteå 
sammanställer ett dokument om vad en remiss till psykiatrin bör 
innehålla 
Även diskussion kring att koppla varje VC till en ÖL i psykiatri för 
möjlighet till återkommande dialog/träffar på respektive VC. 
 
Skulle uppskatta en översikt kring MODERNT tänk avseende bipolär 
II eftersom detta är en spretig och ickehomogen patientgrupp. 
Många patienter söker aktivt för att de tror sig ha bipolär II när det 
nog ofta handlar om andra svårigheter... 

 
8) Kardiologi – Maria Brännholm Syrjälä 

 

1) Jag är ALK för kardiologi. Ett dokument om klaffar är strax 

redo att skickas till alla DL, saknar bara sista check up av 

formuleringar och ligger på bordet hos Maria Joelsson. ALK på 

gång om hjärtsvikt och NOAK. Problem: flera 

samarbetspartners på kardiologen. Hjärtsvikts dokumentet 

kommer inte riktigt vidare, fick igår hälsning från Ann 

Wanhatalo att det verkar vara svårt att enas om 

regionsgemensam överenskommelse då olika sjukhus gör och 

vill göra olika. Hur gör vi en dokument då? Det kan knappast 

kallas en HÖK då, eller?! Man kan skriva ner dom olika 

rutinerna på olika kliniker på en och samma dokument men då 

måste jag samarbeta med en person på varje klinik. 

Tidskrävande. NOAK dokument har inte kommit vidare pga 

brist på tid hos motparten, Dr Morsing. 

2) Hjärtsvikt – behandling 

 

 
 

9) Smärtrehab – Lisa Andersson 
 

1) Smärtrehab. Vi vill föra ut förslag HÖK långvarig smärta så att 

den kan bli godkänd. Vi kommer uppdatera hemsidan så den blir 

mer lättanvänd. Tillägg om smärtbehandling kommer att göras. 

Även se med Eva Nyberg Wupio om kontakt med 

rehabkoordinator.  

2) Jag är ny så jag tycker det är för tidigt med ALK dag inom mitt 

område. 

 
10) ALK-redaktör – Mikael Bellander 
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1. Rapport från mitt ALK-arbete: 

Har lite svårt att få mina 10% arbetstid att räcka till, även om jag 

satsar nästan all ”portaltid” tid på ALK-arbetet och delvis 

försummar Länkportalen. Bidrar gör också att jag använder 

”webbarbetstiden” åt närliggande aktiviteter, som de 2 NKS-

dagarna i Malmö i december, deltagande i 

informationsavdelningens referensgrupp för webb en gång per 

termin och vid andra tillfällen deltagit som referensperson i IT-

relaterade frågor, tex provkört nya VAS-formulär. Men 

framförallt är det hanterandet av de många ALK:arnas dokument 

som tar tid. Jag blir därför tyvärr ofta en bromskloss i flödet då 

ett nytt dokument processas. Känns inte så bra.  

Det som ligger framför mig är väl den förväntade omvandlingen 

av ALK-verksamheten till något NKS-integrerat. Blir intressant 

att se vad vi kan göra av det! Och hur tiden ska räcka till. För 

egen del vill som sagt behålla rimlig andel patienttid.  

 

2. På höstens ALK-dagar vore det väl bra om det gick att ge våra 

kollegor en lägesrapport om den tänkta integreringen av NKS 

och ALK-verksamheten och kanske ge tid för allmänt samtal 

kring det. 

 
11) Endokrinologi – Sonia Bertogna 

 
Jag ber om ursäkta men det har kört ihop sig för mig. Jag har varit 

sjuk i 2 veckor och Kristina fick ändra mitt schema. Av någon 

anledning missades mitt önskemål av planering för ALK-möte vilket 

var planerat tidigare. Nu är det redan bokat och jag vågar inte i 

nuläget påpeka felet och avboka patienter som redan drabbats med 

min sjukfrånvaro.  

Av den anledning är jag inte med på mötet 9/4.  

Angående mitt område:  

1. HÖK för hypotyreos är godkänd och publicerad. På ALK 

sida står det som förslag men Mikael B får ändra det när 

som helst.  

2. Handläggningsråd för blodsockerbehandling vid typ 2 

diabetes är godkänt av Marianne G samt av Expertgruppen. 

Finns hos Mikael för publicering!  

 
 
 
 
 

12) Barn – Carola Alm Niemi 
 

1) Står still. Haft mycket svårt att hitta tid för ALK. Jag ska 

revidera klart födoämnesallergi-HÖKen inför publikation. 

Problemen för min del är att jag inte kan jobba hemifrån. Kan 

inte jobba över pga dagishämtningar, hemma har jag inte 

Microsoft Word eller Powerpoint.  
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2) Kommer inte på något men grubblar på det tills mötet. Bästa 

sättet att utreda oklara buksymtom hos äldre patient med 

malignitetsmisstanke DT buk? Coloskopi? Gastroskopi?  I 

vilken ordning? Från mitt område tycker jag födoämnesallergi är 

något men det hade vi hösten 2014. Dock helst ej Anna, hon 

pratar på en alldeles för specialiserad nivå, förstår ej DL: s 

patientklientel. Dock är hennes principer mycket bra : ej utesluta 

saker ur kosten i onödan. 

 

 
13) Neurologi – Katerina Kopalova 

 
Vad händer? 

Fast anstälda neurologer- 2 specialister och  1 ST- läkare,1 

långtidsstaffett plus några stafetter till /vid sista besök 3 staffeter till 

!/. 

Vad är viktigast att det finns positiv stämning till samarbete med 

oss!.Radka Pavlova-specialistläkare och Vasiliki Iliopoulou ST -

läkare/till hon ska randa sig på NUS/ är mina partner . 

Första förslag till hök Parkinson finns ,väntar på synpunkter från 

allmänläkareforum.Det behövs ändringar-ska bli mindre text 

mm,men man måste börja nånstans. 

Nästa HÖK bli NPH, epilepsi. 

Jag tänkte att neurologi kunda vara en av tema på höst ALK dagar .  

 
 
 

 
 

 

    Mats Weström – tf ALK-koordinator 


