
 

Protokoll ALK möte 191114 

 
Informationstorget för allmäninformation om händelser och bakgrundsinformation för beslut att ta. 

- ASK Struktur se bif beskrivning och bild 

- Tour de Norrbotten: ALK/ASK samordnare åkt o träffat samtliga närsjukvårdsområdes chefer 

o MLA för information/uppdatering om ALK/ASK 

- Ledning vad händer: Anna Pohjanen tillkommit som Divisionschef för Luleå Boden, hon blir 

också chef för ALK/ASK organisationen. NKK ligger under Regiondirektören 

- ALK ersättning Tillägg: finansiering klar, dock behöver ersättningen räknas upp 

- ALK dagar gångna och framtida: bibehålla sturktur av 1 dag endast läkare (ALK), 1 gemensam 

dag läkare-sköterskor (ALK/ASK), 1 dag endast sköterskor (ASK) 

- NKK lokala tillägg se nedan 

- Nya SVFer ej cancer 

Allmän diskussion om system för hantering av ekonomiska ersättningar till PV för oavsiktliga 

resursförflyttningar vid skapande av ALK HÖKar. 

Tillägg: Efter möte med Divisionsledningen (191213 Per Berglund, Anna Alm Andersson, Anna 

Pohjanen) kommer divisionsledningen (Anna Pohjanen) att hjälpa till att skapa rutin för 

konsekvensanalys. Dvs att det ska finnas en rutin som ser till att alla möjligtvis berörda 

yrkeskategorier har möjlighet att kommentera om möjliga resursöverflyttningar.  

Birgitta Nordström närvarande sista 30 min för diskussion av ALK deltagande i HÖK 

vuxenhabilitering se länk  

https://samarbeta.nll.se/producentplats/div-ls-bas-lss/_layouts/15/VISDocIdRedir.aspx?ID=lslss-4-86 

Beslut att ALK är fel organisationsnivå och att denna HÖK är viktigt och behövs dock bör även andra 

länskliniker inbjudas att skapa denna HÖK som tex psykiatri neurologi primärvård men även andra 

yrkeskategorier som tex sköterskor, kuratorer/psykologer, sjukgymnaster. Besked lämnats till ALK 

chef Anna Pohjanen191213 för vidare diskussion i ledningsgrupp(er). 

NKKs lokala tillägg ska hanteras av respektive ALK som också hanterat befintliga SVFer. Det skapas 

nya SVFer som dock ej handlar om cancer utan andra vanliga sjukdomar (KOL, hjärtsvikt reuma…) 

samt att deras utformning och berörda yrkeskategorier kommer att utökas, tex KOL som Norrbotten 

är delaktig i kommer troligen att innehålla bla certifiering av behandlingscentra (HC) och 

multidisciplinärt arbete.  

Om ALKar ska hantera även dessa SVFer vore det av stor vikt att chef för ALK SVF och NKK är samma 

person i Region Norrbotten åtminstone från PV sida. 

https://samarbeta.nll.se/producentplats/div-ls-bas-lss/_layouts/15/VISDocIdRedir.aspx?ID=lslss-4-86


Norrbotten ska skapa lokala tillägg till nationellt framtagna kunskapsstöd. Det finns nu 95 stycken 

som har kommit sedan september 2018 dock inga lokala tillägg har skapats. Detta bla pga att vi 

saknar en redaktör som hjälper till med detta. 

NKK diskussion lokala tillägg. Frånvarande pga vab är Fredrik Winneborn (kommunikatör) som 

meddelar via mail att han slutar inom Region Norrbotten. Utlysning för ny redaktör på gång.  

Information: det behöver produceras cirka 360 lokala tillägg de närmaste två åren och sedan 

fortlöpande vid nya nationella kunskapsstödsdokument i den mån dessa tas fram av nationella 

arbetsgrupper. 95 kunskapsstöd finns redan och lokala tillägg för Region Norrbotten har ej kunnat 

produceras pga bristande IT stöd och bristande administrativ resurs (ALKarna jag och Linda Beckert 

trodde att Fredrik Winneborn har det uppdraget). Det blir endast få lokala tillägg per ALK och det är 

krångligt att sätta sig in i det administrativa verktyget plus riktlinjer kring det (jämför med VIS) dock 

skulle en funktion som den Fredrik Winneborn var tänkt att ha som redaktör för NKK underlättar för 

varje enskilt ALK att producera tilläggen (mindre läkartid). 

Beslut om att ALK hemsidan är den mest använda informationskällan för PV doktorer i Norrbotten 

(tillsammans med distriktsläkarnas länkportal) och att PV läkarna behöver tillgång till NKK även där 

och att PV doktorerna kommer inte att leta information om behandlingsriktlinjer på flera olika 

ställen. NKK är inte allomfattande och ALK HÖKar plus den övriga Norrbotten specifika information 

som finns på ALK hemsidan är avgörande för att NKK bör integreras på den hemsidan. Andra 

landsting gjort likadant. 

Sedan behöver vi inom Region Norrbotten fundera över huruvida vi integrerar NKK på ALK hemsidan. 

Skåne och Jönköping är klar dock med olika lösningar, Stockholms är under uppbyggnad kommer 

vara lika med Skånes. För detta behövs dock IT resurser. Mikael Bellander som är ALK webbredaktör 

har inte tidsutrymme eller datatekniska kunskaper att göra detta. 

 Tillägg:  200121 möte med Jessica Hammargren från kommunikationsavdelningen som kollar upp 

detta vidare. 

Region Norrbotten planerar inte att integrera NKK i journalsystemet VAS men förhoppningsvis blir 

det en del i det nya journalsystemet som är under utveckling. 

 

Planering: Skapar lathund för hantering av NKK och lokala tilläggen Anna Beck tar emot och 

tillsammans med redaktör Norrbotten bevakar kommande kunskapsstödsdokument (excel fil på 

productplace via SKL) 

ALKarna informaras månadsvis (ej under sommaren) om vilka kunskapsstöd är aktuella inom deras 

område uppföljning av produktionen via redaktören och årligen via ALK samordnare. 

Tillägg: Dessa sistnämnda punkter blir uppgifter för administrativt stöd till ALK/ASK NKK funktionen. 

 

NÄSTA MÖTE torsdag 2 april Regionhuset 2an eller video, teman blir verksamhetsberättelser bla 

 

 

Anna Beck 

ALK-koordiantor 


