
 
 
 
 
 
 

 
Distriktsläkarnas  

länkportal 
 
 

 
 

Årsrapport 2014-15 
 
   

 

 
 
 



 2 

 

 
 
 
 

Arbetet med 
Distriktsläkarnas länkportal 

2014-15  
 
 

Sammanfattning 

 
Under 2014-15 har jag lagt ner motsvarande ca 3 % arbetstid på arbete med 
Länkportalen. Den relativt låga arbetstiden beror dels på hög aktivitet inom 
allmänläkarkonsultverksamheten, dels på mitt deltagande som referensperson i en grupp 
för modernisering av VAS dagsprogram, för vilket jag nyttjade ”portalarbetstid”. 
 
Förutom underhåll av länksamlingen har sammanlagt 7 reklamblad framställts och under 
rubriken ”Månadens länk” skickats med e-post till användarna. Under 2014 producerades 
även en kort reklamfilm för portalens anatomidocka, en klickbar figur som länkar till drygt 
150 medicinsk illustrationer att använda i patientmöten. 
 
Länkportalen hade enligt landstingets statistikverktyg under 2015 i genomsnitt 29 
besökare per vardag vilket är endast 54 % av antalet besök portalen hade under 2012. 
Tänkbara förklaringar kan vara minskade produktion av reklammailen ”Månadens länk” 
samt kan kanske vara ett uttryck för det sjunkande antalet fast anställda läkare i 
primärvården i Norrbotten.  
 
 
Luleå 160517 
Mikael Bellander 
Specialist i allmänmedicin 
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Kontrakterad arbetstid 
 
Med staben för Division närsjukvård som huvudman har jag under 2014-15 ägnat 
motsvarande 3 % arbetstid som ansvarig för webbplatsen Distriktsläkarnas länkportal. 
Egentligen är motsvarande 5% arbetstid tänkt att läggas på portalen, men pga hög 
aktivitet inom ALK-verksamheten har en del redaktörstid fått lånas ut dit. Under början av 
2015 deltog jag dessutom som referensperson i en grupp för modernisering av VAS 
dagsprogram med 6 mötestillfällen för vilket jag nyttjade ”portaltid”. Fyra av mötena var 
webbmöten.  

 
Jag har för länkportals- och ALK-redaktörsuppdraget under 2014 erhållit ett lönetillägg 
på1650 kr/månad, 2015 höjt till 1750 kr. 

 
 

Underhålla och utveckla innehållet 
 
Arbetet med länkportalen har liksom tidigare inriktats både på att underhålla och utveckla 
innehållet samt att marknadsföra det gentemot de potentiella användarna.  
 
En gång per år har portalens samtliga drygt 300 länkar gåtts igenom manuellt för att 
detektera och reparera fallna länkar. Landstingets har fortfarande valt att inte köpa in en 
automatiserad länkkontrollsfunktion till sitt webbpubliceringssystem Episerver.  
 
1-2 gånger per år har jag deltagit i informationsavdelningens webbredaktörsdagar, för att 
hålla mig ajour med de återkommande förändringarna i upplägget till landstingets 
webbplatser. 
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Månadens länk – marknadsföring av portalens innehåll 
 
Sammanlagt har sju reklamblad framställts och under rubriken ”Månadens länk” skickats 
med e-post till användarna (fig.1). Syftet är att ge portalens användare några glimtar av 
innehållet och att höja intresset för egna utforskningar av länksamlingen. 
 

 
 

Fig.1  Sex av de sju reklambladen till läkarna i primärvården. Reklambladen innehåller kortfattad 
information om en utvald webbplats eller dokument samt visar hur man använder länkportalen 
för att hitta dit. 
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Reklamfilm 
 
Portalens anatomidocka är en klickbar figur som via 1-3 klick länkar till mer än 150 
medicinsk illustrationer att använda i patientmöten. Den producerades redan 2008 men 
har den har senaste åren bara haft nåt enstaka besök per vecka, vilket jag inte tycker 
står i proportion till det behov av patientinriktade illustrationer som borde uppstå i 
läkarnas vardag.  

Hösten 2014 producerad jag därför en 1½ minut lång reklamfilm (fig.2) som visar hur 
en läkare som med patienten intill sig plockar fram och nyttjar en bild av en knäled på sin 
PC-skärm. Länken till videofilmen distribuerades liksom övriga ”Månadens länk” via e-
post till alla primärvårdens läkare. 
 

 
 

Fig.2 Reklamfilm för Anatomidockan på Youtube 

 
Filmen skickades ut i oktober 2014 och man kan i den efterföljande besöksstatisktiken 
(fig.3)  i alla fall se en viss till synes bestående ökning i nyttjandet av anatomidockan, 
även om ökningen verkar vara blygsam.  
 
 

 
 

Fig.3 Nyttjandet av länkportalens anatomidocka före och efter publiceringen av reklamfilmen i oktober 
2014. 
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Fler marknadsföringsaktiviteter 
 
Hösten 2014 höll jag i en utbildningseftermiddag för Luleå-bodens ST-läkarna i 
allmänmedicin, där deltagarna utifrån verkliga patientfall i landstingshusets datasal fick 
träna på att själva använda länkportalen för att hitta den eftersökta informationen.  
 

Vid höstens två ALK-utbildningsdagar visade jag ett tyst bildspel av de senaste årens 
”Månadens länk”, medan åhörarna strömmade in. Jag höll också vid vardera tillfället en 

kort presensation av Länkportalen och ALK-webbplatsen samt visade några exempel 
på hur man utifrån verkliga patientfall kan nyttja webbplatserna för informationssökning.  
 
 

Besöksstatistik  
 

Länkportalen hade enligt landstingets statistikverktyg under 2015 i genomsnitt 29 
besökare per vardag vilket är endast 54 % av antalet besök under 2012 (fig.4). 
 
Landstingets verktyg för inhämtning av webbstatistik har dock varit instabilt senaste åren, 
varför siffrorna är opålitliga. Portalens besökssiffror för 1:a halvåret 2015 var tex bara 
25% av årssiffrorna medan 75% av besöksregistreringarna gjordes under andra halvåret. 
Liknade siffror sågs för webbplatsen NLL+ som helhet, vilket inte förefaller sannolikt. 
 
 

 
 

Fig. 4 Antal unika besökare på portalens startsida sedan starten 2004. 

 
 
Sammantaget verkar dock besökstalen sjunkit senaste tre åren. Tänkbara förklaringar 
kan vara den mindre tid jag haft för underhåll och utveckling av portalen inkl den 
minskade produktion av reklammailen ”Månadens länk”. Kanske kan även det lägre 
antalet fast anställda läkare i primärvården i Norrbotten bidra till att färre hittar fram till 
portalen.  
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Fortsatt är det portalens blankettavdelning och samling av länkar till handläggningsstöd 
som har flest användare (fig.5).  
 
 

Länkgrupper 2015 

  Blanketter, sidvisningar 5737 

Fortbildning 205 

Handläggning 1576 

Juridik 179 

Lab/referens 319 

Läkemedel 404 

Länkar A till Ö 344 

Organisationer 103 

Pat.info 213 

Research 59 

Tidskrifter 92 

Övriga länkar 199 

 
Fig. 5 Antal visningar av portalens länkgruppssidor under 2015. 

 
 

 
 

Planering för 2016 
 

Vad det gäller länkportalen är planeringen för 2016 att fortsätta utveckla innehållet 
och användbarheten, att marknadsföra den gentemot användarna och att se till att 
portalens alla länkar är korrekta och i funktion. I försök att hjälpa fler användare att hitta 

fram till länkportalen så är min ambition att höja produktionen av reklambladen 
”Månadens länk” till runt 10 stycken under det kommande året.  
 
 
Luleå 160517 
 
Mikael Bellander 
Specialist i allmänmedicin 
Bergnäsets Hälsocentral 
Luleå 
 
 


