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Arbetet med 
Distriktsläkarnas länkportal 

och Allmänläkarkonsulternas webbplats 
2007  

 
 

Sammanfattning 

 
Under året har jag lagt ner 21 arbetsdagar på de bägge webbplatserna. 
 
Vad det gäller länkportalen har det mest rört sig om rutinmässigt underhåll med 
uppdateringar och utskick av reklammail en gång i månaden. Besökstalet har fortsatt 
att sakta stiga, i år ca 13 % fler besök än året innan. Portalens startsida har nu i 
genomsnitt 81 besök per vardag. 
 
Ca hälften av den totala arbetstiden har under året lagts på arbete med ALK-
webbplatsen. Ett projekt som påbörjades under 2006 för att ge webbplatsen och 
ALK-dokumenten en grafiskt tydligare och mer enhetlig stil samt att införa ett system 
för datummärkning och automatiska påminnelser till dokumentägarna slutfördes 
under hösten. Länkknappar till uppdaterade telefonlistor och ett mötesschema för 
distriktsläkarmöten har lagts till webbplatsen.  
 
Antalet unika dagsbesök på ALK-sidan har ökat med 30% jämfört med året innan 
och ligger nu på ca 5 unika besökare per arbetsdag. Ett positivt trendbrott för 
webbplatsen som annars haft ett stabilt lägre antal besökare.  
 
 
Luleå 080117 
Mikael Bellander
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Årsberättelse 
 
Nedlagd arbetstid 
 
Kontraktet om 10 % tjänst som ansvarig för Distriktsläkarnas länkportal och 
Allmänläkarkonsulternas webbplats löper 070329-090328. I enlighet med kontraktet 
har Mikael Bellander under det gångna året haft arbetstid avsatt motsvarande en 
heldag varannan vecka minus 3 dagars sommarsemester, totalt 21 arbetsdagar.  
 
Han har med uppdragsgivarens tillstånd tillämpat flexibel arbetstid som registrerats. I 
början av året låg saldot på minus 13 timmar, vid bokslutet 31/12 på minus 20  
timmar.
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Distriktsläkarnas länkportal 
 
Arbetet med länkportalen har under året liksom tidigare inriktats både på att utveckla 
innehållet och användbarheten, att marknadsföra det gentemot de potentiella 
användarna och att se till att portalens alla länkar är korrekta och i funktion.  
 
Månadens länk 
 
Liksom förra året har vid tio tillfällen har en av portalens mest intressanta länkar valts 
ut som ”Månadens länk”. Ett särskilt reklamblad har utformats för den utvalda 
webbplatsen eller dokumentet (fig. 1), ett nytt reklamblad varje månad. Bladet har 
skickats ut med e-post till läkarna i primärvården i Norrbotten.  
 

 
Fig.1 Årets reklammail till läkarna i primärvården. Reklambladen 

innehåller kortfattad information om den aktuella webbplatsen samt 
visar hur man använder länkportalen för att hitta fram. 

 
Syftet har varit att ge portalens användare några glimtar av innehållet och att höja 
intresset för egna utforskningar av länksamlingen. En lista över äldre "månadens 
länkar" finns åtkomliga via en länk från portalens startsida. 
 
 
Utvidgning och underhåll av länksamlingen 
 
Under året har delvis utifrån förslag från användarna 12 nya länkar lagts till 
länksamlingen medan fem utkonkurrerade länkar avlägsnats. Modifieringarna av 
portalen har presenterats i startsidans nyhetsruta medan äldre förändringar 
successivt förts över till listan på portalens nyhetsarkivsida.  Ca varannan månad har 
funktionen av portalens samtliga länkar kontrollerats och fallna länkar reparerats. 
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Kommunikation 
 
Till länkportalen inkommer i genomsnitt ca ett mail per vecka med förslag eller frågor 
från användare av portalen. Personer som har tagit fram dokument och vill 
marknadsföra dom bland distriktsläkarna har också börjat höra av sig. Dock tillämpas 
portalens fastställd innehållskriterier fortsatt i urvalet för det som skall länkas. 
 
Kommunikation med e-post sker även med webbplatser eller ägare av dokument 
som portalen länkar till, då oftast med anledning av länkar som fallit eller för att 
uppmuntra till uppdatering eller tydligare uppmärkning av webbsidor och dokument.  
 
12 november 2007 gjordes på uppdrag av ledningen för Gammelstads Vårdcentral 
för personalen en 2 timmar lång presentation av länkportalens och ALK-
webbplatsens upplägg och funktioner, detta med stöd av live-uppkopplad PC med 
videoprojektor. 

 
Besöksstatistik distriktsläkarportalen 
 
Under 2007 registrerades totalt 20976 visningar av länkportalens startsida, vilket 
motsvarar ett genomsnitt på 81 besök räknat per arbetsdag. Antalet unika besökare 
per arbetsdag var i genomsnitt 51, dvs. vissa besökare passerade startsidan mer än 
en gång under samma dag 
 
Dessa siffror visar att den positiva besökstrenden fortsatt obrutet sedan portalens 
sjösättning 1 mars 2004. Jämfört med 2006 har antalet sidvisningar ökat med 13%, 
antalet unika besökare med 11%. 

    

Fig. 2 Antal passager av portalens startsida på årsbasis för perioden 2004-2007. 
För ytterligare statistik och förklaringar, vg se appendix 1. 
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Den länkgrupp som under året haft flest besök är ”Blanketter” följt av ”Handlägg-
ningsråd” och ”Lab/Referens” (se fig. 3). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 3  Antal visningar av portalens länkgruppssidor under 2007. 
 
 

 Besöksstatistik för portalens 
 länkgrupper 2007  
 Länkgrupp Antal sidvisningar  
 Blanketter 8032  
 Handläggning 4798  
 Lab/Referens 1657  
 Länklista A till Ö 878  
 Läkemedel 840  
 Patientinfo 696  
 Övriga länkar 512  
 Juridik 425  
 Fortbildning 344  
 Organisationer 297  
 Tidskrifter 297  
 Research 206  
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Allmänläkarkonsulternas webbplats 
 
I storleksordningen hälften av den ovan beskrivna årsarbetstiden på 21 dagar har 
under 2007 använts till arbete med ALK-webbplatsen. Huvuddelen av tiden har i år 
gått åt till slutförandet av den under 2006 påbörjade omkonstruktionen av 
webbplatsen. Kliniksidorna har fått en ny layout (se fig. 4) för att bl.a. mer tydligt hålla 
isär de dokument som utgör bilaterala av distriktsläkarmöten godkända 
överenskommelser från de andra dokument och länkar som respektive 
allmänläkarkonsult valt att inkludera. Den nya layouten sjösattes i september -07. 
 

 
 

Fig. 4 Den nya layouten för kliniksidorna. Den gröna bakgrunds- 
färgen markerar distriktsläkargodkända överenskommelser. 

 
De under 2006 uppfräschade HÖK- och RÖK-dokumenten har fått ersätta de gamla 
mer brokigt utformade dokumenten. Några av allmänläkarkonsulterna har dock trots 
påminnelse ännu ej uppdaterat sina dokument. Att fem av de 12 positionerna som 
allmänläkarkonsult i slutet av året var vakanta bidrog också till informationen i en del 
av webbplatsens dokument ännu inte uppdaterats. 
 
Den planerade samman slagningen av Piteås AKO-verksamhets hemsida med 
Luleå-Bodens ALK-sida har inte kunnat genomföras pga. att ingen av Piteås 
dokumentägare svarat på mail med önskan om uppdatering av sina dokument, varav 
några börjar närma sig 10-årsstrecket. 
 
Till skillnad från distriktsläkarnas länkportal är undertecknad vad det gäller ALK-
webbsidan är endast tekniskt ansvarig för de förändringar av innehållet som beställs 
av de klinikansvariga ALK:arna respektive den övergripande ansvariga för 
verksamheten Meta Wiborgh. Det hindrar dock inte att undertecknad ibland kommer 
med förslag till utvecklande åtgärder..
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Nya funktioner i vänsterkolumnen 
 
I september introducerades också två nya knappar (fig.5) intill förslagslådan i 
webbplatsens vänsterkolumn. Den ena går till en lista över de ”hemliga”  
 

 
 

Fig. 5  Länkknappar till telefonlista och mötesprogram  
 
sidotelefonnumren till Norrbottens alla vårdcentraler (fig. 6). Strax efter att listan blev 
klar togs funktionen och ansvaret för uppdateringar över av en sekreterare i 
Divisionsstaben. 
 
 

 
 

Fig. 6  Direktnummer till alla vårdcentraler i Norrbotten.  
 
Den andra nya knappen länkades till ett schema som gjordes i ordning för Luleå-
Bodens distriktsläkarmöten (fig.7). Som en del av webbarbetet kommer listan 
fortsättningsvis att hållas uppdaterad enligt den programansvariga läkaren. Under 
2007 har det varit dr Ninni Ernstdotter. 
 

 
Fig. 7 Mötesschema för distriktsläkarmötena. 
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Besöksstatistik för ALK-webbplatsen 
 
Under 2007 registrerades totalt 1408 ”dagsunika besökare” av ALK-webbplatsens 
startsida, vilket motsvarar ett genomsnitt på 5 olika besökare per arbetsdag. Antalet 
visningar av startsidan var totalt 2117, dvs. vissa besökare passerade startsidan mer 
än en gång under samma dag. 

  
Fig. 8 Antal unika besökare av ALK-webbplatsens startsida på årsbasis under perioden 2004-07. 

För noggrannare statistik och förklaringar vg se appendix 2. 
 

Detta innebär ett positivt trendbrott vad det gäller de tidigare annars stabilt låga 
besökssiffrorna som gällt sedan webbplatsens sjösättning i juni 2004 (se fig. 8). 
Jämfört med 2006 har antalet dagsunika besökare ökat med 30%.  
 
Den ALK-ansvariga för psykiatrin Ann-Karin Fahlén har varit mycket aktiv under året 
och de nya HÖK-dokumenten omdiskuterade, vilket avspeglas i besöksstatistiken. 
Bland kliniksidorna har psykiatrisidan haft flest besökare, följ av barn och ortopedi.  
 

Besöksstatistik för ALK-webbplatsens kliniksidor 

Länkgrupp Antal sidvisningar Antal unika dagsbesök 
Psykiatri 521 346 

Länkar A-Ö 337 265 
Barn 320 230 

Ortopedi 268 211 
Urologi 256 203 

Gynekologi 248 185 
Hud 210 175 
ÖNH 218 175 

Medicin 225 171 
Akut 234 150 

Geriatrik 162 117 
Kirurgi 147 103 
Ögon 100 76 

Röntgen 82 58 

 
Fig. 9 Besöksstatistik för de olika kliniksidorna under perioden 2004-07. 
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Inför 2008 
 
För Distriktsläkarnas länkportal har arbetet redan påbörjats för framtagande av 
klickbar människofigur där länkarna leder till medicinska illustrationer av de olika 
organsystemen (fig. 10), att använda pedagogiskt i patientmötet. 
 

 
 

Fig. 10  Klickbar anatomigubbe under utveckling 
 
För ALK-webbplatsen finns fn inga andra planer än fortsatt underhållsarbete samt 
att ligga på för att få samtliga dokument inom färskhetsgränsen på 2 år. Beredskap 
finns för samman slagning av Piteås och Luleå-Bodens ALK-webbplaster om 
intresset blir tillräckligt stort. 
 
 
 
 
 
 
Luleå 080121 
 
 
 
 
Mikael Bellander 
Distriktsläkare 
Bergnäsets Vårdcentral 
Luleå 
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Appendix 1 

    

  Besökstatistik Distriktsläkarnas länkportal 
    
 Årtal Antal unika dagsbesökare Antal sidvisningar 
    
 2004 8657* 13373* 
 2005 10816 16709 
 2006 12066 18640 
 2007 13294 20976 

    
 Med Dagsbesökare menas antalet unika individer som under en dag besökte webb- 
 platsens startsida. I kolumnen ovan anges summan för respektive års alla dagar. 
    
 Med Sidvisningar menas det totala antalet tillfällen som webbplatsens startsida  

 
öppnats under respektive år. Om en besökare efter dagens första öppning inte 
stänger webbläsaren utan istället "minimerar" fönstret och sen går tillbaka till 

 det flera gånger under dagen utan att passera startsidan, så räknas bara en "pinne". 
    
 Ovanstående summor för åren 2006-07 inhämtade med statistikmodulen i 
 landstingets webbsystem Episerver 4, medan siffrorna från 2004-05 inhämtats med 
 webbstatistikfunktionen Nedstat Basic, ovan omräknade för att harmonisera med 
 Episervers sätt att registrera.  
    

 

*) Webbplatsen var under 2004 bara i drift under årets sista 10 månader. 
Årssummorna ovan är för att underlätta jämförelsen med övriga år omräknad för att 
visa det antal besök webbplatsen skulle ha haft om webbplatsen hade varit igång 
under 12 månader med samma aktivitetsnivå. 
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Appendix 2 
 

    

  Besökstatistik ALK-webbplatsen 
    
 Årtal Antal unika dagsbesökare Antal sidvisningar 
    
 2004 1079* 1324* 
 2005 1117 1371 
 2006 1079 1324 
 2007 1408 2117 

    
 Med Dagsbesökare menas antalet unika individer som under en dag besökte webb- 
 platsens startsida. I kolumnen ovan anges summan för respektive års alla dagar. 
    
 Med Sidvisningar menas det totala antalet tillfällen som webbplatsens startsida  

 
öppnats under respektive år. Om en besökare efter dagens första öppning inte 
stänger webbläsaren utan istället "minimerar" fönstret och sen går tillbaka till det flera 

 gånger under dagen utan att passera startsidan, så räknas bara en "pinne". 
    
 Ovanstående summor för åren 2006-07 inhämtade med statistikmodulen i 
 landstingets webbsystem Episerver4, medan siffrorna från 2004-05 inhämtats med 
 webbstatistikfunktionen Nedstat Basic, ovan omräknade för att harmonisera med 
 Episervers sätt att registrera.  
    

 

*) Webbplatsen var under 2004 bara i drift under årets sista 7 månader. 
Årssummorna ovan är för att underlätta jämförelsen med övriga år omräknad för att 
visa det antal besök webbplatsen skulle ha haft om webbplatsen hade varit igång 
under 12 månader med samma aktivitetsnivå. 

  
  
   
 


