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Uppdrag för ALK-koordinator 
 

 Uppdrag för ALK-koordinator  
 ALK-koordinator med nedanstående uppdrag samverkar i ett lands-

tingsövergripande producentneutralt nätverk och handleder och ut-

vecklar ALK-verksamheten.  

 Definierar behov av ALK inom närsjukvårds- och länssjukvårdsspe-

cialiteter, samt tandvård.  

 Rekryterar med stöd av närsjukvårdscheferna ALK till närsjukvårds- 

och länssjukvårdsspecialiteter utifrån den struktur som fastställs av 

divisionsledningen. ALK- uppdragen tidsbegränsas och koordina-

torn ansvarar för årlig uppföljning. 

 Ansvarar för ALK efter specialitet, initierar och följer upp aktivite-

ter.  

 Initierar utarbetande av HÖK (handlingsöverenskommelser) RÖK 

(Remissöverenskommelser) i samråd med sjukhusspecialiteterna. 

Underlagen för HÖK och RÖK skall vara landstingsövergripande.  

 Initierar och stöttar alltefter behov andra viktiga samarbetsfrågor 

mellan ALK och aktuell slutenvårdsklinik, av typen: 

o Remissöversyn, flöden, kvalitet etc. 

o Fortbildningsbehov  

 Följa utvecklingen i fortbildningsfrågor på nationell nivå, vid behov 

internationell samt upprätthålla kontakter och ingå i för uppdraget 

lämpliga nätverk. Exempel på organisationer som idag arbetar med 

fortbildningsfrågor är SFAM och Socialstyrelsens kursnätverk. 

 Medverkar i uppföljning av remisser på ett enhetligt sätt enligt fast-

ställda rutiner.  

 Initierar och medverkar i fortbildning lokalt och för länet.  

 Medverkar i arbetet kring läkemedelsuppföljning, samarbetspartners 

kan vara läkemedelsansvariga läkare och Läkemedelskommitté.  

 Ömsesidig samverkan mellan ALK-koordinator och studierektorer 

kring utbildningsinnehåll, utbildningsbehov mm  

 Ansvarar för publicering av aktuellt material på hemsida med nåbar-

het för alla med ackreditering inom Vårdval Norrbotten. Publicering 

enligt överenskomna mallar.  

 Bevakar att ALK accepterar att omnämnas på webben enligt PUL.  

 

ALK-koordinator utses av medicinsk sakkunnig inom stab Närsjukvård.  

Ett avtal sluts mellan ALK-koordinator och division Närsjukvård och ersät-

ter verksamheten där ALK-koordinator är anställd enligt gällande taxa i 

landstinget.  

Tidsåtgången för arbetet som ALK-koordinator beräknas till 30 procent eller 

12 timmar/vecka. 


