
346 LÄKARTIDNINGEN  •  VOLYM 97  •  NR 4  •  2000

K
unskapsmassan i världen
ökar med rasande fart.
Någon lär ha beräknat att
dagens kunskapsmassa
kommer att vara fördubb-

lad om fem år. Med dessa beräkningar
som grund har man vidare kommit fram
till att denna utveckling kommer att till-
ta; år 2020 kommer en fördubbling ske
varannan månad. Det innebär i så fall att
kunskapsmassan fördubblas flera gång-
er per år i framtiden. 

Det går inte att bortse ifrån att vi le-
ver i en värld där kunskapsutvecklingen
accelererar som aldrig förr. Internet ger
oss oanade möjligheter att inhämta, be-
arbeta och distribuera nyförvärvad kun-
skap. Enskilda människor kan genom
ökad tillgänglighet söka reda på kun-
skap över hela jorden dygnet runt. 

Ur ett sjukvårdsperspektiv kommer
kraven på vården att öka genom att pa-
tienterna kan sätta sig in i frågeställ-
ningarna på egen hand. Det är rimligt att
tro att många av morgondagens patien-
ter kommer att beställa tid hos doktorn
för att diskutera olika behandlingsstra-
tegier, utifrån en kunskapsnivå som vi
inte är vana vid idag. Läkarrollen ändras
i ett sådant scenario från att vara »exper-
ten som sitter på all befintlig kunskap»,
till att bli »kunskapsrådgivare och stra-
teg». Patienten vill ha hjälp att tolka den
kunskap han eller hon har hittat i sam-
råd med en objektiv, professionell me-
dicinskt skolad rådgivare. 

Men det är inte nog med det. Den
upplyste patienten ställer helt andra
krav på både doktorn och organisatio-
nen. Patienten blir en frigjord individ
som vill komma i kontakt med sin me-
dicinske rådgivare när det passar pati-
enten – inte som idag, när det passar
sjukvården. Vi har redan sett exempel
på hur smarta affärsutvecklare i USA
tagit flera steg i denna rikting. Internet-
baserade tjänster där man kan kommu-
nicera med utbildade läkare 24 timmar
per dygn, 7 dagar i veckan, 365 dagar
per år finns redan etablerade. Enligt
uppgift beräknas friskvård och hälso-
och sjukvårdssektorn ha en gigantisk
potential på Internet i framtiden – det är
inte så svårt att tänka sig.

Det kan vara intressantatt föra tan-
ken lite vidare. Vad är det som säger att
det måste vara sjukvården som tar des-
sa initiativ? Kunskap om medicinska
frågeställningar och kunskap om hur

man »paketerar» en tjänst på Internet är
det som krävs för att skapa en medi-
cinsk tjänst på Internet, det vill säga
man anställer ett antal läkare och en stab
med IT-kompetent personal. I princip
skulle ICA kunna starta en medicinsk
tjänst (det kanske de redan har på
gång?). På samma webbsida där man
kan komma åt dagligvaror går det att
konsultera läkare dygnet runt. Eftersom
det är samma människor som handlar
mat som ibland behöver komma i kon-
takt med läkare, så skulle säkert många
tycka att det var enklare om tjänsterna
var integrerade.

Givetvis kvarstår dagens behov att
patienter möter läkare på mottagningar
och på sjukhus. Men i framtiden kan sä-
kert medicinska Internettjänster kom-
ma att bli viktiga komplement till den
konventionella vården. ICA skulle allt-
så kunna bli en ny konkurrent till den
befintliga sjukvården.

Fenomenet med »nya» konkurrenter
är spännande. Låt oss ta ännu ett exem-
pel: Volvo säljer lastbilar. Man skulle
kunna tänka sig att de fick en ny konkur-
rent i t ex Skanska. Skanska säljer för-
visso inte lastbilar. Men om Skanska
köpte in ett antal lastbilar, låt säga av
märket Mercedes, och sålde tjänsten
»transportkilometer» för ett fast kilo-
meterpris så skulle de potentiella kun-
der som övervägde att köpa in Volvo-
lastbilar kanske istället välja att köpa

transporttjänsten av Skanska. Ingen vill
väl köpa just »lastbilar». Det är ju
»funktionen att transportera gods» som
man är ute efter. Köper man Volvolast-
bilarna måste man anställa förare, köpa
drivmedel, byta däck osv. Om man kö-
per transporttjänsten kan man säkert
räkna med att få en garanti att godset
kommer fram på utsatt tid, annars utgår
ekonomisk kompensation. Har man
inget gods att transportera behöver man
inte ha några kostnader för stillastående
lastbilar eller förare utan arbetsuppgif-
ter. Exemplet visar att Skanska skulle
kunna bli konkurrent med Volvo genom
att paketera sina kunskaper om trans-
portbehov och erbjuda dem som en
tjänst som dessutom skulle vara möjlig
att beställa direkt via Internet.

Dessa exempel är påhittadeoch
syftar egentligen bara till att väcka tan-
ken på vad det är som krävs för att man
skall anse att ett företag eller en organi-
sation har ett värde – eller med andra
ord »är något att räkna med». Vi har va-
rit vana att enbart tänka på pengar – el-
ler finansiellt kapital – som den enda
viktiga tillgången när det gällt värde-
ring av ett företag eller organisationer,
även om de sysslar med kunskapsinten-
siv verksamhet. I framtiden kommer det
intellektuella kapitalet sannolikt vara
den viktigaste komponenten vid en vär-
dering. 

På tal om intellektuellt kapital

Vad är en läkare värd – kan det vara     
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    runt 10 miljoner?
Det går inte att säga att »intellektu-

ellt kapital är den viktigaste resursen i
ekonomin men vi saknar en marknad att
handla med intellektuellt kapital». Så
fort en efterfrågan har uppstått har det
uppstått en marknad. Efterfrågan på in-
tellektuellt kapital kommer att öka i takt
med att kunskapsmassan i världen ökar.
Att veta hur man bevakar, bearbetar,
analyserar och sammanfattar tillgänglig
kunskap är nyckeln till framgång i en
framtid där allt går fortare och fortare
och kunskapsmängderna blir större och
större. Den som klarar att hantera kun-
skap snabbt och rätt blir eftertraktad av
alla.

Inom IT-branschen ser vi dagligen
exempel på hur olika företag och orga-
nisationer påverkas när individer med
stort intellektuellt kapital anställs eller
om de slutar. Om flera personer slutar
samtidigt kan ett mindre företag utar-
mas helt på sina intellektuella tillgång-
ar. I värsta fall kan företagets totala vär-
de sjunka ned till noll. Utan intellektu-
ellt kapital har ett kunskapsföretag ing-
en framtid, och därmed inget värde.

Det är intr essant att fundera på
hur olika branscher kan komma att på-
verkas av det intellektuella kapitalets
tilltagande betydelse. Kommer tex lä-
kare i framtiden att ställa andra krav på
sjukvården än man gjort tidigare när det
gäller egen kompetensutveckling och
karriärplanering? Strukturen i läkarens
och IT-konsultens arbetsuppgifter lik-
nar varandra; det gäller att tolka och
värdera en massa data, komma fram till
en lösning och presentera det på ett pro-
fessionellt sätt för en individ. Behovet
av kompetensutveckling borde vara
minst lika stort för läkaren som för IT-
konsulten. Utan utveckling sjunker det
intellektuella kapitalets värde snabbt
eftersom kunskap är färskvara. Men
med stimulans och karriärplanering kan
det intellektuella kapitalet istället för-
räntas och växa obegränsat.

Läkaren kan i en sådan miljö ställa
krav på att få driva »produktutveckling-
en» inom sitt huvudsakliga kompetens-
område. Om läkaren inte känner att ar-
betsgivarens uppbackning är acceptabel
blir det naturligt att söka sig någon an-
nanstans där kompetensen efterfrågas
och värderas på ett marknadsmässigt
sätt. Egentligen är det ju så här det fun-
gerar i många branscher, inte minst
inom IT-sektorn.

Det går att spekulera en hel del i
dessa tankar. En del tycker säkert att det
är förskräckligt med IT-utvecklingen
och den tilltagande betydelsen av det in-
tellektuella kapitalet i organisationer
och företag. Ingenting blir ju som det
var förr. Oavsett vad man tycker så kan
man avslutningsvis konstatera att Da-
gens Industri i början av december 1999
skrev att de anställda vid IT-bolaget
»Framtidsfabriken» var värda 16 miljo-
ner per man. När Framtidsfabriken köp-
te upp konkurrentföretaget »Guide»
sjönk medelvärdet på en anställd till
drygt hälften – cirka 8 miljoner – efter-
som värdet på de anställda i Guide inte
bedömdes lika högt. Detta ansågs vara
en utvecklingspotential för företaget –
att omgående kunna börja arbeta upp
värdet per anställd igen. 

Man blir nyfiken och funderar på hur
mycket en läkare egentligen är värd –
kan det vara en sådär 10 miljoner?•
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’’ Utan utveckling sjunker 
det intellektuella kapitalets
värde snabbt eftersom kun-
skap är färskvara. Men med
stimulans och karriärplane-
ring kan det intellektuella 
kapitalet istället förräntas och
växa obegränsat.’’

Referenslistor

Några detaljer förtjänar att påpekas
då de ofta vållar problem:

Läkartidningen publicerar inte fler än
20 referenser (max 5 i korresponden-
sinlägg). Om fler finns skall författaren
ange vilka som skall publiceras. Efter
referenslistan skrivs då: »En fullstän-
dig referensförteckning kan rekvireras
från författaren (författarna).» Ange
både namn och adress!

Om ett verk har upp till sex författare
anges samtliga; om författarna är sju
eller fler anges de sex första plus et al.

Förkorta tidskrifters namn enligt Index
Medicus. Om tidskriften inte återfinns
i den senaste upplagan, skriv ut hela
namnet.

Personliga meddelanden och opubli-
cerade data redovisas i texten, inte i
referenslistan. Undvik referenser till
sammanfattningar (abstracts).

Författare skall alltid anges. Många
skrifter har namngivna författare även
om namnen inte finns på titelsida,
utan t ex endast i förord eller liknande.

Om »författare» är en organisation,
utredning eller expertgrupp skrivs det-
ta, t ex »Synskadeutredningen. Syns-
kadade och samhället . . .»

Finns ej angiven författare anges typ
av artikel inom parentes efter rubri-
ken, exempel: Syftet med läkarstrej-
ken [ledare]. Läkartidningen 1986; 83:
75-6.»

Seriebeteckning för vissa publikatio-
ner – t ex Socialstyrelsen redovisar,
SOU, departementsrapporter – anges
i slutet av referensen. Exempel: Ran-
nek J, Wahren H, Ringnér Å. Kväve-
föreningar i grundvattnet. Stockholm:
Socialstyrelsen, 1981. Socialstyrel-
sen redovisar 1981:9.

Vid hänvisningar till vad som sades
vid konferenser och symposier anges
konferensnamn, konferensplats och
datum. Referera i första hand till tryckt
protokoll eller sammanställning, ange
förlag/utgivare och utgivningsort.

Vid hänvisningar till Svenska Läkare-
sällskapets riksstämmas samman-
fattningar anges Hygiea, årtal, volym/
band, nr och sida. Exempel: Bergdahl
S, Eriksson M. Neonatal osteomyelit –
ett 10-årsmaterial. Svenska Läkare-
sällskapets handlingar Hygiea 1980;
89(5): 67.

Om en referens är en akademisk av-
handling anges [dissertation] före
slutpunkten i titeln.

OBS! Många institutioner och univer-
sitet står själva som förlag.


