
Läkarnätet AB, som driver läkar-
portalen Ronden, kommer att
minska sin kringverksamhet. En
fokusering sker på kärnverksam-
heten – att förmedla service och
information, samt fungera som
en Internetbaserad mötesplats
för medlemmarna och läkarkå-
ren. 

Personalkostnaderna ska
minskas med drygt trettio pro-
cent.

❙ ❙ – Vi har utvecklats offensivt sedan
starten av nätet för drygt ett år sedan.
Men den rådande konjunkturen påverkar
även vår verksamhet. Därför måste vi
anpassa kostnaderna efter intäkterna, sä-
ger Läkarnätets VD Björn Bragée.

Det är i första hand Rondens satsning
på att bygga upp en medicinsk nyhets-
byrå, som till stor del avvecklas.
Dagspressen har inte visat tillräckligt
stort intresse för köp av medicin- och
hälsoartiklar, för att en fortsatt verksam-
het ska kunna motiveras. Nyhetsbyrån
Multimedica minskas därför avsevärt,

och samordnas med Rondens övriga ny-
hetsbevakning på nätet.

Under det dryga år som Ronden varit
igång i praktiken, har verksamheten ex-
panderat kraftigt och har idag – före de
aviserade uppsägningarna – fyrtiofyra
anställda. Förutom att många organisa-
tioner inom Läkarförbundets och Läka-
resällskapets sfär har sina hemsidor på
portalen, finns idag andra utvecklade
tjänster, som Spriterm och det Internet-
anpassade nationella pacemakerregist-
ret. 

Läkarförbundet huvudägare
Läkarförbundet har hittills investerat
sammanlagt 27 miljoner kronor i Läkar-
nätet AB och är dess huvudägare med
drygt 75 procent av aktierna. 

– Läkarförbundets Centralstyrelse
har hela tiden varit medveten om att
satsningen på Ronden innefattar många
osäkerhetsfaktorer. Under förra hösten
fanns långtgående planer på ett samar-
bete med en av de ledande bankerna, vil-
ket även skulle ha omfattat ett större ka-
pitaltillskott. Av olika skäl föll finansi-

eringsdelen genom beslut från banken i
december, kommenterar Läkarförbun-
dets ordförande Bernhard Grewin, som
också sitter i Läkarnätets styrelse. 

– Det är orsaken till varför vi beslutat
om ett extra möte med Centralstyrelsen i
början av januari om Rondens fortsatta
utveckling. Det är också bakgrunden till
varför Läkarnätets styrelse beslutat om
en nödvändig neddragning av de fasta
kostnaderna.

– Vi har byggt upp ett mervärde i
Ronden, som måste tillvaratas. Som hu-
vudägare har vi ett stort ansvar för verk-
samheten och de anställda. Vi har tidiga-
re gjort ett strategiskt och medvetet val i
förbundet att utveckla vår närvaro på nä-
tet genom Ronden i stället för att bygga
upp egna hemsidor. Vi är på god väg att
uppnå målet att skapa en kvalificerad In-
ternetbaserad mötesplats för hela den
medicinska professionen. Men konjunk-
turen har medverkat till att de ekonomis-
ka förutsättningarna inte är de bästa
idag, avslutar Bernhard Grewin.

Marianne Kronberg

4 Läkartidningen  ❙ Nr 1–2  ❙ 2002  ❙ Volym 99

Aktuellt och reportage
Redaktionssekreterare: Anna Filipsson   tel:08-790 34 88   e-post: anna.filipsson@lakartidningen

Läkarnätet AB
rationaliserar sin verksamhet 

Redaktionens och tidningens ledning önskar våra läsare 
Gott Nytt År med Läkartidningen

Marianne 

Kronberg
chefredaktör,
ansvarig 
utgivare
08-790 34 97

Josef

Milerad
medicinsk
chefredaktör
08-790 34 31

Bo 

Lennholm
administrativ
chef
08-790 34 83

Karin

Bergqvist
redaktions-
sekreterare,
medicin
08-790 34 91

Anna

Filipsson
redaktions-
sekreterare, 
allmän
08-790 34 88

Pia

Gelhaar
marknadschef
08-790 35 47

Christina

Kjellberg
produktions-
ansvarig,
redaktör
08-790 34 82

E-post: fornamn.efternamn@lakartidningen.se


