
I förra veckan beslöt Läkarför-
bundets styrelse att skjuta till yt-
terligare 10 miljoner kronor till
Läkarnätet AB, som driver porta-
len Ronden. Samtidigt satsar en
annan ägare, Springboard Capi-
tal, 5 miljoner.

❙ ❙ Det senaste ekonomiska tillskottet in-
nebär att Läkarförbundet nu i omgångar
satsat totalt 34 miljoner kronor i Läkar-
nätet AB. Förbundets VD Anders Mil-
ton, som också är styrelseordförande i
Läkarnätet, förklarar:

– När Läkarförbundets styrelse be-
slöt att sätta igång bolaget sa vi att det
kommer inte att visa svarta siffror förrän
om två till tre år. Nu har det gått drygt ett
och ett halvt år. 

– Under hela den tiden har vi haft låg-
konjunktur, vilket gör att intäktssidan
inte har ökat på det sätt som vi hade hop-
pats. Kostnaderna har vi haft kontroll
över i den meningen att de har följt den
budget vi lagt, men intäkterna har varit
mindre än vi hade förväntat oss.

Kostnaderna sänks med 30 procent
För en månad sedan sjösatte Läkarnätet
ett sparprogram, som innebär att perso-
nalkostnaderna sänks med drygt 30 pro-
cent genom att personalstyrkan skärs ner
från 44 till runt 30. (Se LT 1–2/2002, sid
4.)

Anders Milton menar att Läkarnä-
tet/Ronden byggt upp en utomordentligt
bra plattform även med beaktande av de
tekniska svårigheter som varit och som
delvis finns kvar. I förra veckan beslöt
Läkarförbundets styrelse att skjuta till
10 miljoner kronor. Samtidigt satsar en
annan ägare, Springboard  Capital, 5
miljoner.

– I och med det har vi pengar som gör
att om intäktsbudgeten hålls så kommer
vi inte att behöva något mer kapitaltill-
skott och i vilket fall som helst räcker
pengarna till årets slut, kommenterar
Anders Milton som dock tillägger: 

Andra placerare söks
– Men vi kommer också att diskutera
med andra, externa kapitalplacerare för
vår ambition är definitivt att Läkarför-
bundet och Springboard inte ska behöva
lägga in några mer pengar.

Läkarnätet får idag sina intäkter från
annonser, från Spriterm med beslut-
stödsverksamhet samt från kvalitetsre-
gister. Inflödet av pengar den vägen är
dock helt otillräckligt.

– Vi kommer att intensifiera an-
strängningarna för att öka inte minst an-
nonsintäkterna genom att visa annonsö-
rerna att vi har en levande och intensiv
trafik in på våra sidor från läkare och, när
det gäller Kroppsjournalen, från allmän-
heten, säger Anders Milton.

– Det är svårt att slå den kvalitet som
Läkarförbundet, Läkaresällskapet och
Läkartidningen tillsammans står för. Jag
är övertygad om att när krutröken lagt
sig står Läkarnätet AB, Ronden och
Kroppsjpurnalen kvar, medan en hel del
av våra konkurrenter kommer att ha fal-
lit ifrån. 

Byte på VD-stolen
I måndags fick Läkarnätet AB en ny
verkställande direktör i Anders Ro-
bertson, som förordnades till tf VD. An-
ders Robertson har under sin tid i Läkar-
nätet varit områdesansvarig för besluts-
stödsprodukter och före det vice VD i
Multimedica, som Läkarnätet köpte i
fjol sommar.

Han ersätter Björn Bragée, som efter
två år avgår som VD i Läkarnätet AB
och återgår till läkarverksamhet. Björn
Bragée kommenterar:

– Jag har varit med om en intensiv
uppbyggnad, men också initierat det
sparprogram som vi sjösatt sedan någon
månad tillbaka. Företaget går nu in i en
fas av konsolidering och strukturutveck-
ling samtidigt som vi precis säkrat fi-
nansieringen. Det är helt enkelt bra ti-
ming att lämna över till Anders och den
bantade ledningen att föra skutan vidare.  

Tom Ahlgren

tom.ahlgren@lakartidningen.se
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Läkarförbundet satsar
tio miljoner på Läkarnätet

❙ ❙ Under fjolåret legitimerades ett re-
kordstort antal läkare i vårt land, 1 329
stycken. Det är fler än någonsin tidigare
och en ökning med 144 jämfört med året
innan. Samtidigt ökade såväl antalet
som andelen läkare med utländsk utbild-
ning.

Det framgår av en sammanställning
hos Socialstyrelsen.

Av de 1 329 legitimationerna gäller
588 (44 procent) läkare med utländsk ut-
bildning. Året innan var den siffran 428
(36 procent).  

– Det torde vara unikt med ett så stort
tillskott av personer från andra länder
bland reglerade yrken, säger Leif Gud-
mundsson som är avdelningsdirektör
vid Socialstyrelsens behörighets- och ut-
bildningsenhet.

Att tillskottet av läkare med utländsk
utbildning är så stort menar han beror

både på aktivt rekryteringsarbete utom-
lands och ett framgångsrikt försök med
undervisning i svenska i hemlandet. Det
har lett till att läkarna kunde klara kraven
på legitimation redan efter drygt ett år.

Landstingen har tillsammans med
svenska och tyska arbetsmarknadsmyn-
digheter rekryterat i Tyskland. Läkare
med tysk utbildning är den största grup-
pen, 139 stycken legitimerades i Sverige i
fjol. Några landsting i södra Sverige har
rekryterat polska läkare, som läste svens-
ka i Warzawa innan de kom till Sverige.
På dessa läkare, utanför EU, ställs en del
kompletteringskrav enligt svensk lag.
Omkring 40 polska läkare uppfyllde kra-
ven för svensk legitimation efter drygt ett
år.

Läkarförbundets ordförande Bernhard
Grewin tycker att utvecklingen är positiv,
eftersom det är läkarbrist i Sverige.

En delförklaring till det ökande anta-
let läkare med utländsk utbildning tror
han är Läkarförbundets arbete för in-
vandrade läkare från länder utanför EU. 

Några principiella invändningar då
det gäller rekryteringar av det slag som
skett i EU-länder, till exempel Tyskland,
har han inte, men säger:

– Det är viktigt att man inte gör avkall
på kvaliteten. Oavsett varifrån läkarna
kommer är det viktigt att de får de språ-
kkunskaper de behöver för att klara upp-
giften. Och framför allt måste arbetsgi-
varen ta ansvar för att läkarna får stöd
med introduktion, mentorskap och annat
på arbetsplatsen så de kan integreras i
verksamheten och klara att vara läkare i
den svenska hälso- och sjukvården. 

Tom Ahlgren

tom.ahlgren@lakartidningen

Nära hälften av nya läkare har utländsk utbildning


