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Aktuellt och reportage

Läkarförbundets centralstyrelse
(CS) beslöt i fredags att bevilja 6,5
miljoner kr för fortsatt drift och
omstrukturering av Läkarnätet.
Stora förändringar planeras för
ägarstrukturen samtidigt som or-
ganisationen bantas ytterligare.

❙ ❙ En preliminär överenskommelse har
träffats med övriga delägare i Läkarnätet
AB (Springboard, SalusAnsvar, Karo-
linska invest och Softronic) som innebär
att nuvarande aktieägaravtal upplöses.
Delen »Beslutsstöd«, dvs Spri-term,
överförs till ett nytt bolag där nuvarande
delägaren Springboard blir huvudägare.

Läkarförbundet äger resterande aktier
i Beslutsstöd, men Springboard tar hela
ansvaret för fortsatt finansiering. Åter-
stoden av Läkarnätet, dvs Ronden, över-
tas helt av Läkarförbundet. Fortsatta per-
sonalminskningar förutses för Ronden.

CS-beslutet innebär vidare att för-
bundets VD Lars Andåker ges i uppdrag
att fortsätta förhandlingarna med övriga
aktieägare och genomföra strukturför-
ändringen av Läkarnätets verksamhet
och ägarförhållanden. Uppdraget inne-
bär även att utreda inriktningen av Ron-
den, inklusive de ingående hemsidorna.

Möjligheter till fortsatt samarbete
Bland de omfattande direktiven till VD
kan noteras att utredningen ska beakta
möjligheterna till fortsatt samarbete med
Läkaresällskapet och delföreningarna.
Översynen omfattar även de ekonomiska
aspekterna och ambitionsnivån för den
framtida Ronden. Ett viktigt underlag i

arbetet är den medlemsundersökning om
Ronden som nyligen genomförts.

På lokalföreningarnas representant-
skap i torsdags berättade Bernhard Gre-
win, Läkarförbundets ordförande, tillika
styrelseordförande i Läkarnätet AB, om
det stundande beslutet kring Läkarnätet.

– Det är klart att Ronden är ett ekono-
miskt fiasko. Det gäller nu att ta sig ur
det på billigast möjliga sätt, kommente-
rade Lars Nevander, Mellersta Skånes
läkarförening. Några egentliga andra re-
aktioner kom inte på Bernhard Grewins
upplysningar.

Det var vid förbundets fullmäktige-
möte i våras som CS fick uppdraget att
arbeta vidare med den omstrukturering
av företaget som redan hade påbörjats.
Samtidigt gavs ett uppdrag att genom en
oberoende konsult göra en utvärdering

av verksamheten. Konsulten har nu i en
rapport slagit fast att Läkarnätet är långt
ifrån den ursprungliga visionen – att
man via Ronden skulle arbeta med infor-
mation till läkarkåren, interaktivt med
kåren och också integrerat i läkarnas
vardagsarbete.

Konsultens råd var därför att avbryta
satsningen på den ursprungliga visio-
nen. Detta inleddes i praktiken i januari
med ett första sparpaket då personalen
bantades från närmare 50 till drygt 30. I
juni avvecklades så redaktionen som ar-
betade med sajten journalen.se och yt-
terligare 12 personer sades upp.

Existensberättigande var för sig
Konsulten menar att Ronden och Be-
slutsstöd/Spriterm var för sig har exi-
stensberättigande men att det inte finns
synergieffekter mellan de två. Förslaget
var att separera affärsområdena, driva
Ronden vidare, men knyta den närmare
läkarnas organisationer.

– Vi har redan beslutat i Läkarnätets
styrelse att börja separera de två delarna.
Trots uppsägningarna kostar verksam-
heten två miljoner kronor netto i måna-
den till och med januari 2003. Vi tycker
inte att Läkarförbundet har råd att sitta
och vänta, förklarade Bernhard Grewin. 

Konsulten gjorde också bedömning-
en att det finns såväl kortsiktiga som
långsiktiga brister i den tekniska platt-
formen. På lång sikt behöver den bytas
ut, eftersom den inte håller måttet.
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Organisationen bantas ytterligare, aktieägaravtalet upplöses

Förbundet tar hem Ronden

❙ ❙ – Målet är att redan till nästa central-
styrelsesammanträde ha förslag till den
fortsatta inriktningen av Läkarnätet/
Ronden, säger Läkarförbundets nye VD
Lars Andåker, som fick CS uppdrag att
leda arbetet med en omstrukturering av
verksamheten.

– Det brådskar både av ekonomiska
skäl och för att medlemmarna har rätt att
få besked om hur man ska komma till
rätta med problemen. Det är nödvändigt
med en neddragningsprocess för att vi
ska komma stärkta ur situationen.

Lars Andåker anser att det är ett riktigt
beslut som har tagits. Han tyckte själv när
han tillträdde som VD att visionen för in-
ternetsatsningen var orealistisk och för
vidlyftig. Det är bra att Läkarförbundet

nu själv driver på för att få en rimlig ko-
stym för verksamheten, som måste foku-
seras ännu mer på medlemsnyttan

– Det är ett stort jobb, men mitt mål är
att forcera omställningen, säger And-
åker och tillägger att han redan vid på-
följande måndagsmöte med förbundets
ledningsgrupp på tjänstemannanivå räk-
nar med att utse de medarbetare som
skall delta i detta arbete.

Sedan har han en tanke om att denna
arbetsgrupp ska arbeta mycket koncen-
trerat, och drar lite skämtsamt parallel-
len till påvevalen, där kardinalerna låses
in tills de nått konsensus kring ett för-
slag. 

– Men det får inte bli så att arbets-
gruppen ger ett helt styrande underlag –

målet är att presentera alternativ. Det är
centralstyrelsen som ska fatta det avgö-
rande beslutet, understryker VD Lars
Andåker.

Han riktar dock ingen kritik mot att
Rondenprojektet som sådant drogs
igång av Läkarförbundet för några år se-
dan:

– Ett offensivt förbund måste någon
gång våga att göra felsatsningar. Vågar
man inget vinner man heller inget. Nu
förändrades förutsättningarna för pro-
jektet under resans gång och därför
krävs en snabb reaktion för att konse-
kvenserna inte ska bli för stora. 

Uno Käärik
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Läkarförbundet blir ensam ägare till
Ronden, vars framtida inriktning ska
utredas.

»Medlemmarna har rätt att få snabbt besked«


