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D et finns i dag ingen
officiell statistik el-
ler sammanställning
som beskriver i vil-

ken omfattning IT-stöd finns i
bruk inom de olika landsting-
en. Men landstingens IT- 
chefer har via sitt nätverk
SLIT sedan några år tillbaka
gjort en egen inventering av-
seende system, utveckling och
kostnader. Den nyligen
sammanställda delrapporten
»IT-stöd i landstingen« ger
besked om att tolv av 21
landsting, inklusive Gotland,
har infört IT-stöd för journa-
ler, e-recept, administrations-
stöd med mera. Sex landsting
är på gång och öv-
riga tre ska fatta
beslut om att på-
börja arbetet. 

Lars Jerlvall, till
vardags IT-direk-
tör vid Vårdpro-
cesscentrum vid
landstinget i Ös-
tergötland, är till-
sammans med
Thomas Pehrsson
upphovsman till
rapporten. Syftet
är att utifrån
landstingens egna
perspektiv bringa
ljus över en utskälld bransch. 

– Vi släpper ut information
som visar att landstingen
kommit olika långt. Vi vill ha

en öppenhet i de här frågorna.
Det är många som sitter på
läktaren och har synpunkter
på IT-användningen i vården.
Men tittar man internatio-
nellt så har vi inom svensk
hälso- och sjukvård kommit
långt med IT-stöd jämfört
med andra EU-länder, säger
Lars Jerlvall. 

I rapporten konstateras att IT
används i stor omfattning
inom »vårdens kärnproces-
ser« , till exempel vårddoku-
mentation, ett samlings-
begrepp för i huvudsak jour-
nalerna, och radiologi. 

E-recept används i mycket
stor omfattning
och tandvården är
i det närmaste helt
datoriserad. Enligt
rapporten har IT-
stöd för samverkan
med kommuner
och privata vårdgi-
vare börjat använ-
das inom allt fler
landsting. Alla
landsting har en
omfattande IT-
infrastruktur för
kommunikation
och ett samman-
bindande natio-
nellt nät (Sjunet).

Tätheten av PC-klienter i vår-
den ökar och i dag är den cirka
1,3 anställd per PC.

Enligt rapporten finns det i

dag »en stark
rörelse« inom
landstingen att
föra in en stan-
dard med ett
system –  en le-
verantör för all
vårddokumen-
tation för sjuk-
hus, psykiatri
och primär-
vård. Men hittills har endast
Norrbotten, Västerbotten,
Sörmland och Kronoberg
lyckats med detta, medan 14
landsting arbetar med frågan.
Västra Götaland, Örebro och
Dalarna har ännu inte fattat
beslut i frågan.

Uppgifterna i rapporten gäller
IT-kostnaderna för kalender-
året 2006 och en systemin-
ventering genomförd mars
2007. Sammanlagt har 20 av
21 landsting/regioner lämnat
uppgifter till sammanställ-
ningen avseende 2006. Ett
landsting har inte haft kapa-
citet att ta fram ekonomiska

data till rapporten (Västra
Götaland). 

Rapporten utgör bara en li-
ten del av den årliga enkät om
hundra frågeområden som
medlemmarna i den infor-
mella gruppen av IT-chefer
har för internt arbete med in-
ventering. Ett syfte med rap-
porten är också att kunna
göra jämförelser med andra
informationsteknikintensiva
branscher. Till exempel ban-
ker och försäkringsbolag, läg-
ger ner större andel av sina
totala kostnader på IT än vad
hälso- och sjukvården gör.   

Hälso- och sjukvården är
med nödvändighet en perso-

Många lösa tåtar kvar 
i vårdens digitalisering

it i vården. 2005 hade bara ett landsting digitaliserad vårddokumenta-
tion på sjukhus, inom primärvård och psykiatri. I dag är tolv landsting
klara och ytterligare sex på god väg. Men bara fyra landsting har infört
samma system vid sjukhus, psykiatri och primärvård. Det visar lands-
tingens egen inventering.

text: marie närlid     illustration: helena halvarsson

Lars Jerlvall

»Det finns i dag
’en stark rörelse’
inom landsting-
en att föra in en
standard med
ett system – en
leverantör för all
vårddokumenta-
tion för sjukhus,
psykiatri och 
primärvård.«

Landsting som digitaliserat all vårddokumentation
på sjukhus, inom primärvård och psykiatri. Lands-
tingen med ränder har lyckats införa samma sys-
tem på sjukhus, inom primärvård och psykiatri.

Digital vårddokumentation 
vid alla sjukhus, all psykia-
tri och primärvård  

Samma system på 
sjukhus, i primärvård 
och i psykiatri
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nal- och informations-
intensiv verksamhet. Enligt
Lars Jerlvall är det ett prob-
lem när det gäller IT-utveck-
lingen att vårdpersonal och
andra intressenter har högt
uppskruvade förväntningar.

– Det måste få ta tid att ut-
veckla och förändra proces-
ser, alltifrån att förändra sitt
arbetssätt på gol-
vet till att komma
överens om hur vi
definierar saker
och vilka klassifi-
kationer vi ska an-
vända.

Hur ska man
skriva journal?
undrar han. Vad
kan struktureras?
Hur mycket ska
vara fritext?  

– Framöver
måste vi skriva journal för att
nästa vårdgivare i kedjan ska
kunna komma vidare och ta
del av information, menar
Jerlvall. 

Med det
nya kom-
mer också pa-
tienter att få läsa sin
egen journal. 

Inom primärvår-
den infördes IT-
stöd för patientjournaler re-
dan under 1990-talet. I dag är

digitaliserade
journaler i stort
sett heltäckande i
alla landsting. Det
är en svårare, och
därmed en längre,
process att införa
motsvarande IT-
stöd för sjukhus
och psykiatri. Det
råder också ett
lapptäcke mellan
olika leverantörer
och inkompatibla

system, även om marknaden
nu börjar saneras mot
tre–fyra större aktörer. Enligt
rapporten domineras mark-
naden för vårddokumenta-

tion av fem system som till-
sammans har cirka 84 pro-
cent av alla användare. Melior
från Siemens dominerar kraf-
tigt i antalet användare
genom att ha många installa-
tioner i storstadsområdena
Västra Götalandsregionen
och Region Skåne. Därefter
kommer Systeam Cross re-
spektive Cosmic. 

– Under 1990-talet hade vi
kanske 20–25 aktörer, i dag är
det tre–fyra stora. Sverige är
för litet för att ensamt utgöra

en marknad, säger Lars Jerl-
vall.

– En komplikation när ny
IT-infrastruktur ska upprät-
tas är att detta ska skötas
parallellt med löpande verk-
samhet och befintliga system.
Enligt Lars Jerlvall finns det
system som går att justera,
men i många fall kommer
man att tvingas anskaffa nya
IT-stöd eftersom de gamla
inte klarar att uppgraderas,
vilket är en omfattande och
kostsam process. 
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»När vi nått
tillräckligt
långt i att
systematisera 
informations-
strukturen …
ja, då är vi
i nirvana.«

Nu spretar det, men målet är en gemensam nationell plattform för
hälso- och sjukvården där landsting, kommuner och privat verksam-
het kan ta del av information på lika villkor. Målet är att informatio-
nen ska följa patienten och att alla använder samma termer och
klassifikationer så att inga missförstånd uppstår. 



Nio landsting har infört eller ”nästan helt infört” IT-stöd
som samordnar vårdplanering mellan kommun och lands-
ting. Ytterligare sex landsting är på gång. När övriga inför
it-stöd är oklart.

Infört (9)

Inget (6)

Håller på (6)

– När vi nått tillräckligt
långt i att systematisera infor-
mationsstrukturen – vad som
ska finnas i journalen, val av
klassifikationer och vilka tek-
niska lösningar och vilka
gränssnitt och
standards, ja, då är
vi i nirvana, säger
Lars Jerlvall. 

Målet är en ge-
mensam nationell
plattform för häl-
so- och sjukvår-
den där landsting,
kommuner och
privat verksam-
het kan ta del av information
på lika villkor. Informatio-
nen ska följa patienten och
alla använda samma termer
och klassifikationer så att

inga missförstånd uppstår.
Men datum för när den pro-
cessen kan vara i hamn vill få
spekulera högt om. 

Från läkarhåll har man
många gånger sett med skep-

sis på utveckling-
en. Gnissel mellan
IT-avdelningar
och annan opera-
tiv verksamhet ute
i organisationer
och företag är ing-
et onormalt. Men
inom vård  och
omsorg, med det
speciella arbets-
område man har,

torde nötningarna bli särskilt
kännbara. 

Från läkarhåll efterlyses
mer användarvänliga instru-
ment som underlättar mötet

mellan läkare och patient. 
– Ett problem, menar Lars

Jerlvall, är att få läkare enga-
gerar sig i IT-frågorna. Det ses
inte som meriterande att en-
gagera sig i IT-frågor. 

Benny Ståhlberg, ord-
förande i Läkarförbundets IT-
råd, framhåller att det vore
bra om läkare fick en aktivare
roll, men tillbakavisar att lä-
karnas bristande engagemang
skulle bero på ointresse – IT
är trots allt en viktig arbets-
miljöfråga.

Däremot kan det vara väldigt
svårt för läkare att få avsätta
en eftermiddag i månaden
under en viss tid för att ingå i
en referensgrupp, när hon el-
ler han så väl behövs ute på
avdelningen. Marie Närlid

Fem olika journalsystem från fyra produ-
center täcker total 84 procent av markna-
den. Se ägarförhållanden i särskild ruta.

Kartan visar landsting som valt ett
enda system för vårddokumenta-
tion (sjukhus/primärvård/
psykiatri).
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it i vården

Cambio 

VAS

Systeam 

Melior 42,4

Systeam Cross 13,2 
Cosmic 11,5

Take Care 9,2

ProfDoc 7,3

VAS 4,7

SwedeStar 4,4

Medidoc 3,0

Övriga 4,3

■ ÄGARE TILL SYSTEMEN
Melior: Siemens, Tyskland
Systeam Cross: Ergo Group,
Norge
Cosmic: Cambio Healthcare
Systems, Sverige
Take Care: Profdoc, Norge
ProfDoc Vision: Profdoc, 
Norge

läs mer om IT i vården på de-
battsidorna.

Målet är »en patient – en journal«
Såväl den gamla som den nya
regeringen står bakom den na-
tionella IT-strategin för vården,
som fastställdes 2006 och som
ska vara genomförd 2009.
Stommen i den genomgripande
reformen är en journal per pati-
ent, så kallad sammanhållen
journalföring, där information
ska vara tillgänglig digitalt i
hela landet och inom alla vård-
former oavsett huvudman. I pa-
ketet ingår också bland annat
en reviderad patientdatalag,
som träder i kraft från första juli
i år. Denna innebär i stora drag

att patientsekretessen å ena
sida mjukas upp, samtidigt som
accesskraven till journalerna
stramas åt med hjälp av e-legiti-
mationer för dem som behöver
informationen – och som
genom att ha tagit del av jour-
nalen lämnar sina elektroniska
fingeravtryck. 

Läsa journalen på nätet
Patienterna själva ska få möjlig-
het att via nätet ta del av sina
egna journaler. Informationen
ska också göras tillgänglig för
forskning och utveckling. Refor-

men ställer starkt ökade krav på
samordning på alla nivåer, ökad
stringens vad gäller klassifika-
tioner och terminologi, samt en
enhetlig »IT-arkitektur«. 

Alla moment parallellt
Reformen kräver också föränd-
rade arbetsrutiner bland vårdgi-
vare. Ytterligare en komplika-
tion är att alla moment måste
ske parallellt. Landstingen har
inrättat en gemensam beställar-
funktion med ansvar för inköp
av teknik och mjukvara. Social-
styrelsen tar fram klassifikatio-

nerna och normerande system
som den teknologiska infra-
strukturen ska fyllas med, ett
arbete som ska vara klart de-
cember 2009. 

Under tiden rullar föränd-
ringarna på ute i landstingen.
Ett halvår senare, den 31 de-
cember, ska landstingen ha in-
fört de tekniska funktioner som
krävs »för säker kommunikation
och informationsanvändning i
vården«.

Källa: Nationell IT-strategi för vård och
omsorg. Lägesrapport 2007.

»Ett problem är
att få läkare en-
gagerar sig i IT-
frågorna. Det
ses inte som
meriterande att
engagera sig i
IT-frågor.«
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Socialstyrelsen ska ta fram en
nationell informationsstruk-
tur (NI) med gemensamma
klassifikationer och termer för
vården. 
– Problemet är inte själva tek-
niken, utan att se till att infor-
mationen inte förvanskas när
den går från ett system till ett
annat, säger Lotta Holm 
Sjögren, som leder projektet.

Arbetet med »Steget före IT«
har påbörjats fem i tolv. Fram
till utgången av 2009 ska man
komma fram till vilken infor-
mation som alltid ska följa
med patienten i vård- och om-
sorgsprocessen. Det handlar i
första hand om »journa-
lerna«, eller det utvidgade be-
greppet »vårddokumenta-
tion«, men också om att sam-
ordna vården och få kommu-
ner och landsting att samar-
beta kring individer. 

Frustrationen bland vårdper-
sonal är stor över lappverk av
olika IT-system, som har
snickrats var enhet för sig i
enlighet med lagstiftning och
krav på patientsekretess. Med
en åldrande befolkning och
ekonomiska sparkrav avkrävs
vården också effektivisering-
ar. En alltmer geografiskt rör-

lig befolkning ställer vården
inför behov av en lättillgäng-
lig information som följer pa-
tienten, oavsett var hon eller
han befinner sig.

– Det är många olika delar
som ska läggas i pusslet. Im-
plementeringen handlar inte
minst om utbildning. Den
verkliga effekten av vad vi gör
i dag kommer kanske att sy-
nas i vården först om tio år.
Men man måste börja med ett
långsiktigt arbete någon gång,
säger Lotta Holm Sjögren,
projektledare för Social-
styrelsens arbete »Nationell
informationsstruktur (NI)«.

Socialstyrelsen har fått i upp-
gift att identifiera, beskriva
och strukturera den minsta
gemensamma »kärnan« av in-
formation i vård- och om-
sorgsprocessen som krävs i
dokumentationen – journa-
len – för att den ska vara
ändamålsenlig. Kärnan be-
stäms utifrån olika intressen-
ters behov av, och krav på, in-
formation: patienter/när-
stående, vård- och omsorgs-
personal, ledning/myndig-
heter/forskningsaktörer samt
IT-marknaden/IT-beställa-
ren. Arbetet ska landa i före-
skrifter om vårddokumenta-

tionens innehåll och
struktur. Olika ver-
sioner av den natio-
nella informations-
strukturen kommer

att levereras succes-
sivt.

– Vi jobbar på ett
sätt som innebär stor
delaktighet från

verksamheten och en förank-
ringen i verkligheten under
projektets gång. Slutresulta-
tet av vårt arbete ska inte
innebära några obehagliga
överraskningar, säger Lotta
Holm Sjögren.

Man kommer att arbeta
med miljöer, där olika model-
ler prövas tillsammans med
Sveriges kommuner och
landsting och beställarfunk-
tionen samt med Snomed CT,
som är ett internationellt
klassifikationssystem.  

Uppdraget från regeringen
kom ganska sent förra året,
eftersom man väntade in be-
slutet att Sverige skulle gå
med Snomed CT. Man ville ge
Socialstyrelsen ett samlat
uppdrag inom området termi-
nologi och informations-
struktur.

350 000–400 000 ord i
Snomed CT ska översättas till

svenska för att läggas in i vår-
dens IT-stöd. Danskarna har
redan hunnit översätta 75
procent av Snomed CT, när
Sverige just kommit igång.

– Det innebär att vi kan ta
hjälp av det arbete som Dan-
mark redan har gjort, säger
Lotta Holm Sjögren.

Marie Närlid
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sex miljarder
Sveriges hälso- och sjuk-
vård avsätter mer pengar till
IT-stöd än vad som är fallet i
merparten av övriga EU, där
majoriteten har en IT-kost-
nad under två procent (HINE
2004). I Sverige låg den
kostnaden 2006 i snitt på
2,76 procent av landsting-
ens omslutning. 

De samlade IT-kostna-
derna i landstingen/regio-
nerna uppskattas till cirka
sex miljarder år 2006, en
ökning från året dessför-
innan med 7,7 procent. 

IT-kostnaderna skiljer sig åt
mellan landstingen/regio-
nerna. Detta kan förklaras
av skillnader i kostnadsef-
fektivitet och i datorise-
ringsgrad. Det kan också
fortfarande förekomma vis-
sa brister i redovisningen. 

Källa: »IT-stöd i landstingen«. 
December 2007.

ALLT DETTA SKA DIGITALISERAS

Lotta
Holm 
Sjö-
gren

INSATSOMRÅDEN
Portal: Hälsoinformation, råd-
givning och tjänster.
Informationssystem och pro-
cesstöd: journalsystem, admi-
nistrativa stödsystem, besluts-
stöd. 
Förskrivarstöd: Nationell pati-
entöversikt.
Infrastrukturella stödtjänster:
kommunikationsnät, elektro-
nisk katalog, identifiering, be-
hörighetskontroll, samtyckes-
hantering, loggning, informa-
tionsstruktur.

Standarder
Regelverk

IT-TJÄNSTER
Sjunet: Det ska bli enklare och
billigare för kommuner och pri-
vata vårdgivare att koppla upp
sig till denna kommunikations-
lösning som alla landsting och
många andra vårdgivare är an-
slutna till.

Katalogfunktionen i HSA: (Häl-
so- och sjukvårdens adressre-
gister) för personal och organi-
sationsenheter i vården ska

vidareutvecklas. Det ska också
bli lättare för kommuner och
landsting att ansluta sig till
HSA.

Säkerhetslösningen SITHS
(Säker IT i hälso- och sjukvår-
den) som tillhandahåller funk-
tioner för säker identifiering,
elektronisk signering och kryp-
tering baserade på elektroniska
identiteter (e-ID) inlagda på
kort.

Källa: Nationell IT-strategi för vård och
omsorg. Lägesrapport 2007.

Socialstyrelsen rensar upp 
i informationstrasslet

läs mer Användarsajt om IT-
system i vården: 
http://www.usersaward.se/



Läkartidningens nya 
medicinska redaktör

Ylva Böttiger, docent i kli-
nisk farmakologi och över-
läkare och chef för Läke-
medelsinformationscentra-
len vid Karolinska Universi-
tetssjukhuset, är ny medi-
cinsk redaktör på Läkartid-
ningen sedan årsskiftet.

Ylva Böttiger är född 1965 och
har i flera år varit tidningens re-
ferent i farmakologi. Hon är ord-
förande i Svensk förening för
klinisk farmakologi och veten-
skaplig sekreterare i Läkaresäll-
skapets kommitté för läkeme-
delsfrågor. Hon har också varit
sekreterare i KIs forskningsetik-
kommitté.

I sitt arbete vid Läkemedels-
informationscentralen, dit lä-
kare ringer med sina läke-
medelsproblem, är hon medi-
cinskt ansvarig för alla svar som
går ut. 

– Jag jobbar mycket med text-
redigering och hade jag inte bli-
vit läkare hade jag gärna blivit
journalist.

Svaren på läkemedels-
frågorna sammanställs och
skickas till databasen Drugline.
Ett urval publiceras i Läkartid-
ningen under vinjetten Läkeme-
delsfrågan.

Som medicinsk redaktör vill
Ylva Böttiger lyfta farmakopolitis-
ka frågor, som att öka läkarnas
möjligheter att göra rätt förskriv-
ningar så att behovet av läkeme-
delsgenomgångar minskar.

– Jag vill stödja läkarprofes-
sionen. Apotekarna ska inte be-
höva sopa efter läkarna. Att sät-
ta ut ett läkemedel tar precis
lika mycket tid som att sätta in
ett läkemedel. Här behövs kun-
skap, elektroniska förskriv-
ningsstöd och tillräcklig tid i
patientmötet.
LT: Vad gör du på fritiden?

– Vi snickrar på ett förfallet
fiskartorp i Tjusts ytterskärgård.

Elisabet Ohlin
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Stockholm läns landsting kan
ha förslösat närmare en halv
miljard kronor på IT-projektet
»Gemensam vårddokumenta-
tion« (GVD). Nu testas en pilot
i Hallstavik. För att undvika
att kopplas samman med det
gamla funderar man på ett
nytt namn.

Enligt planerna skulle Stock-
holms läns landsting 2005 ha
infört »Gemensam vårddoku-
mentation« (GVD), en livslång
sammanhållen patientjournal
tillgänglig för behöriga vård-
givare. Projektet var tänkt att
binda samman 25 journalsy-
stem och hundratals databaser.
2007 har en första pilot prövats
vid Hallstavik vårdcentral norr
om Norrtälje. Stockholms läns
landsting överväger nu att byta
namn på projektet för att det
inte ska förknippas med det
havererade IT-projektet som
formellt lades ner vid årsskiftet
och vars slutnota uppskattas
bli totalt åtta gånger dyrare än
planerat. 

– GVD-fiaskot har lett till en
olycklig devalvering av synen
på IT som verksamhetsstöd-
jande för vården, säger Gösta
Enberg, läkare och IT-chef,
som fram till november i fjol
arbetade på Sveriges Kommu-
ner och Landsting och som
2005 deltog i referensgrup-
pen till GVD.

Enligt Gösta Enberg har
Stockholms läns landstings
havererade IT-projekt »slösat
bort minst en halv miljard kro-
nor på ett dataexperiment som
inte ger verksamhetsnytta i
rimlig proportion till insat-
sen«. De negativa effekterna av

GVD-projektet är svåra
att uppskatta, skriver

Gösta Enberg i ett
debattinlägg i år
(SvD Brännpunkt

19/1). Pengarna är
illa nog, men den

största förlus-
ten är fem för-
lorade år, då
Stockholms
läns landsting
i dag saknar
ett samver-
kande kliniskt
informations-
system.

– Det som
hänt i Stockholm är inte
unikt. Men eftersom Stock-
holm är så stort och har så
mycket pengar kan man också
ta större smällar, säger Gösta
Enberg till Läkartidningen.

Stockholm läns landsting lade
2006 närmare 35 000 kronor
per PC, drygt tiotusen kronor
över snittkostnaden i lands-
tingen, visar rapporten »IT-
stöd i landstingen«. Speciellt
höga var landstingets kostna-
der för externa IT-tjänster.
Vid årsskiftet 2007/2008 av-
slutades GVD-programmet,
och det pilotprojekt för ge-
mensam vårddokumentation
som nu testas i Norrtälje ingår
i den vanliga IT-verksam-
heten.

Distriktsläkaren Lars Wes-
ter vid Hallstaviks vårdcent-
ral är positiv till GVD-piloten.

–Vi har en portallösning
med ett antal applikationer,
som kommer att utökas. För
närvarande har vi tillgång till
ett journalsystem och kan se
patienters provsvar. Under

våren introduceras också »be-
ställningar«. Del två i projek-
tet blir en databas kopplad till
apoteket där läkaren kan se
expedierade läkemedel.

– Så småningom kommer
portalen även ge tillgång till
röntgenbilder, berättar Lars
Wester vidare. 

– Hittills har pilotprojektet
kostat sju miljoner, säger Lars
Wester, och låter förstå att
han inte vill att pilotprojektet
ska kopplas samman med
fiaskot med det »förra GVD-
projektet« som påbörjades i
slutet av 1990-talet men som
utvecklades under ledning av
förra landstingsdirektören 
Sören Olofsson, nu region-
direktör i Skåne.

– Det finns planer på att
byta namn på det nuvarande
projektet för att undvika
sammankoppling med det
gamla projektet, säger Lars
Wester.

Att det blev Norrtäljeområ-
det som valdes som pilotom-
råde förklaras med de goda
förutsättningarna. Sedan tidi-
gare pågår ett femårigt samar-
betsprojekt, »Tiohundra« där
kommun och landsting lagt
pengar för vård och omsorg i
samma påse och som utgör ett
gemensamt sekretessområde.
Ännu en gynnsam omständig-
het är att man i Norrtälje ock-
så har en relativt enhetlig IT-
miljö.

Marie Närlid

Storsatsning bidde 
en tumme i Hallstavik

it i vården

Gösta Enberg

IT-lösningen på vårdcentralen i Hallstavik är det enda som är kvar 
av Stockholms läns landstings halvmiljardsatsning på IT-projektet
»Gemensam vårddokumentation«. Hallsta Bruk, Foto: Holmen

Ylva Böttiger är en av tidning-
ens åtta medicinska redaktörer.
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Den morddömde studenten på
läkarlinjen har stängts av. Ka-
rolinska institutet drog tillba-
ka antagningsbeslutet då det
uppdagats att han saknade
giltigt gymnasiebetyg. Nu ser
Karolinska institutet över an-
tagningsrutinerna.

Inför att den morddömde lä-
karstudenten skulle ut på
praktik bad Karolinska insti-
tutet Verket för högskole-
service, VHS, kontrollera den
morddömdes gymnasiebetyg.

Anledningen var att namn-
frågan kom upp vid diskussio-

ner med andra myndigheter,
berättar Harriet Wallberg-
Henriksson, rektor för Karo-
linska institutet. På det betyg
mannen sökt in på fanns hans
nya namn, men betyget är da-
terat 1995, före namnbytet.

Harriet Wallberg-Henriks-
son menar att hela ärendet
har ställt två frågor på sin
spets: frågan om en mord-
dömd person ska få utbilda sig
till läkare och frågan om ruti-
ner vid antagningen.

– Det är framför allt i det
kliniska perspektivet som väl-
digt svåra frågor uppstår, när

läkarstude-
rande går ut
och möter pa-
tienter, säger
Harriet Wall-
berg-Hen-
riksson.
Rättsläget är
osäkert vad
gäller den kli-
niska prakti-
ken. 

En fråga som Karolinska insti-
tutet kommer att få brottas
med internt är att den mord-
dömde mannen antogs till lä-

karlinjen genom intervjuer.
Harriet Wallberg-Henriksson
säger att man nu ska se över
rutinerna för det förfarandet. 

– Han bedömdes vid två
intervjuer som lämplig för ut-
bildningen, men han berättade
naturligtvis inte då om sin
bakgrund. Vi ska nu se över
riktlinjerna för antagningsför-
farandet. Vi ska göra en över-
syn av den intervjubaserade
antagningen. På vilket sätt de
genomförs, om de ska finnas
kvar och i så fall vilka förbätt-
ringar som kan göras.

Marie Närlid

Planen på en sammanslag-
ning av Universitetssjukhuset
MAS i Malmö och Universi-
tetssjukhuset i Lund till ett
gemensam universitetssjuk-
hus är åter aktuell.

Ett tidigare försök gjordes i
början av 2000-talet. Den
gången fick landstinget backa.
Nu har Sören Olofsson, nytill-
trädd regiondirektör, gett
sjukhuscheferna vid de båda
universitetssjukhusen, Ann-
Sofi Bennheden och Bent
Christensen, i uppgift att för-
bereda ett arbete om »hur
sjukhusen ska profileras«.

Lars Nevander, ordförande
i Mellersta Skånes läkareför-
ening, ledamot i Läkarförbun-
dets centralstyrelse och verk-
sam vid barn- och ungdoms-
psykiatriska kliniken i Lund,
kommenterar uppgifter i Syd-
svenskan förra veckan om
»ett första steg mot ett
skånskt storsjukhus«:

– Nu låter det i förstone
som om det handlar om att
skapa en gemensam ledning
för vissa kliniker, vilket kan

vara ett steg till sammanslag-
ningar av kliniker. Men vi sä-
ger nej till organisationsför-
ändringar som innebär att
vissa verksamheter endast
finns på ett ställe.

–Besparings- och effektivi-
seringsmöjligheterna är över-
drivna, även om vi kan ha ett
samarbete inom vissa specia-
liteter, menar Lars Nevander.

Det var vid semestrarna i fjol
som Region Skåne tillsatte
den nye regiondirektören Sö-
ren Olofsson, då han avgått
som landstingsdirektör i
Stockholm, där han inte varit
helt okontroversiell. Bland
annat var Olofsson ytterst an-
svarig för det havererade IT-
projektet »Gemensam vård-
dokumentation« (GVD).

I Skåne inleder Sören
Olofsson sitt arbete med att
skruva åt sparkraven på de
båda universitetssjukhusen i
Lund och Malmö.

– Vi har i dag sparkrav på
350 miljoner kronor. Sören
Olofsson vill redan under
innevarande år höja dessa till

600 miljoner kronor, på en
budget om totalt tio miljarder,
5,5 i Lund, 4,4 i Malmö. Det är
orealistiskt stora sparförslag.

Tidigare erfarenheter av
sammanslagningar visar att
det är en svår process. Såväl i
Stockholm som i Göteborg är
missnöjet stort över otympli-
ga, stora enheter och ökade,
icke planerade utgifter.

Ordföranden i Region Skå-
nes hälso- och sjukvårds-
nämnd, Henrik Hammar (m),
bekräftar sparplanerna.

Regiondirektören har fått i
uppdrag att ta fram ett förslag
inför fullmäktigemöte i juni,
då verksamheten för 2009 ska
planeras. Förslaget ska inte
beröra relationen läkare–pati-
ent, men titta på hur verksam-
heten kan administreras ra-
tionellt. Det är viktigt att titta
på vad Lund respektive Mal-
mö är duktiga på.

Kan Region Skåne ha två
universitetssjukhus?

– Man kan ha universitets-
sjukvård på flera platser. 

Regiondirektör Sören
Olofsson bekräftar uppgif-

terna om besparingskrav och
en förestående sammanslag-
ning av de båda universitets-
sjukhusen.

– Universitetssjukhusen
ska bli ett. Jag har i dag gett
klartecken för sjukhuschefer-
nas rapport om profilering av
sjukhusen. Jag blev tillsatt
med uppgift att göra mitt bäs-
ta för att reda ut de struktu-
rella underskotten inför en
kommande lågkonjunktur.

– Jag har ingen specifik
deadline men ska göra mitt
bästa för att få till stånd ett
konkurrenskraftigt universi-
tetssjukhus som kan mäta sig
med andra sjukhus i Sverige
och norra Europa.

De problem med stordrift
som visat sig i samband med
sammanslagningarna av sjuk-
hus i Göteborg och Stockholm
räds Sören Olofsson inte.

– Jag tror inte att det finns
någon vid det nya akademiska
sjukhuset i Stockholm som
vill gå tillbaka.

Marie Närlid
marie.narlid@lakartidningen.se

Lunds universitetssjukhus och universitetssjukhuset MAS i Malmö.
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KI ser över intervjubaserad antagning

Region Skåne vill
slå ihop sjukhusen
i Malmö och Lund

läs mer på 
www.lakartidningen.se

Harriet
Wallberg-
Henriksson


