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Abstract

The witness seminar ”Datorisering av medicinsk laborato-
rieverksamet 1: En översikt” [Computerization of Laboratory
Work 1: An Outline] was held at Svenska Läkaresällskapet
[The Swedish Society of Medicine] in Stockholm on 17 Feb-
ruary 2006, and led by Hans Peterson and Urban Rosenqvist.
During the seminar different technical developments within
the health care sphere were discussed. Furthermore, different
computer programs developed for use in health care in the
1950s, 1960s and 1970s in Sweden were brought up. One of
the large projects discussed was the ”Kirurgen II”-system
that was developed at Sahlgrenska sjukhuset in Göteborg.
Elemas cardiac catheterisation project and radiotherapy pro-
ject that were initiated in the 1960s in Uppsala were also con-
fered. Other subjects that arose were the digitalisation of
laboratory results and medical journals with the first com-
puters in a hospital environment. The early computers were
also used for evaluation of laboratory results as well as for
digital filterisation, imaging, pattern recognition and dose
planning. Technical problems of different sorts and also
problems involving the human factor were brought up, e.g.
resistance from the users, the physicians when introducing
computers in their working environment. The early users
bore witness to the lucrative and the favorable medical results
of these developments for the industry, e.g. companies as
Siemens and the health care system, e.g. Uppsala akademiska
sjukhus. Another subject touched upon was the importance
of study trips abroad, as to the USA and to various countries
in Europe where techniques were being developed by early
pioneers which inspired the early developers in Sweden.
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Förord

Vittnesseminariet ”Att arbeta med och utnyttja IT under 1950-, 1960- och 1970-talen:
Fokus på laboratorieteknik” ägde rum vid Läkaresällskapet i Stockholm den 17 februari
2006, och arrangerades inom ramen för projektet ”Från matematikmaskin till IT” som är
ett samarbete mellan Avdelningen för teknik- och vetenskapshistoria vid KTH, Datafö-
reningen i Sverige och Tekniska museet. Seminariet spelades in med ljud och bild. Det
transkriberades av Annette Wretman Eklenius vid Rappa Tag och redigerades av Milena
Dávila i samråd med deltagarna. De redaktionella ingreppen är varsamma och har skett i
syfte att öka tydlighet och läsbarhet. Vissa strykningar har gjorts. Hans Peterson har sak-
granskat huvuddelen av transkriptet. Bengt Olsen och Isabelle Dussauge har sakgranskat
kortare avsnitt. Originalinspelningen finns tillgänglig på Tekniska museet. Seminariet fi-
nansierades med bidrag från KK-stiftelsen, Riksbankens Jubileumsfond samt Stiftelsen
Marcus & Amalia Wallenbergs minnesfond.

Deltagare i panelen: Georg Matell, Ragnar Nordberg, Sune Karlsson, Hans Dahlin,
Björn Stenkvist, Bengt Olsen.

Ordförande: Hans Peterson och Urban Rosenqvist.

Övriga inbjudna: Björn Ahlborg, Tor Ahlenius, Leif Baselius, Ewert Bengtsson, Klas
Göran Boregård, Leif Carlbark, Bengt-Åke Carlsson, Jörgen Carlsson, Carl Cederlund,
Milena Dávila, Bengt Dahlin, Jens Danielsson, Peter Du Rietz, Hans Duner, Isabelle
Dussauge, Jan Ekstedt, Solveig Engdahl, Uno Erikson, Ulla Gerdin, Ante Glavinic, Inger
Grahn, Torgny Groth, Paul Hall, Arne Hamfelt, Hans Hedstrand, Inge Hesselius, Alf
Holmgren, Åke Holmgård, Sören Jakobsson, Sven G Johansson, Bo Jung, Ingmar Jung-
ner, Sabine Kock, Ove Larsson, Larry Leksell, Kurt Lennart Spetz, Klas Linroth, Per
Lundin, Hans Lundqvist, Britt-Gerd Malmberg, Pantus Nordgren, Bengt Pernow, Per
Olof Persson, Göran Pettersson, Inger Ragnhult, Pär Rittsel, Börje Rudewald, Torsten
Seeman, Åke Spross, Stig Sténsson, Erik Stålberg, Claes Sundelin, Lars Sundman, Rolf
Svanström, Hans de Vera, Sven Wendel, Arne Wennberg, Lennart Widén, Ove Wigertz,
Karl-Johan Wikterlöf, Lars Zetterberg, Per-Erik Åsard.
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Att arbeta med IT i vården under 1950-, 1960- och

1970-talen: Fokus på laboratorieteknik

Hans Peterson:1 Först inleder vi med panelen så att vi får någonting att diskutera om-
kring. Efter det tar vi en paus och sedan en och en halv timme med fri diskussion då pu-
bliken också får delta. Under den första delen får ni inte ställa frågor, ni får anteckna era
frågor och spara dem till den andra delen. Först tänkte jag att vi skulle berätta lite om
projektet som pågår. P-O Persson är vår sekreterare och administratör och han ska berät-
ta för er hur det är upplagt.

Per Olof Persson:2 Jag heter Per Olof Persson. Jag är inte medicinare utan civilingenjör
från KTH och jag kom in i IT-branschen 1959. För tre år sedan samlade man inom Da-
taföreningen ett antal IT-veteraner där jag var en. Då konstaterade någon att det fanns
väldigt mycket kunskap som inte var dokumenterad i den församlingen och om vi inte på
något sätt borde ta vara på den. Ett projekt startades och jag fick frågan om jag ville vara
projektledare. Jag svarade att för mig är IT-historia egentligen 60 år av samhällshistoria
som har varit sedan man uppfann transistorn.

Jag tyckte att vi skulle se till att bilda ett nätverk med intresserade organisationer. Vi
tog därför kontakt med IT-företagen, med Ingenjörsvetenskapsakademin, med KTH,
med Linköpings Universitet som har ett museum och där även DATASAAB har verkat. Vi
tog också kontakt med Tekniska museet, Nordiska museet och Arbetets museum. Vi bil-
dade alltså ett nät av folk som är intresserade av ämnet. Samtidigt sa vi att det måste han-
teras i olika grupper beroende på branscher men också i grupper som går på tvären. Vid
sidan av medicin har vi finansbranschen, industrin, handeln och så vidare, och på tvären
har vi programmering, systemutveckling och effekter på individen. Totalt har vi identifi-
erat arton olika områden där vi tycker att det finns anledning att ta vara på människors
erfarenheter. Framför allt har vi inriktat oss på erfarenheter från människor som var
verksamma från 1950-talet till 1980-talet.

Vi har prövat olika metoder. Vi har gjort en del intervjuer, en del som antecknats för
hand och en del som är inspelade. Det är ganska jobbigt att ta vara på intervjumaterial
och då dök en idé upp från KTH. Avdelningen för teknik- och vetenskapshistoria på
KTH kom med idén att vi istället skulle pröva att samla folk till ett vittnesseminarium.

1 Hans Peterson, f. 1928. Leg.läkare 1958, med.dr. 1967. Ögonläkare på Karolinska sjukhuset 1959–1971.
Docent i oftalmologi 1967. Arbetade med datorisering av medicinska data på 1960-talet, dels på Karolins-
ka sjukhuset (KS), dels för försvaret med utvecklingen av ett nytt inskrivningssystem 1962–1966, dels till-
sammans med Gunnar och Ingmar Jungner med programmering av Autochemist. Utnyttjade tidigt den
realtidsdator IBM 1800 som fanns på Karolinska sjukhuset . Med.dr 1968 och docent i oftalmologi 1969.
Chef för Byrån för Medicinsk Informationsbehandling på Stockholms landsting 1971–1990, konsult 1991–
1993. Samordnade datorisering av laboratorieverksamhet, vårdcentralernas och sjukhusens patientadminist-
ration på 1970-talet. Docent i medicinsk informatik 1978 (Karolinska Institutet). President i IMIA (Inter-
national Medical Informatics Association) 1983–1986; vice-president 1979–1983 och 1993–1996. Vice-
president och en av grundarna till European Federation for Medical Informatics (EFMI) 1976–1980. Ord-
förande för Svensk förening för medicinsk informatik 1980–1984. Representant i NOMESCO (Nordic
Medico-Statistical Committee) 1973–1993. Medlem i flera statliga kommittéer 1965–1992. Efter pensione-
ringen, konsult och ansvarig för projektet Datoriserad vårddokumentation på Spri 1994–2000. Källor:
Hans Peterson, ”From Punched Cards to Computerized Patient Records: A Personal Journey”, IMIA Ye-
arbook of Medical Informatics 2006; Hans Petersons CV (2006).
2 Per Olof Persson, civ.ing. och konsult, projektledare för Dataföreningens IT-historiska projekt “Från
Matematikmaskin till IT”
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Detta är det andra som vi prövar på. Det första vi hade var i september och det hade
med de tidiga datorerna att göra. Så det är ett steg på vägen.

Hittills har vi huvudsakligen jobbat ideellt men vi försöker få pengar och vi har vänt
oss till tre stiftelser. Dels har vi vänt oss till Wallenbergstiftelserna som har lovat att ställa
upp med fyra miljoner. Vi har även sökt tre miljoner hos Riksbankens Jubileumsfond
samt tre miljoner hos KK-stiftelsen. Vi behöver pengarna för att klara oss och kunna en-
gagera forskare eller andra personer som behövs.

Materialet ska samlas av Tekniska museet. Peter du Rietz som sitter bland oss idag
kommer att vara ansvarig för att materialet som blir inspelat tas om hand på ett profes-
sionellt sätt. Vi försöker hitta all kompetens som är möjlig och vi försöker även utnyttja
modern digital teknik när det gäller bevarandet av det här materialet. Materialet kommer
att vara tillgängligt för allmänheten. Det är ett krav från dem som finansierar oss och vi
kommer att följa de regler som finns från Tekniska museet och Riksarkivet. Det finns
alltså inga möjligheter att komma att ställa krav på upphovsrätt efter seminariet. Det var
några ord om projektet i stort. Tack.

Hans Peterson: Då börjar vi med inledningsanförandena och jag säger namnen så får ni
själva presentera er. Vi startar med Georg Matell.

Georg Matell:3 Jag heter Georg Matell och jag blev legitimerad läkare våren 1957. Det
har alltså gått några år sedan. När jag startade kände jag en väldig ovisshet inför vad jag
egentligen skulle göra. Jag tänkte mig att provinsialläkare nog var intressant, att man nog
fick träffa många olika konstiga människor. För att klara mig i ensamheten tänkte jag att
jag måste ha lite utbildning och för att få den bredare kunskapen sökte jag till medicinkli-
niken på Södersjukhuset. Att jag faktiskt fick börja där berodde på att jag hade speciella
meriter. Överläkaren där hade ett stort intresse i kammarmusik. Annars var det inte möj-
ligt för en ung med. lic. att få jobb i Stockholm på den tiden. Det var väldig brist på ar-
betsplatser för läkare i Stockholm och det var mycket eftertraktat.

Nå, jag fick i alla fall börja som underläkare på Södersjukhuset och mina arbetskam-
rater var Åke Liljestrand och Ragnar Heed som båda sedermera blev professorer. Det är
så att de flesta jag har samarbetat med har blivit professorer. Åke Liljestrand som så små-
ningom blev chef för Läkemedelsverket sa att jag måste forska för att kunna göra någon
karriär och kunna göra någon nytta. Han tog mig i handen och åkte ut med mig till Ulf
von Euler på Fysiologen på Karolinska Institutet. Jag kände mig väldigt skrämd därför att
jag var intresserad av människor och jag hade ingen som helst lust att syssla med råttor
och marsvin. Efter att ha framfört den synpunkten till Ulf von Euler, som alltid var en
vänlig och precis person skickade han mig vidare till Hilding Bjurstedt och Carl-Magnus
Hesser. Båda var på den dåvarande Avdelningen för flyg- och navalmedicin, numera av-
delningshygien där Lars Linnarsson, numera känd för sina insatser inom rymdmedicinen
också arbetade. Det var för mig en främmande miljö. Jag fick börja med att utföra diver-

3 Georg Matell, f. 1929. Med.lic. 1957 (Karolinska Institutet). Leg. läkare 1957. Specialistkompetens i invär-
tesmedicin 1962. Med.dr. och docent i respirationsfysiologi (sedan i invärtes medicin) 1963. Överläkare på
Medicinska kliniken 1, Södersjukhuset, t.o.m. 1997, speciellt neurologisk och medicinsk intensivvård. Kon-
sultläkare 1997–2006 vid Medicinska kliniken, Södersjukhuset och Neurologiska kliniken, Karolinska sjuk-
huset. Har författat läroböcker i invärtes medicin och akutmedicin. Framgångsrik behandling av myasthenia
gravis med immunhämtning. Utvecklade mätutrustning för kontinuerlig blodgas- och pH-mätning samt
cirkulations-, andnings- och hjärtövervakning. Källa: Georg Matells CV.
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se fysiologiska experiment Jag studerade bland annat inverkan av tyngdkraften på männi-
skans hjärt- och lungfunktion. Vi studerade förloppen för vitalparametrarna andning och
lungfunktion. Vi uppfann också en liten andningsventil. Med den kunde man ställa in de
olika parametrarna såsom syre och kolsyretryck. Genom att kombinera mätningarna av
ventilationsparametrar med samtidigt dragna blodprov kunde vi registrera syremättnad,
pH, syretryck, kolsyretryck och fick på så vis en väldigt bra mätmöjlighet av tidsförloppet
när man utsattes för ökad G-kraft. Vi studerade också effekten av om man plötsligt bör-
jade muskelarbeta. Den mättekniken var ganska avancerad. Martin H:son Holmdahl, som
sedermera blev professor i Uppsala, fick låna apparaturen och gjorde sin avhandling på
den.4 Så att den hade betydelse på annat sätt också.

Tillsammans med H:son Holmdahl blev jag sekreterare i en medicinskteknisk utred-
ning som initierades av dåvarande Socialstyrelsen och SJURA. Arbetsgruppen som jag
deltog i var i varje fall ganska oenig och det var ett jobb att vara sekreterare. Det enda vi
var riktigt eniga om var det lilla kapitlet vi skrev om medicinskteknisk verksamhet där vi
uttalade att alla sjukhus måste ha medicintekniska avdelningar och medicintekniker an-
ställda. Det tror jag är det kanske mest betydelsefulla jag åstadkommit på det området.
Men det tog lång tid innan det slog igenom och Sverige var också på efterkälken interna-
tionellt att komma igång med det.

Jag fick respengar av mina handledare för att åka och studera i Europa. Vi åkte till
Paris och träffade folk som tydligen var avlönade av det som kallas för NASA nuförti-
den, alltså den amerikanska rymdstyrelsen. Tack vare det fick vi väldigt fina kontakter. Vi
fick åka till England och senare till USA, Rochester, New York och Salt Lake City som
var ett Mecka. Det var en bra plats att studera medicinsk teknik. Homer Warner var den
store mannen och medan jag höll på med det jobbet fick jag kontakt med Ove Wigertz.
Han kom direkt från Tekniska Högskolan, från von Hamos avdelning. Han utförde likar-
tade experiment som jag hade gjort i min avhandling fast med en annan metodik och en
annan frågeställning. Det som gjorde mig väldigt frustrerad var att mina experiment hade
tagit ett halvår att genomföra. Sedan fick en assistent eller en biomedicinsk analytiker
som det heter nuförtiden, sitta och mäta på kurvor och räkna och räkna med en räkne-
snurra i tre år till. Ove Wigertz experiment producerade precis lika mycket data men han
hade en låda med hålkort i. Det kanske inte hette hålkort, men det var i alla fall en sorts
kort som man åkte med till Datacentralen och samma eftermiddag kom han tillbaka med
alla mätdata färdiga. Det var en otrolig höjning av snabbheten och kvalitén i arbetet och
en fullständig revolution.

Jag tyckte att det var väldigt spännande och tillsammans med Ove Wigertz fick vi
möjlighet att göra rundresor i USA, till olika institutioner och det var lärorikt. Det konsti-
ga med de resorna var att det fanns ett system som gjorde att det var väldigt billigt om
man reste till sju olika flygplatser. Det var otroligt billigt att resa i USA. Men vi hade för-
summat att anteckna vilka datum vi skulle träffas. När jag kom till Los Angeles och gick
ut från flygplatsen, hade jag inte en aning om var jag skulle träffa Ove Wigertz. Proble-
met löste sig i korridoren utanför, jag checkade ut och där stod Ove och väntade. Vi hyr-
de en bil och åkte iväg. Vi bilade mellan de olika städerna och det var förfärligt skojigt.
Vad kul vi hade! Men upplevelserna var av lite olika karaktär. Vi bilade en gång genom
Klippiga bergen och jag har höjdskräck så jag kunde bara sitta och titta ner i golvet. Det
var synd att jag inte kunde studera den märkliga naturen.

4 Martin H:son Holmdahl blev också rektor för Uppsala Universitet.
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Det här med att ta reda på vad andra människor gjorde var nyttigt. Vi fick nya idéer
och ofta upptäckte vi att vi hade gjort fel. Av olika skäl kom vi att resa också till Polen
för att studera vad de höll på med där. Det var egendomligt för de hade avancerade tek-
niska lösningar och låg långt framme. De var väl i paritet med oss. Vi byggde upp ett
samarbete med Robert Rudolfsky som sedermera blev professor i Medicinsk teknik vid
Universitetet i Warszawa. När det gällde att utnyttja IT i vården, var problemet för oss att
hitta företag som vi kunde ha utvecklingssamarbete med. Vi försökte med Mennen eller
GB som det hette då, men nu heter det Mennen enbart. Vi försökte också med AGA,
Jungner och Siemens. Vi hade inte särskilt goda erfarenheter utan det hela höll på att
stagnera helt och vi fick göra väldigt mycket utvecklingsarbete själva. Vi kom fram till
olika principlösningar för dataövervakning i intensivvården där vi prövade dels att an-
vända en central dator för slavar och central masspektrometri med patientnära datorer.
Vi integrerade alltså de fysiologiska mätningarna och läkarnas och sköterskornas journal-
anteckningar. Det där gick väldigt bra och det blev ytterst populärt, speciellt bland under-
sköterskor och sköterskor. Läkarna var aldrig positiva, de tyckte att det var jobbigt att
sitta och knappa. Däremot var jag överraskad över att sköterskorna och undersköters-
korna tog det på så otroligt stort allvar. De kom med väldigt bra frågor och satte sig och
jobbade själva. Det flöt alldeles av sig självt. Senare gjorde vi en utvärdering av erfarenhe-
terna och det har jag dokumenterat. De fyllde i blanketter där de skrev vad som varit bra
och vad som varit dåligt och det visar väldigt demonstrativt hur läkarna var underpositi-
va.

Hans Peterson: När var detta?

Georg Matell: Vi är framme vid 1979 och vi började redan 1962. Vi startade ett testsy-
stem med åtta vårdplatser 1972 och 1976–1979 körde vi 24 vårdplatser. Det var full drift.
Senare, 1990 kunde vi inkludera ett fullständigt journalsystem och också arkivfunktion.
Arkiveringen var ett väldigt svårt problem. Det var väl det värsta vi hade egentligen där-
för att kravet var att man skulle kunna hämta från arkivet när som helst och hur som
helst. Jag tror att man också ska nämna något om hur patienterna och de anhöriga reage-
rade och det var faktiskt förvånande att patienterna i regel var väldigt positiva. De ville
ofta ha skärmarna placerade så att de kunde läsa själva, vilket vi försökte undvika så att vi
gick och vred på skärmarna. Men det blev alltså en väldigt positiv effekt och man kan
säga att journalsystemet har varit en succé ur sjukvårdssynpunkt och ur ekonomisk syn-
punkt. Jag har kunnat visa och på andra håll presenterat hur mycket billigare det blir att
ha ett effektivt system där man kan undvika dubbelarbete. Det väsentliga är att man inte
behöver ha dubbla personalstyrkor, en som arbetar med dokumenteringen och en som
vårdar patienten, utan man kan kombinera det hos samma patient. Det är väl ungefär det
som jag tycker är den viktigaste slutsatsen.

Hans Peterson: Då får vi tacka för det. Nästa är Ragnar Nordberg.

Ragnar Nordberg: Mitt namn är Ragnar Nordberg och jag har ett förflutet på Klin.
kem. lab. i Göteborg. Hur jag kom dit, det är en stor historia för sig. Jag har en något an-
norlunda bakgrund. Jag kom till Uppsala från Örebro i min ungdom och blev fil. kand. i
fysik. Därefter var jag ute som lärare ett år och upptäckte – det var när Sputnikarna var
som mest – att ungarna var väldigt intresserade av astronomi. Jag tänkte då att jag fick
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åka tillbaka till Uppsala och läsa lite mer astronomi när jag hade så intresserade elever, så
det gjorde jag. Jag läste en termin astronomi, eller ett betyg i astronomi. Därefter sa min
professor att jag nog måste läsa lite mer fysik för det behöver man i astronomin, så jag
flyttade till Fysikum och där blev jag kvar. Jag jobbade hos Kai Siegbahn. Jag blev fil. lic.
1976, tror jag det var, disputerade 1978 och blev docent i fysik 1979.

Jag var kvar där, i den metodologin som vi sysslade med. Det var fysik, men vi kom
mycket över åt det kemiska hållet. Det blev alltså rätt mycket kemi. Därefter flyttade jag
till Amerika och det blev ännu mera kemi. Under tiden jag var i Uppsala hade jag haft en
del samarbete med professor Stenhagen i Göteborg. Jag hade gjort ytkemiska studier åt
honom med den så kallade Escametoden. Han ville hemskt gärna att jag skulle komma
till Göteborg och jobba där så han fixade ett jobb åt mig på Klin. kemiska centrallabora-
toriet på Sahlgrenska sjukhuset. Visserligen hade jag fått lite kunskap om kemi under mitt
år i Amerika, framför allt i kromatografi och i masspektroskopi som jag hade sysslat med
där. När jag kom in på laboratoriet på Sahlgrenska och fick en rundtur med min dåva-
rande chef, Sven Lindstedt, och såg alla slangarna och hur det bubblade blev jag vett-
skrämd. Jag visste inte vad jag hade gett mig in på. Men jag hade en bra lärare i Sven
Lindstedt och jag började studera lite medicin. Jag gick en kurs på Chalmers i medicinsk
terminologi för tekniker, så att jag åtminstone kunde göra mig förstådd och förstå vad de
pratade om i min omgivning. Det är min bakgrund till hur jag kom in i det här. Jag blev
kvar som driftchef på Centrallaboratoriet i Göteborg i tjugo år. Jag var förresten inte en-
sam om den här krokiga vägen. Jag ser att vi är fyra stycken här inne som kom från Fysi-
kum i Uppsala. Det är fler än jag som har haft den här konstiga vägen över till Klinisk
kemi.

I mitten på 1970-talet kom explosionen. Utvecklingen gick från manuellt analyseran-
de och man började automatisera analyserandet på laboratorierna. Inom Klin. kem. lab.
och Neurofys. lab. var de pionjärer när det gällde datoriseringen på sjukhuset och det
skedde i början på 1970-talet. I mitten på 1970-talet kom Klin. fys. lab. igång med sina
datorer och i slutet på 1970-talet kom Klinisk mikrobiologi och Klinisk bakteriologi
igång. Samtidigt skedde ett intressant fenomen på sjukhuset. Där fanns ett par andra en-
tusiaster inom kirurgen på Sahlgrenska för där hade de fått klart för sig att de ville ha ett
journalsystem. De jobbade med det tillsammans med Saab.5 Det blev Kirurgen II syste-
met, som drevs under rätt många år på Sahlgrenska. Till det roliga hör, jag tänkte ta en
liten parentesisk historia, att data redan då samlades i filsystem och inte i databaser. Filsy-
stemen arkiverades i en mycket gammal dator och det har hållits igång. Det händer fort-
farande i forskningssyfte att man går tillbaka och tittar på gamla resultat. Någon gång
strax före jul ville en läkare ha tag i en del gamla data men han lyckades inte starta datorn.
Det var en mycket vanlig dator på den tiden, en föregångare till PC:n och den hade de
lyckats skrämma liv i varje gång de behövde någonting. Nu gick det alltså inte. Han tog
datorn och gick ner till IT-avdelningen på Sahlgrenska sjukhuset som genast förklarade
att de inte sysslade med så gamla datorer och slängde den i sopbingen. När läkaren kom
ner och frågade om de hade fått tag i några data blev han vansinnig när han fick höra att
de hade slängt den. Då hade vi sådan tur att man inte hade hunnit tömma sopbingen. Vi
fick tag i datorn i alla fall och den gick inte att få igång men vi fick ut disken som vi
skickade till regionarkivet i Göteborg. Där brukar de vara bra på att ta reda på gammal

5 Hans Petersons anmärkning efter seminariet: Tillverkaren var STANSAAB. Man utgick från samma system
som Thoraxkliniken på Karolinska hade utvecklat och som vid den tiden hade fungerat i tio år.
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data, men inte ens de lyckades med det. Till slut skickades den till Norska Försvaret och
se de räddade all data. Nu finns alltså gamla Kirurgen II systemets data tillgängligt igen
och tydligen finns det aktuell information i de gamla systemen. Det var en liten parentes i
det hela.

I början på 1980-talet började Blodcentralen på Sahlgrenska att datorisera och i mit-
ten på 1980-talet så var det Klinisk patologi som kom igång. Redan i slutet på 1980-talet
var många datorer igång på Sahlgrenska. På laboratoriet var datorerna av störst nytta för
att utvärdera analyserna som vi gjorde. På den tiden var alla utgångarna på instrumenten
analoga så vi ritade kurvor. Vi mätte in alla standardpunkter, ritade upp i ett särskilt dia-
gram och sedan satt vi med linjal. I bästa fall var det ett rutmönstrat papper så att vi kun-
de läsa av det direkt på pappret, skriva av och sedan jämföra med standardkurvan. Det
var ett väldigt tidsödande arbete och vi såg att det fanns möjligheter att göra en insats
med datorerna. Eftersom jag hade en mycket dynamisk och mycket framåtsträvande chef
i Sven Lindstedt var det inte alls svårt att motivera detta. Även Sven blev mycket intres-
serad av datorer och vi hade förskräckligt roligt när vi jobbade med det. Han köpte in en
dator som hette HP 2114 och den var av den väldigt gamla typen. Den var man tvungen
att ”boota” upp för hand, som det hette. Vi knappade alltså in hela den första sekvensen
binärt för att få fart på maskinen och det gjordes varje gång för hand. På den tiden kos-
tade ett kärnminne på 15 kilobyte, hundratusen kronor. Kan ni tänka er det? Jag letade
upp det innan jag åkte hit så det är sant! Idag köper vi megabyte för ett antal hundralap-
par. Det är en helt fantastisk utveckling som har skett. Trots det, lyckades vi få liv i de
här systemen och vi jobbade på. Det var en väldigt rolig tid på sätt och vis.

Redan under min tid på Fysikum hade vi datorer. Bengt Olsen och jag räknade bland
annat på elektronbanor i magnetiska fält. Vi hade en gammal IBM-maskin och stora
stackar med hålkort. På det viset var det ganska lätt att programmera därför att vi slapp
editorer och annat. Om något var fel ryckte vi ur ett kort, stoppade in ett nytt kort i
stacken och sedan körde vi det igen. Det var mycket enkelt att fixa buggar i programmen.
I början programmerade vi i Assembler. Vi hade både kortläsare och sedermera fantas-
tiskt fina remsläsare och hålremsor. De kunde vi nämligen inte blanda ihop för de låg
kvar. Tappade man en rulle med band kunde man snurra upp den igen och så hade man
det i rätt ordning. Det var ett väldigt framsteg. Vi programmerade som sagt mycket i As-
sembler därför att vi skulle göra olika system för att ta hand om den analoga informatio-
nen och digitalisera den. Det blev mycket Fortran programmering också. På den tiden
kompilerade man i flera pass, först kompilering pass ett. En ny remsa genererades då i
teletypen och stod och hamrade i en halvtimme för att få ut remsan. Sedan förde man in
den igen och kompilerade i fas två. Förhoppningsvis hade man ett program som funge-
rade efter detta. Vi räknade binärt, oktalt och decimalt. På senare år har jag försökt tala
om detta för mina barnbarn, att det finns andra talsystem än det digitala. De ser med för-
undran på mig när jag säger att det finns något som heter binära system. Det är rätt kul
faktiskt, att titta på det igen och jobba med det. Jag programmerar lite fortfarande men
nu är det förskräckligt att programmera, för nu finns sådana hjälpmedel att det inte går
att förstå vad som händer. Häromdagen skulle jag skriva ett program som automatgene-
rerar kod, vilket det också gjorde. Tyvärr hade jag gjort ett fel i min programmering och
när jag försökte gå in och rätta det, fanns det inte en chans. Jag fick börja om från början.
Det var mycket lättare förr, på sätt och vis.

Vi sysslade inte bara med att digitalomvandla analogt. Före det var vi tvungna att
jobba mycket med att ta hand om kurvorna som kommer ut från Autoanalyser och alla
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andra instrument. Vi gjorde alla möjliga fantastiska konstruktioner. Vi hade en apparat
som de långa diagrammen gick igenom. Sedan satt en person och flyttade en sticka och
tryckte på toppen på varje program. Den var kopplad till en linjär potentiometer så att
man fick ut en spänning som var i proportion till höjden på toppen. Den var i sin tur
kopplad till en apparat som översatte till digitalt. Sedan genererades en signal till teletypen
som tryckte ut en hålremsa som man därefter kunde stoppa in i maskinen och få det hela
att funka igen. Det var så det hela började. Vi gjorde många andra saker. Vi gjorde cell-
räknare, avläsningssystem för kromatografiplattor och vi gjorde distributionssystem via
telex. När svaret på laboratoriet var klart skickades det automatiskt via telex till den vård-
central där det hörde hemma. Det var en väldigt rolig och kreativ tid som vi hade där.
Det var inte frågan om ett arbete utan det var någon slags hobby som vi hade betalt för.
Arbetstid tänkte vi inte på då, att gå hem klockan fem… Det var så roligt att vi satt kvar
och jobbade länge.

Varför gjorde vi det här? Det var för att det var roligt men också för att det höjde
kvalitén på resultaten alldeles oerhört. Avläsningsmetoderna blev väldigt mycket mer
noggranna och man kunde börja jobba med statistik på ett helt annat sätt på datorerna.
På det viset höjdes kvalitén. Vi var som sagt ett gäng pionjärer och systemet som vi ut-
vecklade på Sahlgrenska vidareutvecklades sedan överallt i landet. Det var väldigt många
som tog över systemet. Vi hade hjälp av Hewlett-Packard som fick sälja datorer genom
att de hjälpte till att distribuera systemet. Som mest tror jag att tio eller elva laboratorier i
Sverige jobbade med det systemet. Samtidigt växte intresset. Vi datoriserade inte bara hos
oss utan intresset växte även i Uppsala, på Södersjukhuset i Stockholm, på Danderyd och
på många andra ställen i Sverige.6 Inom Svensk förening för klinisk kemi bildades ganska
snart en liten grupp som tyckte att det här var roligt och samlades på olika ställen. Vi var
bland annat i Göteborg och hemma hos mig. Vi hade vansinnigt roligt. Vi var på en herr-
gård i Laxå och på många ställen. Det övergick sedan till något som hette Rosenöns mö-
tena, vi hade alltså möten på Rosenön som blev svensk standard. Jag tror att vi startade
med mötena kring 1985 eller kanske tidigare. Vi hade också väldigt mycket internationellt
samarbete. En grupp startades, CLL som hade konferens vartannat eller var tredje år. Vid
två av mötena hade de bland annat ett första möte och sedan ett riktigt konferensmöte i
Göteborg. Vi samarbetade med flera amerikanska sjukhus och New Haven University
Hospital samarbetade vi med mest. Hewlett-Packard blev också systemet senare på några
ställen i Amerika, vilket var väldigt roligt. Även i Kanada spred sig det systemet.

Då kan man fråga hur det kom sig att det gick så bra, för det gick faktiskt väldigt bra?
Och varför är det så många problem idag med datoriseringen på sjukhus? Jo, det har en
väldigt enkel förklaring och det är att utvecklingen skedde nära användaren. Vi deltog i
användandet och det hade två effekter. Dels blev systemen bra när användarna fick vara
med och utveckla systemen. Det andra var ett psykologiskt fenomen. Det finns ingen
människa som säger att han utvecklat ett dåligt system, utan det blir per definition ett bra
system. Det saknar jag numer. Jag är fortfarande aktiv och jobbar med sådana saker och
jag ser idag att system inte utvecklas utan de upphandlas. Vad är det som sker? Jo, man
får anpassa datorerna efter datasystemen och det är det galnaste som har hänt. Undra på
att det blir gnissel.

6 Hans Petersons anmärkning: Systemet på Sahlgrenska utvecklades på 1980-talet. Jämför intervjuer med
Werner Schneider och Ingmar Jungner som installerade datorer på Kem. lab. redan i mitten på 1960-talet.
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Hans Peterson: Då tar vi nästa talare, som är Sune Karlsson. Varsågod.

Sune Karlsson:7 Tack. Jag får börja med att be om hjälp, om någon kan lägga på over-
head-bilder med hjälp av instruktioner från mig? Jag kommer att prata om ett projekt i
Uppsala som utspelade sig från 1968 och fram till 1972. Jag kommer också att nämna en
del om vad som hände inom området EKG, främst från 1964 och fram till 1968.

Jag börjar med projektet i Uppsala. Hur det startades har jag fått berättat från docent
Rudewald, som var VD för Siemens Elema. Han blev uppmanad av sina chefer i Erlang-
en, som är en liten universitetsstad norr om München där medicinverksamheten inom
Siemens var placerad, att bjuda dit Werner Schneider. Så skedde. Eftersom han lyckades
charma dem kom de överens om att en internkonferens skulle ordnas. Den kom till stånd
någon gång under 1967. Werner Schneider gjorde en pyramidal succé, han fullkomligt
sopade auditoriet med sin presentation och det var helt självklart att det skulle bli ett
gemensamt projekt. Senare kom eftertankens kranka blekhet med diverse strul och Ru-
dewald gick till slut in och sa att Elema skulle ta hand om projektet. Det var ett ganska
modigt beslut, med tanke på att det då inte fanns någon kompetens inom Elema-
Schönander AB. Företaget var Siemens andra utvecklings-, produktions- och marknads-
föringscentra för världsmarknaden och för medicinskteknisk utrustning inom röntgen
och elektromedicin. I det senare mindre området ingick hjärtstimulering, respirationsstöd,
hjärtkateterisering samt EKG- och EEG-hantering. Rudewald beslutade att externrekry-
tera för att bygga upp en avdelning och det var där jag kom in, 1968. Jag var assistent hos
professor Zetterberg som sitter här och vi hade arbetat inom EKG-området. Jag hade
samarbetat med Orvar Arvidsson med att beskriva EKG, inte i medicinska termer utan
matematiskt. Vi gjorde så kallade Karhunen-Loeve expansioner. Vidare försökte vi spon-
tanklassificera EKG vilket var en mycket rolig verksamhet. Vi skulle alltså inte använda
oss av några förutfattade uppfattningar om det var en vänsterhypertrofi eller värre, en
högerhypertrofi, infarkter och så vidare. Det där höll vi på med ett tag. Sedan försökte
man inom patientjournalprojektet på Serafimen och Karolinska att komma underfund
med hur man skulle lyckas få in medicinska signaler också i patientjournalerna.8 Gunnar
Blomqvist var den enda som då arbetade med att registrera EKG, i hans fall arbets-EKG
på Serafimen. Torkel Danielsson hade på en Saab D21 gjort programvara för att utvärde-
ra Frankregistreringar, alltså III-avledningar. Det resulterade i en avhandling som lades
fram 1965, där jag var med och hjälpte till att utvärdera materialet. Det är problematiskt
när man har ganska få objekt och över hundra parametrar som man ska använda i separa-
tionen.

Kanske ännu viktigare var att IBM hade ett visst intresse av att komma in på EKG-
tolkning. De hade samarbete med Mayokliniken i det skedet och Kalle Cederlund hade

7 Sune Karlsson, f. 1937. Civ.ing. i elektronik, datorinriktning, KTH, 1960. Assistent i autoteleteknik på
KTH, anställd vid matematikmaskinnämnden 1961–c:a.1964. Assistent i teletransmissionsteori, KTH. Pro-
jektledare tillsammans med Bengt Olsen för ”Uppsalaprojektet” på Elema Schönander 1969–1972. Projekt-
ledare för produktutveckling av 6-kanals EKG-apparat 1971–1973. Utvecklingschef (1973–1985) sedan
produktionschef (1985–1986) Elektromedicin, Siemens Elema. OI chef (intern datoranvändning) Siemens
Elema resp Siemens Sverige (ca 2 år), 1986–1997. Avdelningschef inom Siemens Business System 1998.
Utvecklade och testade kliniskt datahanteringsrutiner inom klin.fys., radiofysik och radioterapi för Uppsala
akademiska sjukhus. Uppdrag på UDAC med syfte att tillföra kunskap om digital filtrering, bildbehandling,
pattern recognition och mätinstrumentteknik för biologiska applikationer. Källa: Sune Karlssons CV (2006)
8 Serafen står för Serafimerlasarettet.
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goda kontakter med Heid, som var IBM:s representant i projektet. IBM fick en program-
varuversion över som Holger Larsson skulle försöka sätta upp på Lidingömaskinen. Där
stod nämligen en IBM 1800 och en annan IBM 1800 fanns på Karolinska, nedanför
Thoraxkliniken. De maskinerna tittade jag väldigt intresserat på och försökte komma in
på. Nåväl, vi lyckades inte få igång den versionen. Den var lite för tidig och lite för ska-
kig, men jag analyserade kriterierna och det förfinades sedan när version 67 kom ut, det
vill säga den som distribuerades från Mayokliniken. Jag återkommer kanske till det lite
längre fram. Vidare byggde jag och Ante Glavinic som sitter här, en EKG-
registreringsutrustning som skulle användas i samband med försöken med Mayoklinikens
program. Jag befanns lämplig att bli projektledare för projektet tillsammans med Bengt
Olsen, som sitter här.

Vad var det som hade charmat så? Det var naturligtvis multisatellitkonceptet som
Werner Schneider predikade i de sammanhangen, alltså en regional dator med informa-
tion om vad som fanns på lokala datorer i skikt nummer två. Under dessa sorterade loka-
la datorer som skulle kunna utvärdera. I det fallet var det Klin. kem. och Bakt. lab. som
var igång och eventuellt skulle Klinisk fysiologi komma in i bilden. Det var i och för sig
en bra tanke. Datorer tog vid den tidpunkten upp ett smärre vardagsrum, som man be-
hövde avsätta på de olika medicinska enheterna. Det kanske inte var så lätt, men fram-
synt. Under hösten 1968 anställde vi en grupp i huvudsak nyutexaminerade civilingenjö-
rer på Elema. Det bildades alltså en medicinsk databehandlingsgrupp som placerades di-
rekt under VD:n. Ekonomin kolliderade på det sättet inte med någon annan verksamhet
inom Elema-Schönander, vilket visade sig vara mycket klokt.

Vad försökte man nu komma överens om för projektet? UDAC har jag nämnt och
står längst ner på overhead-bilden.9 UDAC hade som första målsättning att de ville bred-
da multisatellitsystemet med klinisk fysiologi och radioterapi. Deras andra målsättning var
att de ville förbättra sin kunskap om behandling av medicinska signaler, det vill säga digi-
talfiltrera, bildbehandla och identifiera objekt, alltså ”pattern recognition” och mätin-
strumentteknik. Elema-Schönander hade i princip inte någon kunskap i området och för
dem var det viktigt att få lite kompetens. Inom sina produktområden ville de få fram
produkter som var datoriserade och integrerade med mätsystemen. Meningen var att det
på tio års sikt skulle kunna resultera i produkter som var säljbara. För UAS del gällde det
som vanligt att uppnå en förbättrad effektivitet och ekonomi på sjukhuset.10 Eftersom vi
andra var intresserade av klinisk fysiologi, radiofysik och radioterapi blev det de område-
na.

På nästa overhead ser vi personalförteckningen. På den ser man vilka som kom in i
bilden och jag vill visa hur många som var sysselsatta där. Från Elema-Schönanders sida i
mitten, fanns den nyupprättade gruppen av individer. Där fanns också klokt nog en för-
bindelseofficer intill den övriga utvecklingsaktiviteten, Hans Bergkvist. Han fungerade
som en länk intill den övriga utvecklingen. Från Uppsala Datacentral ser ni en grupp, vi
har Torgny sittande här och Bengt och så vidare. Jag ska kommentera det lite längre
fram. Det viktigaste och det som kanske brukar vara det svåraste är att få tillgång till per-
sonal i linjen på sjukhusen. Vi lyckades i det här fallet mycket bra, får jag lov att säga. Vi
hade en stor kader av samarbetspersonal som ställde upp och många sammanträden och
möten. Många av dem låg på kvällarna, alltså efter kvällsmaten höll vi på till tio, elva på

9 UDAC står för Uppsala Datacentral.
10 UAS står för Uppsala Akademiska Sjukhus.
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kvällen. Flera inom radioterapi och liknande hade inte möjlighet tidigare. När det gällde
resurser i övrigt var det ingen knusslighet. Datorn vi skulle arbeta med var en processda-
tor och det visade sig vara en del problem att få loss den. Det kom alltid något valsverk,
någon pappersmaskin som skulle styras eller något sådant emellan tills vi lyckades för-
hindra ytterligare nedprioriteringar i leveranserna av den datorn. Det var en 24-
bitsmaskin med två processorer, varav en för flytande aritmetik. Vi disponerade en yta på
ungefär 80 kvadratmeter för datorn. Utrymmet hade ställts i ordning av sjukhuset och jag
minns att centraldelarna och periferielektroniken inrymdes i 28 fullhöjds 19-tums rack-
skåp. Förutom centralenheten fanns en omfattande periferi och den är viktig. Där fanns
bandstationer, hårdskivor, radskrivare, xy-plotter och det fanns en rotate-enhet som man
kunde mata in periferi, alltså konturer från pappersunderlag. Det fanns också en manuell
grafisk inmatningsenhet från pappersunderlag avsedd för till exempel kurvor och kropps-
tvärsnitt. Där fanns också möjlighet att gå ut med videosignaler, vi kunde alltså visa bilder
på TV. Där fanns en snabb AD-omvandlare med multiplexer. Den användes för EKG
och andra bandinspelade signaler.

Hans Peterson: Vilket år pratar du om nu?

Sune Karlsson: Datorn installerades den 1 november 1970. Jag pratade om att vi hade
en del fördröjningar. Det finns alltid stridiga viljor i en organisation om vad man bör
ägna sig åt men vi kom i alla fall igenom. Vi är nu framme vid installation av 305:an den 1
november 1970. Innan dess hade vi goda möjligheter att arbeta på UDAC:s maskin vilket
var bra för oss, därför att vi kunde göra sådant som digitalfiltreringsmoduler. Det blev ett
slags bibliotek där och det fanns program för blodgasanalys och liknande som utveckla-
des på UDAC. Det var aldrig några problem med att få tillgång till maskiner för oss. Det
är klart att det blev tidsfördröjningar när det var fullstoppat. Däremot var det aldrig nå-
gon som sa att det var för dyrt och att vi inte kunde köra på grund av sådana anledningar.
På det viset hade projektet goda förutsättningar resursmässigt.

Hans Peterson: Var det en IBM-maskin?

Sune Karlsson: Nej, jag pratar om en Siemens DVA 305. Det var en processdator, av
samma typ som IBM 1800. Vid den tidpunkten fanns det för övrigt bara en annan ma-
skin i Sverige och det var i Käppalaprojektet, alltså avloppssystemet på Lidingö i Stock-
holm. Ska vi titta på verksamhetsområden? En del har jag redan sagt. Vi hade en verk-
samhet för elektrokardiografi, hjärtkateterisering, radioterapi både extern och gynekolo-
gisk med radiumapplikationer. Vi höll också på med experiment och utbildning.11

Vi betraktade projektet som lyckat och det fortsatte efter 1973. Maskinen kom att
ersättas av PDP-11 som stod på Klin. fys. och så höll det på i årtionden. Inom Siemens

11 Sune Karlsson kompletterade efter seminariet med följande: ”Vi försökte oss också på tumördetektering
med hjälp av scintigrafi. Bildupplösningen var så grov att först vid centimeterstora tumörattrapper hade vi
framgång. Trots det blev vi trea vid en internationell testutvärdering av detekteringsprogram. Vi lade ändå
ned delprojektet. Ett väsentligt framgångsrikare projekt med bättre teknik kom senare. Många studenter
gjorde tre betygs- och examensarbeten inom projektet. Ett utmärkt men jobbigt sätt att testa idéer. En
sommar hade vi över tjugo studenter igång. Projektet deltog även med "tolkning" enligt Minnesotakoden
av screening-EKG från Gävleborg. Något perifert – ur medicinsk synvinkel – var Sandewalls LISP-
kompilator och Siemens Interaktiva Kompilator SIC, som UDAC utvecklade.”
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kom Elema-Schönander att bli ansvariga i världen för hjärtkateterisering och elektrokar-
diografi. Elektrokardiografiansvaret kom 1977 och det var värdefullt för oss. Vi hade en
konkurrenssituation eftersom båda hade samma produktlinje. Sedan, 1975 kom den för-
sta mikroprocessorn i volymproduktion in. Konstruktören sitter här. Det var en 8008 i
hjärtkat. systemet och den produkten var igång i tio år, från 1975 till 1986. De gjorde 150
stycken ungefär. Om vi tittar på spin-off kan vi säga det att hjärtkat. system med dator-
stöd sålde Siemens Elema mellan 1975 och 2003. Jag kom fram till att det var drygt 3000
hjärtkat. system. Eftersom ett hjärtkat. system låg på en halv upp till tre kvarts miljoner,
pratar vi om en miljardomsättning. EKG och EKG-tolkning kom först 1988 och vi lyck-
ades få sådan teknik att vi fick in tillräcklig kraft inne i volymen av en EKG-apparat. Cir-
ka 5000 sådana apparater kom att tillverkas. De använde dock inte programvaran som vi
hade utvecklat inom projektet. Däremot hade personal som arbetat med utveckling av
produkterna också arbetat i Uppsalaprojektet. Där var ungefär 300 miljoner i omsättning.
Vi får höra mer om dosplanering och liknande snart. De blev också produkter fast via en
annan kanal.

Hans Peterson: Tack för det, det var väldigt intressant. Då är det Hans Dahlin.

Hans Dahlin:12 Jag heter Hans Dahlin och jag kommer från Elemaprojektet. Som ung
fysikstuderande vid Fysikum i Uppsala blev jag inkastad i projektet via Bengt Olsen på
gruppen för Datafysik och jag kom också i kontakt med Werner Schneider. Samtidigt
skulle jag börja min forskarutbildning och hamnade hos Börje Larsson på Fysikalisk bio-
logi. Strax efter det fick jag också ett erbjudande att vara sjukhusfysiker på Akademiska
sjukhuset. Det tyckte jag var väldigt, väldigt fint, att så snabbt komma ut i verksamheten.
Jag sa då till Bengt Olsen att det var omöjligt att vara fysiker på sjukhuset, forskare hos
Börje Larsson och samtidigt delta i Elemaprojektet. Då sa Bengt något som har följt mig
hela livet. Han sa, ”Hans, du ska veta det att om dagens 24 timmar inte räcker till så har
du hela natten på dig.” (Skratt från åhörarna) Så är det och detta tankesätt blev vägledan-
de för hela personalstyrkan inom Elemaprojektet. Man ska vara stolt över saker man har
gjort och jag tror att de flesta som har jobbat inom IT-branschen, i medicinsk teknik och
sjukvården kan vara väldigt stolta. Tyvärr är det så i Sverige att man hellre stiger ett steg
åt sidan eller något steg bakåt än tar för sig. Sune pratade om Elemas Hjärtkateterise-
ringsprojekt och vilka fantastiska ekonomiska och medicinska effekter det har fått för
industri och för sjukvården. Jag kan säga samma sak om radioterapin. Tack vare Elema-
projektet har jag själv fått den stora fördelen att arbeta med IT och datorer inom radiote-
rapi i första hand och cancervård rent generellt i nästan 37 år. Nu börjar jag förstå de
enorma möjligheterna som finns i ett framtidsperspektiv. Jag behöver ytterligare 35 år

12 Hans Dahlin, f. 1945. Fil.kand i fysik/matematik Uppsala Universitet (UU) 1970. Doktorand i datafysik
UU 1970-. Sjukhusfysiker på Uppsala akademiska sjukhus 1970–1972. Sektions-/enhetschef medicinsk
datafysik på UU, inkl. forskning och utveckling inom radioterapi 1972–1986. Bedrev parallelt doktorandar-
bete vid Institutionen för Fysikalisk Strålningsbiologi och arbete med Elemaprojektet (1969–1974). Forsk-
ningsarbete riktat mot utvecklingen av tekniker och program för att optimera dosfördelningar vid cerebral
strålkirurgi med användandet av den första strålkniven installerad på Sofiahemmet (Stockholm). Utveckling
av interaktivt datorbaserat dosplaneringssystem för strålkniven vid Radiumhemmet (Stockholm) 1975. Pro-
jektledare för Nordiska industriprojektet CART (Computer Aided radiotherapy) 1980–1987 som ledde till
grundandet av Helax AB 1986. Skapare, delägare och CEO Helax AB 1986–1999. General manager Euro-
pean Operation MDS Nordion Inc. 1999–2002. Skapare, delägare och CEO ONCOlog Medical QA AB
2002–. Källa: Hans Dahlins CV (2006); Dahlins skrift ”Elema projektet 1969–1974” (2006).
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och jag kan lova er att jag ska se till att få de åren. Nyligen skapade jag ett nytt bolag som
satsar på ny teknologi och nya ”missing links” inom cancerbehandling.

Jag började som sagt med Elemaprojektet på Akademiska sjukhuset. Jag började som
sjukhusfysiker och ganska tidigt fick jag ansvar för tillämpningen verksamheten som kal-
lades ”Datorer inom radioterapi”. Radioterapi var en teknik som hade blivit mer effektiv
genom att man hade tagit till sig koboltmaskiner. De var mer effektiva och mycket lättare
att använda än de gamla röntgenutrustningarna. Hur som helst, när man skulle planera
för att veta vad som hände i kroppen gjorde man det med manuella metoder. Det var
otroligt tidsödande och dessutom inte noggrant utan lite av ”trial and error”-metoden.
Som fysiker vid Akademiska sjukhuset på den tiden insåg jag att vi inte kunde fortsätta så
för att det blev lika mycket fel som rätt. Därför kom den nya satsningen med en för-
hoppning om att kunna göra bättre sjukvård och bättre strålterapi. Utmaningen var att få
tillgång till något som hette datamaskin och jobba med den i sjukhusnära miljö. Jag vill ge
Ragnar rätt, i att det är viktigt att i tidiga skeden stå nära sjukvården, nära laboratorieverk-
samheten.

Vi fick tillgång till en Siemens 305 datamaskin som installerats vägg i vägg med strål-
behandlingsmaskinerna. Vi fick också tillgång till speciell teknisk utrustning som gjorde
att vi kunde bygga upp direktkontroll, det vill säga interaktiv hantering av Siemens 305.
Vidare genomförde vi något som sedan visade sig vara banbrytande när det gäller datori-
serad utveckling av strålbehandling. Jag kan säga det, att hade inte Elemaprojektet fun-
nits, hade inte heller de innovativa utvecklingarna skett som idag utgör basen i de pro-
dukter som finns hos till exempel Elekta, Varian och Siemens. Idag är det inte många
som känner till dessa tidiga banbrytande arbeten. Vi byggde kliniska infrastrukturella
koncept som hur man använder information, som vad som är viktigt och vad man behö-
ver tänka på när saker och ting inte blir rätt. Vi utvecklade interaktiv datahantering. Tack
vare de duktiga civilingenjörerna som kom från Siemens Elema hade vi möjlighet att ut-
veckla nya tekniska lösningar för att kunna prata med maskinen, istället för att styra ma-
skinen genom buntar av stansade datakort eller hålremsor. Vi ville prata med maskinen
och ge kommandon som maskinen reagerade på. Vi ville kunna ge kommandon genom
att identifiera grafisk information och det gjorde vi med hjälp av de här pojkarna. Vi hit-
tade en teknisk lösning som faktiskt redan fanns i San Diego och som sedan fick namnet

-bord.13 Det var en liten pryl med vilken man kunde mäta en punkts läge på ett bord
genom att mäta förändringar i två potentiometrar som angav längd- och vinkelföränd-
ring. På detta sätt kunde man tala om för datorn ett enpunktsläge på ett tvådimensionellt
bord. Med tekniken kunde vi mata in kurvor och inte bara det. Vi kunde också identifiera
lägen på bordet som identifierades som operationella kommandon. Man pekade på vad
man ville göra och helt plötsligt öppnade sig en ny värld. Det blev enkelt att förklara för
vårdpersonalen hur man skulle göra, istället för att skriva program räckte det med att
peka på en bild. Det blev första stegen till digitizers som utvecklades väldigt snabbt under
1970-talet. Detta finns dokumenterat i en 16 millimeter film som sjukhusfotografen på
Akademiska sjukhuset gjorde med min hjälp. I filmen kan man se hur man jobbar med
denna tidiga interaktiva teknik.

De tekniska landvinningarna som öppnade möjligheter till interaktiv datahantering
kunde inte vidareutvecklas genom att ställa Siemens 305 maskiner på alla sjukhus. Där-

13 Rho-theta bord.
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emot lyckades vi övertyga Siemens i Tyskland att satsa på Digital Equipments PDP-11-
serie. Med Digitals maskiner skapades förutsättningar att distribuera våra nya metoder till
andra sjukhus. Alla landvinningar blev då inte bara fördelar för Akademiska sjukhuset. Vi
fick ett samarbetsavtal med Siemens, alltså Uppsala Datacentral där jag blev anställd 1972
och där jag var ansvarig för Medicinsk datafysik fram till 1986. Systemet som vi utveckla-
de överfördes till Digitals PDP-11-serie och den interaktiva teknologin som var prövad
och testad i Siemens 305 miljö överfördes också. Det utvecklades speciella analog-digital
converters för att få in plotters, digitizers och olika interaktiva instrument. Vi skapade det
första riktiga interaktiva datasystemet för dosplanering i världen som Siemens tog till sig
och installerade som första produkt, 1974 på Akademiska sjukhuset och 1975 i Offen-
bach.

Lyckoresan fortsatte och Siemens byggde upp hela sin verksamhet kring detta. 1985
hade de installerat mer än 400 sådana system i världen. Detta var grunden för alla andra
företag som Varian, Elekta och andra småföretag framför allt i USA, att skapa produkter
som hade sin rot i Elemaprojektet. Inte minst jag själv tyckte att det var dags för nästa
generation och 1986 bildade jag ett bolag som skulle jobba med de nya dimensionerna.
Tredimensionell dosplanering hade redan gjorts i Elemaprojektet med hjälp av de stora
centraldatorerna som CDC 3600 som fanns på Uppsala Datacentral. Vi byggde upp ett
bolag som hette Helax som jag drev fram till 1999 när vi sålde det till ett kanadensiskt
bolag, MDS Nordion. Produkträttigheterna såldes återigen 2004 till ett holländskt bolag,
Nucletron som nu driver produkterna vidare. För att effektivt kunna tillgodogöra sig de
nya tekniska landvinningarna krävs bättre metoder för att planera och hantera informa-
tion inom cancervården. Därför bildade jag 2002 ett bolag som heter ONCOlog Medical
med affärsidén att exploatera nya utvecklingar, framför allt vad gäller kvalitetssäkring och
bedömning huruvida behandlingarna är kostnadseffektiva och medger förbättrad livskva-
litet. Det är frågor som är väldigt intressanta i dagens samhälle och jag ser stora möjlighe-
ter med den moderna datorteknologin.

Det finns mycket att vittna om. Jag tycker att vi alldeles för sällan har använt oss av
de stora landvinningarna som har skett i IT inom den medicinska sektorn i Sverige. Var-
för ska alla nya ”förstå-sig-påare” alltid börja om från noll? Vi glömmer ofta att inget blir
bättre bara för att processorerna blir snabbare. Vi upprepar ofta våra misstag och tar säl-
lan till oss vad vi lärt i tidigare faser. Mycket sällan tar vi hand om det vi lärde oss i de
stora satsningarna som gjordes på 1950-, 1960- och 1970-talen. Nu när jag börjar förstå
cancerproblematiken och logistiken i hela systemtänkandet, ser jag att mycket av vad vi
lärde oss på 1970-talet har fallit i glömska. Vi skulle kunna plocka upp gamla lösningar
idag för att exploatera dem vidare och göra cancervården effektivare och billigare. Detta
beror då på erfarenhet och därför är det så viktigt att ha erfarenheten dokumenterad.
Tack!

Hans Peterson: Tack för det, Björn Stenkvist.
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Björn Stenkvist:14 Tack. Jag heter Björn Stenkvist och jag började läsa medicin 1954. Jag
blev legitimerad läkare 1961 och studerade sedan patologi i Uppsala och forskade paral-
lellt med detta fram tills att jag disputerade 1966. Jag blev överläkare i patologi 1967 på
Akademiska sjukhuset och nu är jag glad pensionär. Jag har en ganska brokig bakgrund
och jag sysslade med sådant som inte hade med data och eller IT att göra till en början.
Mitt avhandlingsarbete hade en poäng. Det finns ett hönsvirus som heter Rous sarkom-
virus som upptäcktes av Nobelpristagaren Peyton Rous 1911. Jag letade om detta virus
möjligen kunde attackera andra species, exempelvis människan och kalven i lungorna. I
mina laboratorieskålar hade jag celler som jag odlade, från människa och kalv. Jag tillsatte
viruset och sedan gick jag och väntade. De utvecklade tumörer i petriskålarna som jag
karaktäriserade på olika sätt och jag disputerade på just det. Det lustiga med det är att jag
har fått rätt. På sista tiden har det kommit många brev från Sydostasien, från sådana som
jobbar med SARS och fågelinfluensan där de frågar hur de kan angripa människan. Men
det var länge sedan jag disputerade, 1966 som sagt.

Efter det, 1967 fick jag i uppgift att sköta den gynekologiska hälsokontrollen, alltså
analys av proverna från denna. Det var politiskt populärt och alla skulle kontrolleras gra-
tis. Till en början fick jag ta hand om Uppsala/Gävleborg och Jämtland. Det visade sig
att det blev väldigt många blanketter att hålla reda på, det var tiotusentals och med åren
blev det ett par hundratusen. Jag gick då till min gamle vän Bengt Olsen och frågade om
vi inte kunde datorisera hela rasket.15 Det var den administrativa delen. Med Bengt och
Werner Schneider gjorde vi då ett system så att vi kunde följa varje enskild patient. Vi
kunde ta reda på om de verkligen hade varit med på kontrollen, deras undersökningsre-
sultat och alla möjliga sådana saker. Tack vare detta kunde vi göra en uppföljning tio år
senare och det visade att incidensen av livmoderhalscancer hade sjunkit från 1.500 fall
per år i Sverige till 400 fall per år. Vi räddade alltså 1.100 cancerfall per år med den meto-
diken och det hade bara med administrativ databehandling att göra.

Siemens Elema-Schönander var i samma hus och jag läste om pattern recognition,
Det var 1968 och jag fick en känsla av att vi kanske inte bara skulle automatisera blanket-
ter, utan också alla enahanda prover som i tiotusental strömmade in på laboratoriet där
det satt folk och screenade preparaten. Cancerceller har vissa egenskaper som inte nor-
mala celler har och på det sättet kunde de hitta cancrarna. Jag frågade ånyo Bengt Olsen
och vi välsignades av Kai Siegbahn och Heinz Otto Kreiss. Vi påbörjade ett projekt där
vi skulle kunna identifiera och skilja tumörceller från normala celler i preparaten. Det gick
lite långsamt framåt och jag ser på Sune Karlssons overhead att han har glömt något. Vi
lyckades nämligen ”interfacea” ett mikroskop med den gamla kraftverksdatorn Siemens
305. (Skratt) Vi åkte ner till Tyskland där de byggde ett ”interface” till Siemens 305. Med
hjälp av det kunde vi digitalisera bilder, mäta upp karaktäristiska och urskilja cancerceller

14 Björn Stenkvist, f. 1934. Studier på Uppsala Universitet (UU) 1954–1961. Med.lic, Leg.läk. UU 1961.
Utbildning i klinisk patologi parallellt med forskarutbildning 1961–1965. Disputation, docent i patologi
1966. Utbildning i klinisk cytologi, Karolinska sjukhuset (Stockholm) 1965–1967. Överläkare cytolo-
gi/patologi, Akademiska sjukhuset (Uppsala) 1967–1987. Erica Wachtel Medal and Lecture (British Society
for Clinical Cytology) och Shirin Mehtaji Medal and Lecture (Indian Academy of Cytology) 1987. Överlä-
kare cytologi/patologi, Karolinska sjukhuset (Stockholm) 1987–1998. Vetenskapligt råd i klinisk cytologi
1975–2002. Källa: Björn Stenkvists CV (2006)
15 Bengt Olsen kommenterade efter seminariet med följande: Björn frågade Bengt Olsen och Werner
Schneider samt Göran Petterson (som nog var projektledare på UDAC för Gyn. hälsokontroll). Den sena-
re nämns inte av Björn Stenkvist under seminariet.
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från normala celler. Det höll vi på med år ut och år in. In i projektet kom unga lovande
fysiker av vilka en sitter här. Han tröttnade så småningom på att vara doktorand på Cyto-
logavdelningen på Akademiska, så han blev professor i bildanalys istället, Ewert Bengts-
son alltså. Det var många som gick den vägen i det projektet.

Jag tror att vi hade ett samarbete med Nils Åslund, professor på KTH. Han hade en
jättefiffig scanner med dioder, jag tror det var upp till 512 dioder på en rad. Kan ni tänka
er, ni som sitter med digitalkameror, hur utvecklingen har varit helt obegriplig på diod-
och dataområdet? Tänk er att ta hand om en bild som innehåller mätvärden, alltså geo-
metriska värden, densitometriska värden, intensitet, färg och positionering och sedan
analysera sambandet mellan alla dessa punkter! Då måste man göra ganska många mega-
flops för att det över huvud taget ska vara praktiskt möjligt. Det var många som tyckte
att vi var vansinniga som höll på med detta då, men vi utvecklade många bra algoritmer
för framtida bruk. Det gick så långt att det bildades ett företag, Imtec som byggde en ma-
skin som de hade tänkt sälja så småningom. Den kunde leta metafaser i cancerceller och
den kunde göra lite av varje. Vi gjorde tester på den och den fungerade men ekonomiskt
dök projektet och klövs i olika delar. En del såldes till USA och i USA finns det nu två
stora företag som säljer helautomatiska scanners och som tjänade miljoner i fjol på det
här. Det var alltså inte så tokigt fastän det var 30 år för tidigt.

Vi gjorde ett epidemiologiskt projekt där vi istället för att scanna in rutinpreparat tog
celler från tumörer, i det här fallet gällde det bröstcancer. Det är nämligen så att den ena
cancern inte är den andra lik, en lågt differentierad cancer kan ha ett helt annat förlopp
än en högt differentierad. Låt oss ta prostatacancer som exempel, 10000 har prostatacan-
cer om året men det är bara 2000 av dem avlider i det därför att 8000 har snäll cancer.
Det kan man identifiera fotometriskt också. Man kan göra det subjektivt i mikroskop och
man kan göra det objektivt genom att mäta karaktäristika i cellerna, som jag inte ska för-
djupa mig i. Projektet gick ut på att se om vi kunde identifiera orsaker till cancer och det
kunde vi inte. Däremot kunde vi gradera orsaker. För att göra en lång historia kort fanns
i den här studien 34 kvinnor som stod på en hjärtmedicin som hette digitalis. Den upp-
täcktes av en gammal gumma för 200 år sedan och därefter av en man som hette Withe-
ring. Det är en väldigt bra hjärtmedicin vid vissa typer av hjärtsjukdomar som flimmer.
Vad i all världen har detta med cancer att göra? Jo, av de 34 kvinnorna av 200 i den stu-
dien, fick två återfall i cancer. Av de 166 övriga fick över 80 återfall i bröstcancer. Vi
skrev en uppsats i Lancet om det för vi tyckte det var så konstigt och sedan skrev vi ett
par till. Jag gjorde en uppföljning efter tjugo år och det visade sig att de som stod på digi-
talis, som är en glykosid och den har vissa speciella egenskaper, klarade sig. Publikatio-
nerna är från 1970 då vi skrev i Lancet och 1982 i New England Journal of Medicine. De
senaste fem åren har det kommit ungefär 100–150 uppsatser som säger att digitalis har en
enastående förmåga att hämma tillväxten hos mänskliga tumörer som odlats i glasskålar.
Det inducerar apoptos, alltså programmerad celldöd hos tumörcellerna, och det gör cel-
lerna känsligare för strålbehandling vilket Robert Newman nyligen har sökt patent för.
Allt detta kommer från bildbehandling av tumörceller. Så att skratta inte för högt för det
här med glykosider… Många har nu experimentellt kommit fram till att glykosiderna sät-
ter sig fast i natrium-kalium ATPase. Det är ett äggviteämne som sitter på cellytan. När
glykosiderna sätter sig fast bildar de en annan kemisk struktur och pumpar in kalcium i
cellerna. När det pumpas in i hjärtat ökar kontraktiliteten och det är det som gör att det
är bra mot hjärtflimmer. När det går in i tumörceller har det alltså den märkliga effekten
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att inducera apoptos. Med de orden har jag sagt mitt om databehandling. (Skratt och ap-
plåder från åhörarna)

Hans Peterson: Tack för det. Då har vi den sista talaren på den första sessionen och det
är Bengt Olsen.

Bengt Olsen:16 Jag kommer sist och får fylla i lite luckor, som jag ser det. Utgångspunk-
ten var att jag blev värvad av Werner Schneider 1962, att börja forska i hans grupp för
siffermaskiners användning på Fysikum. Han hade en burk som stod och blinkade där
ute, en IBM 1620 som var Uppsala Universitets enda allmänt tillgängliga datamaskin
egentligen. Det fanns två, en på Kvantkemiska institutionen men den fick inga andra
komma åt. Sedan blev jag programmeringsassistent, Uppsala Universitets första och enda
programmeringshjälpreda. Jag fick hjälpa alla forskare från 1962 och sedan skuttade jag
utomlands år 1963, 1964. Jag kom bland annat i kontakt med Klin. kem. och där fanns
personligheter som måste nämnas här. Där fanns en kille som hette Ove Larsson som
säkert har mycket att berätta, där fanns Werner Schneider och många kända läkare från
Ackis.17 Men jag hinner inte nämna dem nu. Jag disputerade så småningom, 1968 i com-
putational physics, beräkningsfysik. Därefter åkte jag världen runt och räknade mycket i
USA och Schweiz. Jag fick ett ordinarie lektorat på Chalmers, efter Stig Hagström som
blev professor i Linköping.18 Jag hade precis börjat på Chalmers när Werner Schneider
ringde och sa att han hade fått ett fantastiskt projekt ihop med Siemens – det här var
sommaren 1968 – och att jag måste komma hem igen. Jag har kvar protokollet över för
och nackdelar och det var hemskt typiskt Werner, hur han bröt ner mig fullständigt. Han
förklarade vad otroligt idiotiskt det var att vara på Chalmers när jag kunde vara i Uppsala
med Werner. Jag gick på det där och jag hade 27 poäng för Uppsala och 17 för Chalmers
ungefär.

Det var bara att flytta hem igen. Jag träffade många andra figurer där också. På Fysi-
kum var det folk från neurovetenskaper. Ernst Bárány höll på med apögon och Erik
Stålberg som skulle ha varit här idag, var väldigt framstående inom EMG. Han föreläser
om sådant idag på Hawaii och tyckte det var roligare än det här. Det pågick arbete, inte

16 Bengt Olsen, f 1941. Värnplikt, forskningstekniker vid FOA 1960. Fil.kand 1962. Forskare i gruppen för
Siffermaskiners användning vid Fysikum, Uppsala universitet (UU). Doktorand vid EHT (Zürich) och
CERN (Genève) 1963–1964. Programmeringsassistent på UU 1964–1966. Assistent och Univ.lektor 1964–
1968. Lärare i programmering, avancerade metoder och datoranvändning inom fysiken, Internationella
fysikseminariet 1964–1974. Fil.lic. i fysik 1965. Militärtjänst som forskningstekniker FOA 1965–1966. Fö-
restod datamaskinen IBM 1620, fysiska inst UU. Fil dr., docent i beräkningsfysik (computational physics)
1968. Lektor UU och Chalmers 1968. Utvecklingschef vid UDAC, bl. a. projektledare för stort projekt vid
Akademiska sjukhuset och tillsammans med Siemens Elema (ca 70 personer delaktiga), 1968–1974. Pro-
jektledare för hälsokontrollen X69 (Gävleborgs län) 1969. Hälsokontroller (gynekologisk, 4-åriga barn, 50-
åriga män, allmän hälsokontroll, Stockholms A71 mm) 1969–1974. Arbete med Cytologen och Ernst Leitz
GmbH (Wetzlar), automatisk igenkänning och klassning av livmodershalscancer 1970–1975. Världspatent
för automatisk fokusering av optiska instrument 1972. Chef för QZ 1974–1985. Svensk styrelserepresen-
tant och vice ordf. i europeiskt samarbetsprojekt COST11 (Coopération Scientifique et Technique) 1974–
1986. Medlem i amerikanska EDUNET 1979–1983. Sabbatsår vid Lawrence Berkeley Lab 1980–1981.
SIND projekt i Västernorrland (nätverk mellan småföretagare) 1984–1986. Startade OSIS Sverige 1985 och
senare TeleTrust. VD KOMmunity Software 1986–1993. VD GruppvaruExperterna (åf för FirstClass)
1993–1998. VD FC Sweden 1994–1998. VD Kompetensnät Sverige AB 1994-. vVD Centrinity AB (fd FC
Sweden), ansv affärsutveckling 2000-. Källa: Bengt Olsens CV (2006)
17 Ackis står för Akademiska sjukhuset.
18 Samt utvecklingschef hos Xerox.
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bara i Uppsala utan även i Lund och Göteborg på radiofysik. Det var mycket radiofysik.
Det pågick även på KS, Gävle och i Örebro. EKG hade vi uppe i Umeå. Det var aktivitet
överallt men i Uppsala var det alldeles märkvärdigt mycket vad gällde laboratorierna och
det hängde ihop med ett industriellt samarbete. Vad gäller Kem. lab. och Bakt. lab. sam-
arbetade de med IBM. De gjorde stora insatser, inte minst PR-mässigt och sedan kom
Siemens Elema som var ett ännu större samarbete. Jag räknade en gång att vi var över 70
personer inblandade under en period där och bara sju var hederligt betalda. Resten rag-
gade jag ihop med konstiga medel från alla möjliga håll och de fick 600 kronor i månaden
eller något sådant. Lönen var 2.400 på den tiden och jag ska inte berätta om hur det gick
till för så gör man inte. Det är i alla fall preskriberat.

Från Werners sida fick jag i uppdrag att få igång så många laboratorier som möjligt.
”Ge bara fan i Kem. lab. och Bakt. lab., för det håller jag på med själv” sa han men i öv-
rigt var det fritt fram. Det var som sagt Klin. fys. och radiofysik men det var även aktivi-
teter vid Neuro. fys. där vi gjorde ganska mycket med Hagbart och Stålberg inom EMG
och EEG och så vidare. Vi gjorde väldigt mycket jobb inom ramen för Elemaprojektet.
Det var vansinnigt roligt hela den där perioden. Förutom kvällsövningarna, satt jag sön-
dagar med Bengt Wranne på Klin. fys. Klockan elva när andra gick i kyrkan satt vi och
programmerade hjärtkat. Sedan minns jag Hasse Dahlin, när han ringde mig och vad
gjorde att jag fastnade för killen? Jo han var född i grannbyn uppe i Ångermanland och
var bror med den vackraste flicka jag hade sett, Kickan. Han var trevlig så han tog vi.
(Skratt från åhörarna och talare)

Det gick väldigt bra. Vad gjorde vi när vi skulle komma igång? Vi busade inte på utan
vi tänkte till. Vi intervjuade, såg efter behoven och tittade efter vad andra gjort. Vi gjorde
ett par rejäla resor. Jag minns bestämt att det var med Hasse men han har ju inget minne.
Jag åkte runt med någon i alla fall i Europa och tittade på ställen där de hade kommit
längre eller där de hade gjort något. Vi åkte till Holland där de hade hållit på sen 1965, till
Glasgow och så vidare. Vi var där och charmade dem, vi skrev brev till dem och vi fick
deras program. De var väldigt generösa och bussiga. Vi fick en rivstart inom radioterapin.
1970 åkte jag runt ensam sex veckor i USA. Jag var hos Smith på Mayokliniken och Leon
Pordy i New York. Denna vrånga gubbe lyckades jag också pressa på information. Jag
var på National Institute of Health i två veckor och studerade sådant som vi skulle kunna
göra, haka på och göra bättre. Jag var och hälsade på Paul Halls gamla polare på Kaiser
Foundation i Oakland men där var det mer hälsokontroller. Vi lyckades fånga upp vad
andra gjorde men vi hade också fantastiska resurser som ni har hört här. Vi hade fullt
med trebetygare, ex-jobbare. Teknikum producerade sexton studenter per år i Uppsala
och Sune och jag höll ett brandtal där vi presenterade sexton projekt. Vi tog alla sexton
och Kai Siegbahn blev upprörd som inte fick några ex-jobbare det året. Vi tog rubbet
och Ewert var en av dem. Jag minns att vi graderade dem och jag fick tillgång till betygen.
Ewert Bengtsson var bäst, så han måste få göra något väldigt bra och svårt så det blev
bildbehandling och så vidare. Så gick det till.

Sedan var det ett tredje industrisamarbete med Ernst Leitz i Wetzlar och det var van-
sinnigt kul. Ernst Leitz, den gamle hövdingen själv som startade alltihop kom upp till
Uppsala. Sune och jag hade varit i Erlangen. Där hade de ett elvavånings hus och högst
upp låg restaurangen. Sune och jag tog hissen en gång för att åka upp och äta lunch. Vi
var ensamma i hissen och så tvärnitade den. In kom tre eller fyra blåklädda herrar. Vi
kände direkt igen Peter von Siemens, högsta hövdingen och Dr Dünitz som vi kände. De
frågade, ”Ska ni ut eller ska ni ner?” och vi svarade ”Nej vi ska upp”. ”Jamen vi ska inte
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upp” sa de och satte nyckeln i väggen och programmerade om hissen så att vi åkte ner
fast vi var på väg upp. (Skratt från åhörarna) Jag berättade historien för Ernst Leitz och
han sa ”Dr Olsen, das würde nicht bei uns passieren”. Jag tänkte att det var för att de var
finare. Men när jag kom jag ner till Leitz visade det sig bero på att de bara hade två vå-
ningar och att de inte hade någon hiss. (Skratt från åhörarna)

Jag är känd inom familjen för min optimism och utan den skulle många saker inte ha
blivit av. När Björn och jag var nere hos Leitz kom frågan om den kroniska bristen på
pengar upp. Jag menar, Werner gav ingenting. Jag fick inte en spänn av honom, utöver
min egen lön fick jag fixa det på annat sätt. Jag sa då till Leitz, ”Får jag tvåhundratusen
D-mark ska vi fixa problemet med automatisk cancercelligenkänning”. Det var en van-
sinnig tur att de inte gick på det, för det gick på många miljoner att lösa det. Det var en
sju eller åtta doktorsarbeten och det är knappast löst än. Men det var roligt. En annan
rolig sak var autofokus. För att över huvud taget kunna titta på bilder och hitta något
måste man kunna fokusera automatiskt. Autofokus var inte löst och det var faktiskt jag
som kom på hur man gjorde. Vi var några som skrev en patentansökan fort som ögat
1972, för Leitz skulle komma och vi måste skydda oss. Det var kanske fånigt. Vi tog pa-
tent i tolv länder. Varenda kamera idag använder vår metod, men det är länge sen så det
är passerat. Det var många förvecklingar där. Fokuseringsmetoden användes i praktiken
av Ewerts företag och vi fick 16000 kronor. Det var hemskt förargligt. Efter arton till
tjugo år var i alla fall tekniken ikapp. Det var upplösningen som vi inte fick till och det
var dyrt, 64000 dollar för att ta en diodarray på 64 bitar i början. Det kunde man inte ha i
en kamera, möjligtvis en elektronkamera. Vi var mycket och tjafsade med JEOL i Japan
och slogs med dem som hade snott vårt patent. Det visste de så förbaskat väl. Hur som
helst, det var en vansinnigt kul period. Vad jag förstår har tre produkter från Elemapro-
jektet blivit världsprodukter och sålt för miljardbelopp. Det är väldigt kul och det var
först i fjol som jag fick veta att hjärtkat. systemet hade sålt så bra. Vad jag vet skrev jag
kärnrutinen. Men den kanske sorterades bort, vad vet jag? (Skratt)

Sune Karlsson: Jag tror att kärnan fortfarande finns kvar men det är klart att det var en
viss vidareutveckling.

Bengt Olsen: Jag får hoppas det. Det fanns något som hette Enghoffanalys och man
skulle ha så kallade idiotkontroller. Vid manuell inmatning skulle man kolla att det blev
rätt och det var ett rimligt värde. Jag frågade Wranne vad vi skulle sätta för värde och han
svarade: ”Jo sätt du ett visst värde, för så kan ingen idiot mäta fel.” Vi lät datorn skriva ut
”Felkontroll: ajsing bajsing pottan mys, gör om Enghoffanalys” och sedan skrev han ett
fult ord. Det hände ju aldrig för att det var ett sådant idiotiskt värde. Senare slutade jag
och jag blev chef på QZ där jag var i tolv år. Sune ringde när jag varit på QZ i tre år och
sa, ”Hör du Bengt, nu är det ett jävla liv på Ackis, facket lever rövare för dataprogram-
men har skrivit oförskämdheter”. (Skratt) Vi hade glömt att ta bort felkontrollen, med de
olämpliga orden…

Urban Rosenqvist:19 Besöken vid utländska institutioner måste ha varit avgörande?

19 Urban Rosenqvist, f. 1940. Med. kand Karolinska Institutet (KI) 1961, med. lic. KI 1966, med. dr KI
1972, docent i experimentell endokrinologi KI 1972, docent i endokrinologi KI 1973. Biträdande överläka-
re i endokrinologi 1977–1980. Överläkare vid Landstingets Undervisningscentrum för Diabetes (LUCD)
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Bengt Olsen: Ja just det. Ja, det var hur det gick till. Det hade varit två internationella
konferenser, 1966, 1968 och 1970 var vi med. Vi åkte till Glasgow ett gäng och vi tog
över. Vi bestämde oss att nästa gång skulle det bli i Uppsala. Jag menar, vi var okända
men vi blev kända. Det var stort.

Hans Dahlin: … Han skrämde livet ur oss, så att… Ta den här stora kongressen då, året
efter.

Bengt Olsen: Jo, det var en glad överraskning och förresten ska vi ha kongress nästa år.
Vi jobbade då i två år, tio personer tror jag, säkert fem timmar om dagen för den konfe-
rensen. Det var hemskt mycket tid. Men det var häftigt, den var häftig och alla talade om
den och med det befäste projektet sin dominans i världen.

Hans Peterson: Då får jag tacka föredragshållarna. Det har varit en fantastisk exposé
över den tidiga utvecklingen och man kommer väldigt långt om man är pionjär, entusiast.
Det har vi lärt oss här. Jag vet att det sitter många pionjärer och entusiaster i publiken
och efter kaffet ska vi låta er komma till tals. När vi gjorde schemat hade vi sagt tio minu-
ter. Ingen höll tio minuter men vi var klara i tid enligt programmet.

-Kaffepaus-

Hans Peterson: Då ska vi göra så att vi tillåter tjugo minuter för frågor och kommenta-
rer. Kommentarer är lika viktiga som frågor. Kommentarerna är nästan ännu viktigare
för att då kompletterar ni de sex herrarnas minnesluckor, får vi hoppas eller lägger till
intressanta saker som har hänt på vägen. Efter det så har Urban klurat ut ett antal ämnen
som han vill att vi ska debattera. Urban håller i den biten. Då lämnar vi ordet fritt för frå-
gor. Ni kan ställa frågor till panelen. Eller har ni kamrater vid sidan av som ni vet har
upplevt något som ni vill veta lite mer om går det också bra att ställa frågor till dem. Var-
sågoda!

Urban Rosenqvist: Vem vill börja?

Röst från auditoriet: Vi pratar om IT i vården. Vi har pratat om journalsystem, om
bildbehandling men sedan har vi delen som är inbyggd i produkter och mer dold. Där är
det inte så mycket dataöverföring mellan olika system utan ingår eller ligger det utanför?
Hur har ni dragit gränsen?

1984–1993. Överläkare vid Enheten för socialmedicin, Kronan, 1994-95. Professor i hälso- och sjukvårds-
forskning vid Uppsala universitet 1995–2006. Prof. emeritus vid Uppsala universitet 2006–. Källa: Urban
Rosenqvists installationsföreläsning, “Från specialistbehandling till egenvård” (1996)
(www.info.uu.se/publ/fp1996/18.html, 2007-06-17); Presentation på Uppsala universitets hemsida
(www.pubcare.uu.se/halso/Presentationer/urban_rosenqvist.html, 2007-06-17).
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Hans Peterson: Det har diskuterats mycket internationellt. Min uppfattning är att medi-
cinsk informatik eller hälsoinformatik som vi kallar det idag, sysslar med den patientnära
delen. Den apparatnära delen har teknikerna fått ta över. Det är min tolkning av hur de-
batten har gått men alla är inte överens med mig.

Röst från auditoriet: Nej, det är en gränsdragning, men det är ett försök i alla fall. Det
förstår jag.

Hans Peterson: Ja, det är det.

Sune Karlsson: Jag kanske ska kommentera det där. I den första generationen fanns det
separata enheter med mätinstrumenteringen och sedan stod det ett schabrak, en stor da-
tor vid sidan om. I den andra generationen krympte schabraket så pass mycket att man
kunde plocka in det i mätkonsolen. I den tredje generationen kom mikroprocessorerna
och de hade sådan kapacitet att de verkligen kunde utföra beräkningar. Vi har som ex-
empel EKG-tolkning där hela EKG-tolkningspaketet ligger i en liten apparat. Det inträf-
fade i skiftet omkring 1990.

Lars Zetterberg:20 Jag heter Lars Zetterberg och jag är från KTH. Jag ska be att få
kommentera en lite oväntad situation som högst avsevärt har bidragit till utvecklingen av
signalbehandlingen kopplad till medicinsk teknik och vård. Det rör en kostnadssättning
som högskolevärlden på den tiden lade på oss på institutionen. Vi körde då, som många
här har sagt, via hålkort och en dator stod uppställd på KTH och det fanns på FOA.21 Vi
sökte medel på Tekniska forskningsrådet för att kunna göra körningar. Det var bara det
att det var fiktiva pengar. Det kostade de facto ingenting utan det var fiktiva pengar. Rätt
var det var bestämde de sig ett år att vi skulle betala med verkliga kronor. Då sa både jag
och många andra att det inte var någon idé att fortsätta med det längre. Både vi och
många andra köpte då Digital Equipments maskiner, PDP-11, och det fanns varianter.
Det hade en fullständigt fundamental betydelse för kunskapen om signalbehandling. Det
gjorde att vi, folk på institutionen kunde lägga ”hands on” på utrustningarna och utveckla
tillsatsutrustningar, det var AD och AD-omvandlare och det kunde matas in data. Till
exempel Bertil Wennberg höll på med EEG-data. Det går inte att överskatta betydelsen
av detta för att utveckla kunskapen om signalbehandling. Det kom bland annat att gälla
den medicinska sidan men också andra saker som kommunikation.

20 Lars Zetterberg, f. 1925. Civ.ing. i elektroteknik KTH 1949. Lic. i telegrafi och telefoni KTH 1955. Post-
doc vid University of Chicago, USA, 1955–1956. Ph.D. i kommunikationsteori, KTH 1961. FOA 1949–
1962. SAAB (Stockholm) 1962. Forskare vid STU 1963–1964. Gästprofessor vid University of Southern
California 1964. Professor i teletransmissionsteori LTH 1964, KTH 1965–1990. Medlem IVA 1976. Tele-
verket 1978–1979. Medlem Kungl. Vetenskapsakademin 1986. Chester Carlsson research prize 1987 (IVA).
Livsmedlem IEEE. Professor emeritus KTH, Signals, sensors and systems 1990-. Hedersdoktor Lund
Universitet 1995. Källa: Lars Zetterbergs CV (2005)
21 FOA står för Försvarets Forskningsanstalt, nuvarande FOI (Försvarets Forskningsinstitut).
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Arne Hamfeldt:22 Jag är från Sundsvall. Jag kom dit 1965 och jag upplevde detta att
bygga ett nytt sjukhus. På det gamla sjukhuset hade jag ett laboratorium på 300 kvadrat-
meter. Inom det utrymmet kopplade vi in ett datasystem som var kopplat till analysma-
skinerna och sedan kopplade vi till ett databehandlingssystem i Uppsala. Vi skickade kort,
det var ett plockande med kort som nästan är obegripligt idag. Vi fick ut kort på våra
analysmaskiner i Sundsvall som vi stoppade i en kortläsare som skickades ner via telenä-
tet till Uppsala där det printades ut kortbuntar. Där stoppades buntarna i en maskin för
databehandling som sedan spottade ut en massa kort som stoppades i en kortläsare och
skickades upp till oss. Det var de allra första försöken att komma in i ett databehand-
lingssystem. Rätt så snart hade vi vår egen datamaskin, även på det gamla sjukhuset. Un-
der tiden skulle vi skissa ett nytt sjukhus och ett nytt laboratorium. Vi hade 300 kvadrat-
meter på det gamla, naturligtvis var det 3000 kvadratmeter i det nya som vi ritade. De
första att flytta in i det nya sjukhuset var Norrdata Datasystem. Året efter kom sjukvår-
den och vi hade ett laboratoriedatarum på 200 kvadratmeter med en stor kylanläggning
som skulle kyla ner maskinerna. Det var en klar felsatsning men vi hade inte en aning om
att det skulle utvecklas åt det håll som det blev med smådatorer. Vi hade stora IBM-
datorer och det jag kommer ihåg var att vi betalade stora räkningar till IBM. Vi var vi
uppe på 1,2 miljoner. De hade ett raffinerat sätt att debitera, nämligen så att det var en
lång rad med olika delar. När jag till slut upptäckte att även chassiet hade sin särskilda
debitering insåg jag att det bara var för att de skulle kunna kontrollera. Det var väldigt
dyrt och det sade någon av er också att det var dyra system på den tiden. Det var för
stort där och då. Den enda trösten är att bakteriologiska laboratoriet, som också byggde
nytt laboratorium, inredde stallar för får, marsvin och för grodor som inte heller har
kommit till användning. Det blev fel från det gamla sjukhuslaboratoriets sida.

Åke Holmgård:23 Jag heter Åke Holmgård. På den gamla goda tiden var jag i Hudiksvall
och då fanns ett samarbete mellan Sundsvall, Hudiksvall och Uppsala. Grunderna till det
var att Centralsjukhuset i Hudiksvall trappades ner. Jag var Förste laboratorieläkare och
det fanns inga möjligheter att utveckla program, inga möjligheter att välja datasystem eller
någonting. Den logiska tanken var då att vända sig till Uppsala Datacentral och den dy-

22 Arne Hamfeldt, f. 1930. Studier vid Uppsala universitet (UU) 1950, medicinstudier vid UU 1951–1958.
Med.lic och leg.läkare 1958. Underläkare vid medicinska kliniken, Akademiska sjukhuset (Uppsala) 1958–
1962. Stipendiat vid Medizinsche Universitätsklinik, Tübingen/Neckar (Tyskland) 1963. Underläkare vid
kliniska kemiska laboratoriet, Akademiska sjukhuset 1962–1965. Överläkare vid klin. kem. Lab., Sundsvalls
länslasarett 1965. Med.dr 1967, UU. Docent i klinisk kemi, med. fakulteten, UU, 1967. Klinikchef, verk-
samhetschef vid laboratorieavdelningarna för klinisk kemi, blodgivarcentralerna, isotopavdelningarna (läns-
sjukhuset i Sundsvall, länsdelssjukhusen i Härnösand, Sollefteå, Örnsköldsvik) 1965–1992. Studieresa till
USA för studier av ADB inom sjukhuslaboratorier i Boston, Youngstown, Ohio, New York, 1968. Ordf. i
Svensk förening för klinisk kemi (SFKK) och Scandinavian society for clinical chemistry (NFKK) 1971–
1974. Pensionerad 1992. Styrelseledamot i Sundsvalls pensionärsuniversitet 2000. Källa: Arne Hamfelts CV
(2006)
23 Åke Holmgård, f. 1931. Med.kand. Karolinska Institutet (KI) 1953. Med.lic. KI, leg.läkare 1958. Dokto-
randstipendium 1958–1961, Med.dr. KI 1961. Underläkare, kliniskt-kemiska laboratoriet, S:t Eriks sjukhus
(Stockholm), 1961–1964. Överläkare och klinikchef, kliniskt-kemiska laboratoriet, Hudiksvall sjukhus,
1964–1970. Docent (Uppsala Universitet) 1968. Överläkare och klinikchef vid kliniskt-kemiska laboratori-
et, Centralsjukhuset (Karlstad), 1970–1993. Pensionerad 1993. Uppdrag för Swedac (inspektion av klinsikt-
kemiska laboratorier 1993–1997. Projekt i Estland, Lettland och Ryssland för samarbete mellan kliniskt-
kemiska laboratorier (finansiering genom Östeuropakommittén, Stockholm) 1992–2006. Källa: Åke Holm-
gårds CV (2006).
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namiske chefen som alla har beskrivit här. Han var lika duktig på det här området också.
Det var det som gjorde att samarbetet startade och att vi kunde komma igång på ett rela-
tivt litet sjukhus. Det hade varit omöjligt annars utan samarbetet. Samtidigt gjorde vi re-
gelbundna resor till Uppsala där vi framförde våra önskemål och jag tror att de respekte-
rades. Det vet Ove Larsson också, som var med. Tack!

Hans de Vera:24 Ja, jag får hoppa ett steg framåt. Jag har inte jobbat så mycket inom
medicin de sista åren men jag gjorde det tidigare. Jag har frågat allmänt angående vad jag
har sett, att man tar fram uppgifter för ett speciellt område. Finns det nu några planer för
så kallad ”decision support”, alltså att man samlar olika data och använder det som un-
derlag för att hjälpa till att ställa en diagnos eller få förslag till fortsatta åtgärder?

Hans Peterson: Det har förekommit väldigt många sådana försök och en del har lett till
roliga historier i dagspressen. Det beror ju på hur man utvecklar systemen. De första sy-
stemen utvecklades av en entusiast som visste allt om ett litet område. Det spelade ingen
roll vilka symtom eller vilka labvärden som matades in, man fick alltid en diagnos inom
det området. Några andra diagnoser fanns inte. Svårigheten var att man skulle ha ett mul-
tidisciplinärt system. Det har arbetats enormt och jag har inte följt med den senaste ut-
vecklingen men det har blivit bättre. Kan man använda dem som beslutstödsystem som
man hade avsikten från början? Nu kallas de för beslutstödsystem. Nu gör man istället
något som kallas ”clinical guidelines”. Har man sådana symtom ska man i första hand
tänka på det och stämmer inte det får man gå tillbaka. Det kommer att bli ett iterativt
system mellan en dator och en behandlande person inom sjukvården. Jag tror inte man
kommer fram till att man kan stoppa in data i en maskin och få upp en enda diagnos. Jag
tror att det är lite för jobbigt men det kan hända att jag har fel.

Paul Hall:25 Jag heter Paul Hall och som gammal kliniker undrar jag, varför ska vi ställa
diagnoser? Vi höll på med Homer Warners diagnostikprogram för medfödda hjärtfel un-
der en period. Det fungerade bra i Salt Lake City men det fungerade inte på Karolinska
sjukhuset och inte på Södersjukhuset. Tydligen är det så att vi måste definiera om de va-
riabler vi sysslar med och det är så tacksamt att vi idag har haft en databehandlingskurs.
Ni sysslar med analoga signaler, kurvor som ni mäter och vi som är kliniker sysslar med
lite konstiga anamnesiska och statusfenomen. Min idé efter alla dessa år är att gå direkt på
terapi istället. Vad vi kallar sjukdom är inte av intresse. Nu skickar jag kanske ut en
brandfackla i onödan men det må vara hänt. Tack!

24 Hans de Vera, f. 1936. Började sin IT-bana som säljare av datorer hos IBM 1965. Arbetade på IBM
1965–1983. Utveckling och implementation för tillverkningsindustri (hålkortsbaserade) 1966. Utveckling
och implementation av bl.a. datoriserad sättning och redigering av dagstidningar, EKG system för Univer-
sitetssjukhuset i Umeå, kem.lab. (automatiserad analys och utskrifter), patientadministrativa system 1968.
GM IBM Sydvästra Afrika 1973. Chef för IBM International Medical Industry Center i Rom 1977. EMEA
(Europe, Middle East, Africa) kompetensutveckling för Europa, Mellanöstern och Afrika, 1977. Försälj-
ningschef Offentlig sektor i Sverige; Stat, Landsting och Kommuner, 1980. Egenföretagare 1983; bl.a. sam-
arbete med UDAC. Egenföretagare ISMC; utveckling av statsadministrativa system för staten Bahrain
1984. Egenföretagare, MIGRONIX (Sverige) 2001. Källa: Hans de Veras CV (2006).
25 Paul Hall. f. 1925. Läkarutbildning i Lund. Malmö Allmänna Sjukhus 1958–1961, Serafimerlasarett
(Stockholm) 1962–1965, Karolinska sjukhuset 1965–1971. Utvecklade bl.a. journalsystemen J1 till J5 på
1960-talet. Källa: Intervju med Paul Hall (2005).
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Hans Peterson: Ytterligare frågor?

Bengt Olsen: En komplettering. Runt 1970 kom vi faktiskt på att det inte skulle vara
dumt att försöka förstå hur läkarna kom fram till diagnoser. Då hade ett programme-
ringsspråk som hette Lisp, artificiell intelligens och sådant precis kommit. Vi hade en
stjärna som flyttade från Uppsala till Linköping, Erik Sandewall som var framburen pro-
fessor där. Jag ringde honom och frågade om inte han trodde att man skulle kunna göra
ett Lisp-system för Siemenskärran då. Så vi provade att locka ur läkarna hur de mätte
EKG-kurvor i första hand. Sedan skulle systemet säga ”Vilken diagnos ger du?” och pro-
fessor Ström eller vem det nu var skulle svara, ”Det och det”. ”Men varför då?” skulle
systemet fråga och få svar ”Jo, därför att den och den”. ”Jaha, men förra gången sa du så
här”, skulle systemet säga. Sedan skulle man ställa in på en individ, en läkare. Vi körde
också samma EKG ganska långt senare på den första läkaren, fastän han inte visste om
det då. Det var väldigt intressant och det var en ganska stor interpersonell variation och
än mer mellan personer förstås. Det är en examensarbetare som heter Sture Hägglund
och som är professor i Linköping nu som skulle lämna sitt trebetygsarbete till mig. Det
gjorde han aldrig för det var för svårt i slutändan. Jag påminde honom härom året. Det
har alltså funnits idéer men det är ett svårt problem.

Hans Peterson: En del människors säger att det finns något som heter klinisk blick. Det
är något man får om man sysslar länge med sjuka människor. Man kan få ett intryck av
att det rör sig om en viss typ av sjukdom även om man inte kan befästa det på något an-
nat sätt. Som ung ögonläkare var jag med på mitt första ögonläkarmöte där alla professo-
rerna i Sverige var med också. Där var det en som påstod att han ganska snabbt kunde se
om en patient hade en grav astigmatism. Då reste sig nästa professor upp och sa att han
kunde se att de hade astigmatism innan de satte sig i stolen. Sedan reste sig den tredje
upp och sa att han kunde se det redan i dörren. (Skratt från åhörarna) Om patienterna
hade astigmatism eller inte, det vet jag inte.

Sören Jakobsson:26 Jag vill bara kommentera det här med beslutsstöd, hjärtsjukdomar
och EKG. Vi ska inte glömma att EKG-bilden är en spegling av en process som finns
fysiologiskt inuti kroppen. Under 1960- och 1970-talet lagrade Mayokliniken ett antal
anatomiska preparat som var dokumenterade med en EKG-bild före ett dödsförlopp för
att komma närmare det här. Jag tror inte att man lyckades komma närmare än man har
gjort hittills. Tack!

Arne Hamfeldt: På laboratoriet lärde vi oss också att programmera själva. Det fick man
göra på den tiden. Vi skaffade oss en Fortran bok och försökte utnyttja det här för att
underlätta bedömningsarbetet av klinisk-kemiska analysresultat. Jag har plockat fram en
publikation från Sundsvall som vi gjorde 1969 som ett exempel på detta med tolkning. I
publikationen var det fråga om att analysera järn, TIBC och transferrin eller järnmättnad

26 Sören Jakobsson, f. 1933. Med.dr., leg.läkare. Klinisk verksamhet främst inom internmedicin. Lednings-
ansvar för projekt angående ”försöksverksamheten med hälsokontroll”: projekten X69 (1969) och X71
(1971), Medicinalstyrelsen och Landstinget i Gävleborg. Studier av tidig diagnos av bröstcancer, screening
med s.k. enbildsmammografi. Under ca 15 år överläkare/chef vid samhällsmedicinska avdelningen, Lands-
tinget Gävleborg. Prof. emeritus. Källa: Sören Jakobssons CV.
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som det hette på den tiden. Till resultaten finns ett visst antal förslag till tolkningar kopp-
lade. Det kan vara en okomplicerad B12 eller folsyrabrist, det kan vara hemolys eller he-
mokromatos och så vidare. Det var ett sätt att försöka utnyttja det här systemet för att
underlätta för information från den på laboratoriet bedömande läkaren av resultaten.
Tack!

Hans Peterson: Ja, om det inte är några fler frågor tycker jag att vi går över till den
andra delen som Urban ska hålla i. Varsågod Urban.

Urban Rosenqvist: Ja, då ska jag försöka ta några av ämnena som vi tyckte var aktuella
eller som kom upp under diskussionen. Jag själv arbetade en del på laboratoriet och jag
minns min tid uppe i Umeå till exempel, när vi försökte konstruera maskinen som skulle
läsa kurvor. Vi lyckades aldrig lösa det och vi fick det aldrig att fungera med våra hålkort
heller. Umeå på den tiden kändes ganska ödsligt. Möjligen var det så att Uppsala var en
ganska fantastisk miljö där man kunde kommunicera, där alla människorna fanns och där
det fanns ett väldigt drag kring de här frågorna. Skulle vi kunna fundera lite över hur det
har utvecklat sig sedan? Det var förstås spännande då när det fanns pengar, tekniker,
möjligheter och folk som jobbade på nätterna men så kan man ju inte hålla på. När tog
det slut eller hur kunde man vidmakthålla det här?

Hans Dahlin: Det är intressant för Elemaprojektet kan vi Uppsalabor eller Uppsala-
kopplade bor vara väldigt stolta över. Man kan fråga sig vad det gav för resultat ur ett
nationellt perspektiv? Skapade det nya etablissemang och satsningar inom vården? Vi har
vittnat här om att det har gett kommersiella effekter, för Siemens inte minst. De drog
egentligen det längsta strået trots att de inte gjorde den största investeringen, så ur deras
sida var det väldigt smart. Kan man då se någon effekt av det? Det är allmänt känt att det
inte finns något land i världen där Jantelagen är så stark som just i Sverige…

Urban Rosenqvist: Var det någon som sade något?

Röst från auditoriet: Ja, Norge…

Urban Rosenqvist: Norge, ja, ja. (Skratt från åhörarna)

Hans Dahlin: Hur som helst känner vi av de här krafterna, framför allt på det veten-
skapliga planet. Jag menar mellan de olika universiteten. När jag började leta i mina
gömmor från den här tiden dök många intressanta dokument upp. Jag hittade något som
heter Teknik i Sjukvården och tänkte ”Perfekt, det är precis vad jag ska vittna om idag!”.
Jag kommer ihåg att jag var lika arg då som jag blir nu när jag läser den. Jag tyckte att den
gav en snäv bild av 1970-talets tekniska utveckling inom sjukvården. Den beskrev endast
den tekniska utvecklingen i Lund och Linköping och inget om Elemaprojektet trots att
tidskriften utkom 1981, alltså tio år efter att Elemaprojektet slutdokumenterades. Jag frå-
gar mig, varför? Det kanske beror på att man inte tycker att det som hände i Uppsala var
så stort som vi vill vittna om?

Att satsningen på Elemaprojektet lyckades över förväntan står utom allt tvivel. Detta
visade sig under 1980-talet då ett nytt stort projekt såg dagen. Projektet utformades kring
frågeställningen om det går att förbättra cancervården med datorer? Den frågan var aldrig
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ställd vid Elemaprojektet utan där var det mer om man över huvud taget kunde tillämpa
datortekniken i sjukvården? Projektet fick namnet CART och finansierades med ca 30
miljoner från Nordisk Industrifond och Nordisk Industri gemensamt.27 Vi lyckades samla
alla nordiska kliniker, nordiska forskningscentra och hör och häpna, alla nordiska företag
som hade någonting att göra med branschen.

Det går att skapa förutsättningarna. Jag tror egentligen att det bara är frågan om att
rätt person med rätt entusiasm skapar rätt relationer. Men en sak är säker, det går aldrig
att ställa sig bara på ena sidan i Sverige. Även idag måste vi integrera och vad jag förstår
från Urban är just Umeå långt borta och lite ensamt. Där är det fortfarande så att man
strider hårt för att skapa sin egna höstack eller gödselstack, vad man nu vill stå på. (Skratt
från åhörarna)

Urban Rosenqvist: Kommentarer?

Sune Karlsson: När ekonomerna fick en successivt ökad inverkan vid bedömning av
projekt i utveckling och liknande blev det väsentligt svårare att starta projekt av Elematy-
pen eller Uppsalaprojektet som vi kallar det. Det var nog en komponent i det här. En
annan komponent som jag upplevde mycket som utvecklingschef på Elema, var att hu-
vudmännen höll en hårdare kontroll över den tid som läkare använde. Det gjorde att vi
sökte oss utanför Sverige. Vi hade samarbeten i Tyskland och med Thorax Center i Rot-
terdam. Vi blev så att säga tvingade att ta oss ut för att kunna disponera en del läkartid.
För oss var det centralt att vi fick en klinisk bedömning och en avhyvling av koncepten
så att den passade för olika marknader.

Ragnar Nordberg: Det här med samarbete med industrin har väldigt många dimensio-
ner. Här har vi hört om en typ av samarbete men datoriseringen gjorde också att det gick
att genomföra kliniska studier i samarbete med läkemedelsindustrin. Det hade varit snudd
på omöjligt om vi inte hade haft datoriseringen med de krav på kvalité som ställs på det
material som lämnas till och används inom den industrin. Det finns många vägar att job-
ba tillsammans med industrin. Vi gjorde det tillsammans med Hässle och numer gör vi
det med Astra Zeneca och Pharmacia. Det har vi gjort under ett stort antal år och den
typen av samarbete pågår fortfarande. Det har också gjort att det i stor utsträckningen
har bidragit till finansieringen av datoriseringen på Sahlgrenska sjukhuset.

Sedan försökte hela tiden dokumentera vad datoriseringen innebar och att det fanns
vinster med det. Därmed fick vi stort gehör från sjukhusledningen att fortsätta vårt arbe-
te med datoriseringen eftersom vi kunde visa att det medförde rationaliseringar i vården
och kostnadsbesparingar. Tyvärr har många projekt drivits där de inte har gjort de studi-
erna. Även på Sahlgrenska föll det lite i skymundan. Ett tag var det väldigt svårt att för-
söka hävda att anledningen varför de hade kommit undan en hel del i kostnader berodde
på datoriseringen.

Så hade vi det här fantastiska med 2000-skiftet då man skulle ha både hängslen och
livrem för man visste inte vad som skulle hända med datorerna. På Sahlgrenska gjorde de
ett fantastiskt jobb för de tillsatte en enorm kommitté för att övervaka. Det var ett stort
projekt och alla fick alla komma in och säga vad de behövde för att gardera sig om dato-
rerna skulle gå ner. Hade jag fått en tiondel av de pengarna kunde jag ha drivit datorise-

27 CART står för Computer Aided Radio Therapy.
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ringen på Sahlgrenska i många, många år. Vid sekelskiftet visade det sig helt plötsligt hur
betydelsefulla datorerna var och hur mycket folk det skulle behövas för att driva det ma-
nuellt om vi inte hade datorer. Det finns många sätt att nå ekonomi om man verkligen
sätter sig ner och analyserar det. Tack!

Torgny Groth:28 Jag heter Torgny Groth och jag kommer från Uppsala. Apropå finansi-
ering, under 1990-talet kom det mycket pengar från EU i olika projekt. Först var det en
explorativ fas som följdes av huvudfasen, AIM och där har det varit väldigt stora pro-
jekt.29 Ett som har med klinisk laboratoriemedicin att göra var OPENLABS som var det
största projektet i AIM-fasen. Det var 24 eller kanske 28 partners varav 14 kom från in-
dustrin och om jag inte missminner mig var budgeten 80 miljoner svenska kronor. Vi
skulle vara ett flaggskepp och komma fram med en europeisk specifikation på kliniska
laboratoriesystem. Det var alltså instruktionen från Nils Rossing som var ordförande i
DG XIII i Bryssel. Rossings intention var att alla AIM-projekt skulle utvärderas efter hu-
vudfasen, men tyvärr följdes inte detta upp. De bytte ordförande till en fransk ordföran-
de och istället för att koncentrera verksamheten på en utvärdering i 15 planerade större
pilotprojekt blev det nysatsningar i 75 små projekt tror jag. Det var inte så bra. Då var det
många europeiska företag och forskargrupper som tappade lusten att delta i EU-projekt.

Även jag deltog i projekt inom intensivvård, INFORM, TANIT-1 och TANIT-2
samt SYNAPSES och SYNEX som utvecklade system för kommunikation. I Sverige har
man inte byggt på de stora erfarenheterna som har gjorts i de europeiska projekten, utan
man har börjat om från början. Det hindrar inte att det har gjorts en del intressanta saker.
På laboratoriesidan har vi även haft ett projekt där vi utvecklat ett system för kvalitets-
kontroll för distribuerade patientnära analyser. Det gjorde vi i samarbete med SYSteam
med vilka vi gjorde en produkt, QA-server som marknadsförs av SYSteam.

På den nordiska nivån har Nordisk Industrifond skjutit in mycket pengar, bland an-
nat till ett projekt som hade med beslutsystem att göra, Kusin-Med eller Knowledge Ba-
sed System in Medicine. Uppsala var ett av de nordiska centra där industrin också fanns
med. Det är ett sätt som har gjort det lättare att ha storskaliga projekt och det är på det
sättet som det fortsätter. En intressant spin-off på hjärtkat. sidan är att vi byggde en kar-
diologisk databas där hjärtkat. data var en del. Den kardiologiska databasen omfattade
information om hjärtpatienter på hela sjukhuset. Medicinskt ansvariga var Uno Erikson
på röntgen, Ingemar Cullhed och Ebba Enghof på hjärtmedicin och Adar Hallén på
thorax. Databasen sjösattes i Uppsala 1970 och den har gått fram till modern tid, ända
tills Lars Wallentin blev Professor i Kardiologi i Uppsala och han införde motsvarande
system på PC. Det har blivit RIKS-H/A av detta. Ytterligare något intressant var att ut-
vecklingen av den kardiologiska databasen till en början gjordes i en joint study med

28 Torgny Groth, f. 1940. Fil.kand. Uppsala universitet (UU) 1962. Amanuensis i fysik 1965. Lic. i atomfy-
sik, kvantmekanik, beräkningsmetoder (”computational methods”), kontrollteori, cybernetik, modell- och
systemteori), UU, 1967. Systemprogrammerare, UDAC, 1967–1969. Fil.dr. i fysik/beräkningsfysik, UU,
1970. Systemanalyst, UDAC, 1969–1975. Lektor i beräkningsfysik, UU, 1971. Gästprofessor i ’Human
biologic informatics’, Inst för fysiologi och klinisk biokemi, Odense universitet, 1974. Chef på UDAC, div
systemanalys och utveckling, 1981–1984. Lektor i biomedicinsk informatik och systemanalys, Med.fak.,
UU, 1982. Chef för Biomedical System Analysis [Biomedicinsk systemanalys] (BMSA), UU, 1981–1997.
Chef för Biomedical Informatics and systems analysis, Med.fak., UU, 1998–2005. Källa: Torgny Groths CV
(2006)
29 AIM står för Advanced Informatics and Medicine.
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IBM:s databashanteringssystem. Men det ledde fram till att man började utveckla Mimer-
systemet på UDAC och Akademiska sjukhuset. Sven G. Johansson som jobbade med
signalanalys på trycksignaler och EKG för hjärtkat. blev den förste VD:n på Mimer AB.
Det kommer in en hel del spin-off av sådana här övningar…

Bengt Olsen: Jag kommer ihåg något fantastiskt kul med Hasse. 1972 hade vi säkert lagt
ner tio till femton manår på mycket avancerade fysikaliska, medicinska och numeriska
metoder och all möjlig blandvetenskap för att göra dosberäkningar. Det har haft vissa
positiva effekter. Hasse jobbade också kliniskt och han kom på en ekonomiskt viktig sak.
Fraktionerad behandling var nämligen uppdelad i 25-30 behandlingar. Det var väldigt
mycket jobb att göra för hand så hade man räknat en gång hade man räknat klart. Om
det råkade sluta på en fredag eller en måndag struntade man i det för det kunde man inte
räkna om. Men Hasse kom på att om han räknade om med dator så att det slutade på en
fredag slapp de ligga inne över helgen. Patienterna ville hem, personalen ville ha lite jobb
och vi var hemskt lyckliga för vi tyckte att det genialt. Medicinskt spelade det ingen roll
att behandla två gånger mindre, det spelade absolut ingen roll för de fick samma dos. Vi
gick till Bengt Johansson som var Ekonomi- och Administrativchef på Ackis och berät-
tade vad bra vi hade gjort det. Vi tyckte att vi hade tjänat mängder med pengar åt Ackis.
”Jaha” svarade han ”Det är inte så säkert. Tänk om det är utomlänspatienter då”. Utom-
länspatienter fick man alltså cash för. Jag vet inte om det slutade med att Uppsalapatien-
terna fick gå hem på fredag och de andra på en måndag men jag kan tänka mig det.

Urban Rosenqvist: Vi har ju vittnat om hur viktigt det är att vara nära verkligheten och
utvecklingen. Om man ser till idag går labben över till att köpa färdig teknik i en större
utsträckning och det finns inte så många läkare kvar på till exempel Kem. lab. Är det så
att om man köper in färdiga produkter, att det inte längre att arbeta på det här sättet ef-
tersom dessa samarbetspartners inte längre finns?

Åke Holmgård: Vi ska inte glömma att två saker hände på 1960-talet. Dels fanns det
fantastiska tekniska innovationsmöjligheter och databehandling. Det kombinerades med
att landstingen hade väldigt gott om pengar under hela 1960-talet. Politikerna sa att sjuk-
vården får kosta vad den vill och det varade till långt in på 1970-talet. Jag tror att det
gynnade utvecklingen väldigt mycket samtidigt som det också skadade utvecklingen. Jag
kan ta ett exempel. Jag var i Karlstad efter Hudiksvall och i Karlstad skulle vi köpa ny
datamaskin. Alla som kunde data och som var tillfrågade sa ”Nej”, ända tills det kom upp
till Förvaltningsutskotten. Då sa ordföranden ”Jasså Holmgård, jamen det är klart Holm-
gård ska ha en ny datamaskin”. Så var det klart och så gick det till.

Urban Rosenqvist: Jag har fått en fråga. Har IT-systemen varit konkurrenter till den
kliniska blicken eller har aspekter av den kliniska blicken blivit inbyggda i olika IT-
applikationer inom vården?

Paul Hall: Om jag förstår frågan rätt, kommer jag att tänka på professor Jan Walden-
ström som var en av våra största diagnostiker i historisk tid. Han kom från Uppsala och
hamnade i Lund, Malmö. Han hade en förmåga att sätta sig hos en patient och säga
”Snälla fru Pettersson, berätta för mig…”. Tio minuter senare skrev han på en liten lapp
som han stoppade i ett kuvert och gav till den biträdande överläkaren. Sedan sa han, ”Du
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kan öppna kuvertet om fjorton dagar”. Där stod diagnosen. Hur han bar sig åt kan ingen
göra om idag. Vi andra som använder det jag kallar, paraklinik, det vill säga det vi har ta-
lat om idag, röntgen, EKG, EEG och så vidare, vi fick gå igenom hela servern. Eftersom
vi börjar komma till slutet har jag en fråga. Jag begär inte något svar för jag tror inte att
det är möjligt, men vad kostar en patient på vägen genom sjukvårdssystemet? Jag talar
inte om ett sjukhus, jag talar inte om öppenvård eller sluten vård utan jag talar om vägen
genom sjukvården. Ingen kan besvara den fråga Florence Nightingale ställde för snart
200 år sedan. Det är en katastrof. Trots att vi sitter med all modern teknik har inte i våra
journaler så mycket som en blänk om vad det kostar. Jag glömmer aldrig vad Jan Wal-
denström sa, ”Ska vi verkligen ge den här gamle damen Aureomycin? Det kostar 2000
kronor”. Tack.

Åke Holmgård: Till mina tveksamma meriter hör att jag var Sjukhusdirektör i nästan ett
helt år. (Skratt från åhörarna) Det som belastar och som gör att kostnader skiljer sig och
att sådana beräkningar inte går att göra är fastighetskostnaderna. De slår igenom väldigt
hårt. Jag tror inte att man kan räkna ut om en galla är billigare på ett sjukhus än på ett
annat sjukhus. Det går inte.

Urban Rosenqvist: Jag skulle vilja komma tillbaka till kommentaren kring Waldenström.
Han hade både den kliniska blicken och erfarenheten. Är det möjligen så att vi närmar
oss ett område som datorer inte kan hantera, nämligen den tysta kunskapen, erfarenhets-
kunskapen som inte går att skriva ner?

Hans Dahlin: När det gäller cancer och framför allt strålterapi handlar det om att skjuta
på en tumör som är väldefinierad. Någon ska ha talat om var tumören ligger och hur stor
den är. Grundat på det ska fältet formas med hög precision och sedan ska man skjuta.
Detta har lett till tekniska utvecklingar med fokus på att skjuta skarpt, med högre preci-
sion på mål – tumören – som man fortfarande beskriver väldigt dåligt. Idag finns mycket
avancerad teknik för ”Image Guided Therapy” där maskinen ställer in sig själv efter ett
definierat mål. När man började tillämpa denna teknik insåg man snabbt att det krävdes
betydligt mer expertpersonal vid varje behandling än vad det fanns resurser till. Detta
innebär att cancervården blir dyrare och mindre effektiv med följd att färre patienter blir
behandlade och köerna växer. Frågan är hur långt vi kan gå innan de tekniska invester-
ingarna medför att vårdkostnaderna blir omöjliga att hantera? Med lite eftertanke, vilket
vi får genom sådana här erfarenhetssammankomster, kan vi kanske klara av problemet i
tid.

Urban Rosenqvist: Paul Hall hade en synpunkt…

Paul Hall: Jag vill gå tillbaka till frågan om det jag kallar skillnaden mellan data och in-
formation. När det gäller Jan Waldenström använde han något som vi inte kunde definie-
ra som data. Det fanns inte en definition på det. Jag tror att i varje system, vare sig det är
tolkningar av EKG, EEG eller något annat har vi ungefär 80 procent data som vi kan
manipulera i datorer. Sedan har vi en sektor som ligger utanför och jag vet inte om det
inte är något annat än det vi utvecklar vetenskapligt. Ju mer vi forskar på områdena, ju
mindre information och ju mer databehandlingsvänligt material får vi. Jag vet inte om jag
uttrycker mig korrekt men det började någon gång på 1960-talet under en diskussion med
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bland annat Don Lindbergh. Jim Sweeny var också där. Det bildades snart två grupper,
en som förstod vad som menades med data och information och en grupp som absolut
inte kunde förstå det. Den diskussionen kommer säkert upp igen. Tack så mycket.

Sune Karlsson: Jag vill göra en kommentar av mer jordnära slag. Inom projektet försök-
te vi också oss på det här med bedömningen av kostnader för en undersökning. Det är
klart att vi förenklade det så att det blev möjligt att mäta olika sätt att arbeta på. Jag har
grävt fram att vi hade en kostnad för EKG tolkning på ungefär nio kronor. Målet var att
komma ner till fem kronor. Innehållet kan vi diskutera för fastighetskostnader var säkert
inte med men däremot personalhantering och kostnader för dator, och så vidare.

Sune Karlsson: Ja, det fanns med som hyra faktiskt. Vad rör hjärtkateterisering hade vi
som målsättning att kostnaden skulle vara mindre än fyra teknikertimmar när det gällde
utvärdering och sedan arbetade vi på det. Det gällde att ha något mått som var i rimlig
grad relevant för undersökningen i fråga, men mått måste man ha.

Röst fån auditoriet: En aspekt har skymtat förbi här som kan vara intressant att fundera
över. Ni sa att i början var nästan alla signaler analoga och att man ägnade mycket möda
åt att digitalisera kurvor för att kunna databehandla dem. Det gäller i väldigt hög grad
bilder också. Björn berättade att vi hade 256 eller 512 fotodioder i de första scannarna
och det tog många tiotals sekunder att få in en dålig bild. Med en exponering idag får vi
bilder på många megabyte i datorn och hela röntgentekniken har gått över till digitalt. Jag
tror att alla medicinska signaler idag som är digitala och finns i datorer och nätverk har
ändrat förutsättningarna för vad vi kan göra med alla dessa data. Som ni också har sagt är
det data och det gäller att göra om det till information och till kunskap om sjukdomarna.
Det är de fortsatta utmaningarna. Trots att vi har hur mycket datalagring och hur mycket
datakraft som helst, är det inte självklart hur det används bäst för att förbättra sjukvår-
den. Det är en fundamental förskjutning som har skett under de senaste decennierna, att
nu finns data där i digital form.

Urban Rosenqvist: Ja, Georg Matell …

Georg Matell: Tack. Jag vill kommentera två saker. Beträffande kostnadsaspekten måste
man titta på sjukvårdens kostnad i bruttonationalprodukten. Man kan inte gå ner på de-
taljer, däremot är det ganska intressant att se att Sverige ligger bra till internationellt sätt.
I Sverige är inte sjukvården dyr. Engelsmännen är kanske billigare men det är en trösterik
sak och därför så kan vi gott arbeta vidare med att förbättra sjukvården. Det finns möj-
ligheter.

När det gäller att utnyttja de datamängder som vi samlar om patienterna är det en
parameter jag tycker att vi alltid glömmer bort och det är patientens frågeställning. Varför
kommer patienten till sjukvården? Patienten söker för någonting och den frågeställningen
är väsentlig för vilka data vi ska bearbeta och vilket värde vi ska ge de olika fynden. Jag
tror att vi kan göra stora vinster genom att beakta varför patienten söker.

Lars Zetterberg: Jag saknar något i den här diskussionen och det är utbildning. Jag upp-
lever det som en väldigt viktig fråga. Det handlar ju om möjligheter till samarbete mellan
tekniker och naturvetare å ena sidan och folk med medicinsk bakgrund å andra sidan. De
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respektive gruppernas utbildningar är oerhört olika och möjligheten att kommunicera
över gränserna är högst begränsade. Min erfarenhet är att om det ska finnas ett samarbete
mellan grupper, handlar det om en ömsesidig utbildning. Vi tekniker måste lära oss basala
kunskaper om medicin och omvänt. Vi måste på något sätt ge möjlighet för medicinarna
att lära sig signalbehandling som har varit mitt område. Det är inte på något sätt trivialt.
Jag skulle därför vilja se ett litet avsnitt i en redogörelse för den här epoken. Hur har det
gått till att överbrygga barriären mellan de två kulturerna?

Urban Rosenqvist: Bengt…

Bengt Olsen: Inom Elemaprojektet läste vi tekniker naturligtvis Bob Magnussons böck-
er, från Chalmers om nomenklatur. Vi förstod alltså lite latin och sådant och vi var med
på operation på ett sätt som vi förmodligen inte borde ha fått, kan jag tänka mig. Vi
hängde på oss vitrock, tvättade händerna och stod i bakgrunden och tittade. Vi fick där-
för en skaplig inblick. På alla laboratorier var också läkarna väldigt tekniskt intresserade.
De var väldigt duktiga och de hade hemskt lätt att förstå signaler. På klinikerna, där de
vanliga doktorerna var fanns däremot det verkliga gapet, på radioterapin till exempel. Jag
tror inte att vi någonsin fick tillfälle att försöka utbilda inom IT. De var väl allmänbegå-
vade så de klarade sig skapligt ändå men där fanns säkert brister.

Hans Peterson: Jag vill ta upp något apropå utbildning. I Sverige har vi försummat detta
med utbildning av medicinare, framför allt när det gäller att använda datorer och att för-
stå tekniken. Runtom i Europa, även i Danmark och Norge, har det funnits medicinare
som fått professurer i Medicinsk informatik. Det har vi fortfarande inte i Sverige. Vi har
tekniker som har blivit professorer men inte medicinare. Jag fick min docentur i Medi-
cinsk informatik 1977, då jag blev kallad till den docenturen för att jag hade en tidigare
docentur i ögonsjukdomar. Meningen var att starta en utbildning på Karolinska Institutet
men det blev aldrig av. För två eller tre år sedan kom en masterutbildning äntligen till
stånd i ett samarbete mellan KTH och Karolinska Institutet. Nu utbildas alltså folk som
ska få en Master Degree i Medicinsk informatik. De är varken medicinare eller ingenjörer
för de får halva utbildningen på KTH och andra halvan på Karolinska Institutet. Jag
hoppas att det blir en bra grupp som kan vara översättaren mellan de två grupperna. Vis-
serligen måste det finnas duktiga doktorer som kan teknik och duktiga tekniker som kan
prata med medicinare men jag tror att översättargruppen behövs. Ju mer teknik och ju
mer ADB vi får ut på sjukhusen, desto mer behövs översättarna för att ta viktiga beslut
som rör upphandling och hur verksamheten ska ordnas.30 Det är mycket som ska ordnas,
inte bara de olika laboratorierna. Man måste kunna kommunicera med varandra. Medicin
är väldigt kommunikativt. Vi har många specialiteter, patienten blir oftast inte botad på
ett ställe. Patienten söker på ett ställe, får sin diagnos på ett annat och blir opererad på
ett tredje och i vissa fall rehabiliterad på ett fjärde ställe. Den högspecialiserade vård vi
idag efterfrågar fungerar på detta sätt. Kommunikation av information om patienten blir
därför av avgörande betydelse inte bara för det slutliga resultatet utan också för den totala
kostnaden av vården.

30 ADB står för Automatisk databehandling.
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Ragnar Nordberg: På Chalmers, har de haft Medicinsk teknik länge och en specialitet
som heter Medicinsk informatik inom den branschen. Det har inte varit så väldigt lycko-
samt. Jag har länge efterlyst en specialistutbildning i Medicinsk informatik. Man kan ut-
bilda sig inom många specialiteter i medicinen, exempelvis Klinisk kemi eller något annat
och på ett liknande sätt skulle jag vilja se en specialistutbildning i Medicinsk informatik.
För att kunna utvärdera och vara med och utveckla bra system behövs erfarenheten man
får som kliniker. Det är en absolut förutsättning för att det ska lyckas.

Jag vill också ge svar till Åke Holmgård. Man behöver inte jämföra sig utanför sjuk-
huset. Vi har gjort kostnadsjämförelser inom sjukhuset, där vi har gått från en manuell
operationsplanering till datoriserad operationsplanering kopplad till anestesi och efter-
vård. Jag säga att man gör oerhörda vinster genom att göra sådana saker och huskostna-
derna kommer in lika eftersom det sker inom huset. Det är också mycket annat som spe-
lar in och som är kostnadsdrivande inom IT i sjukvården. Jag vet inte om jag vågar säga
det men det är jippon från teoretiska administratörer på sjukhusen, allt från vårdplane-
ringsprogram till annat sådant. På Sahlgrenska sjukhuset kom vi fram till att vi skulle göra
det och jag fick i uppdrag att börja titta på det. Allra först tog jag och gjorde lite enkla
försök på några kliniker och jag såg att vårdplaneringssystemet innebar att tiden för varje
besök ökade med minst 100 procent. Det fanns läkare av Waldenström typen som sa
”Varför ska jag fylla i allt det här? När patienten kommer in i dörren ser jag på en gång
att det är en anemiker. Det behöver jag inte hålla på att skriva ner en massa grejer för”.
Den kliniska känslan försvinner om man ska hålla på och fylla i papper. Det är inte det
enda som är svårt när det gäller datorisering på sjukhuset. Det är verksamheten som mås-
te styra utvecklingen och inte några andra parametrar.

Hans Dahlin: Vi från den tekniska sidan som skulle inplantera nya datarutiner hos läka-
re på 1970- och 1980-talet, insåg svårigheterna till att få läkarna att sätta sig vid en termi-
nal. När man för in en ny teknologi är det viktigt att ha kraftfulla och framsynta klinik-
chefer som vågar stå för tron på att göra något. Jag kan ta ett ganska slående exempel. I
slutet på 1980-talet skulle vi installera ett helt nytt system på Radiumhemmet i Stockholm
som innebar att diagnostisera och definiera tumörens läge med hjälp av datorn och dator-
tomografibilder. Till systemet hörde ett digitalt redskap för att rita på bildskärmen. På
Radiumhemmet fanns upp till 60 doktorer och merparten var helt ointresserade av att
använda datorer som hjälpmedel. Vi pratade med Jerzy Einhorn som var chefen på Radi-
umhemmet på den tiden. Han insåg att skulle investeringen som sjukhuset genomfört bli
kostnadseffektiv måste alla arbeta med systemet. Så han slog näven i bordet och sa ”Ni
ska alla genomgå utbildning och därefter visa intyg på att ni har lärt er hantera datorn för
det här ändamålet, annars kommer ni inte att kunna arbeta vidare på kliniken”. Det blev
en total omvändning och varenda läkare lärde sig systemet vilket medförde en snabb och
effektiv förbättring av rutinerna för planering av strålbehandling. Så starka klinikchefer
som vågar stå emot, det är viktigt.

Urban Rosenqvist: Nu har vi kommit in på råd till framtiden. Vad kan vi säga till de
unga?

Björn Stenkvist: Vi talar om svunna tider. Titta på studenterna som läser medicin idag
och sätt dem framför en dator. Jag är bergsäker på att ni inte slår alla för det finns jätte-
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duktiga medicinare som börjar läsa medicin nu och som kan fantastiskt mycket om dato-
rer. Så att det är en generationsfråga som håller på att lösa sig själv.

Urban Rosenqvist: Finns det fortfarande en protest i gruppen? Kommentar?

Bengt Olsen: En annan viktig sak är att de visserligen kan datorer, däremot har de abso-
lut ingen backspegel och de bryr sig inte om vad andra har gjort tidigare för att lära sig av
det. Det är ju ett av projektets syften. Vi ser många exempel på vansinniga investeringar
idag. Själv är jag urförbannad på alla e-learning satsningar. Från 1995 och framåt startade
ungefär 60 svenska bolag projekt med investeringspengar på många miljoner för att ta
fram e-learningsystem som var dödfödda därför att de gjorde samma misstag som Skin-
ner på 1960-talet och Platosystemet på 1980-talet. Det ser vackert ut men det fungerar
inte.

Paul Hall: Jag slutade använda Haldanoden, som var en skrivmaskin för att jag hatade
att skriva den tidens dåliga journaler. Tyvärr har det inte blivit mycket bättre med den
teknik vi har installerat idag. Jag lovade mig också att jag aldrig skulle ta tag i en datater-
minal och jag har inte gjort det ännu. Är det meningen att läkare ska använda sin tid för
att lära sig skriva och slita fingerspetsarna. Är det verkligen meningen att vi ska ha det så i
fortsättningen? Det hoppas jag inte. Tack.

Ragnar Nordberg: Det går inte att generalisera på det sättet. Det är vansinne om en lä-
kare som svarar i telefon när fru Andersson ringer måste återkomma morgondagen för
att fråga sekreteraren vad det står i journalen. Han kan få upp journalen på fingerspetsar-
na framför sig…

Paul Hall: Det måste vara på Sahlgrenska sjukhuset, det fungerar inte någon annanstans.

Ragnar Nordberg: Det fungerar på många ställen idag. Jo då.

Paul Hall: Jag är patient…

Ragnar Nordberg: Byt sjukhus, skulle jag vilja råda dig. (Skratt i salen)

Isabelle Dussauge:31 Jag har en avrundningsfråga till er. Vi har pratat både om en pion-
järperiod och om en vidareutvecklingsperiod som ligger närmare nutiden. Jag skulle vilja
höra från panelen om pionjärperioden på ett väldigt koncist sätt. När börjar den egentli-
gen, när tar den slut? När går den över till något annat och varför?

Bengt Olsen: Jag kan ju försöka med början i alla fall. IT i största allmänhet kom 1944,
1948 och så vidare. Det var inget i medicin vad jag vet förrän ungefär 1964. Bland de all-
ra första var just Ove Larsson och kompani på Kem. lab. i Uppsala men på andra ställen
också. Det var pionjärtiden men det var ganska lite. Det var kring 1969–1971 som det
verkligen växte upp att man provade på många olika laboratorier. När det blev produkter

31 Isabelle Dussauge, civ.ing. och doktorand i teknik- och vetenskapshistoria på KTH (2002–2007).
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kan man säga att pionjärtiden var över, så i mina ögon runt 1975–1977. Jag vet inte vad
ni andra tycker?

Paul Hall: Det går inte att svara på en sådan fråga. Det är som att fråga när börjar spekt-
rumet?

Ragnar Nordberg: Även om man inkluderar hålkort hade de också en födelse. På Sahl-
grenska varade pionjärandan ganska länge. Vi hade en ganska bra förståelse för vår verk-
samhet och vi hade vad jag kanske skulle vilja kalla en ”andra storhetstid” under en väl-
digt dynamisk sjukvårdsdirektör som införde marknadsekonomi på sjukhuset. Själv var
jag väldigt glad att jag inte lovade att äta upp min hatt för att det inte skulle fungera. Efter
några år var vi alldeles frälsta i att vi fick sköta vår egen ekonomi. Alla fick klara av det
och då blev det en helt annan studs i hela organisationen. Vi var väldigt på alerten och
ville datorisera olika rutiner. Senare kom vi tyvärr in i en region som heter Västra Göta-
landsregionen och det var en återgång till planekonomi igen. Nästan allt dog, även ut-
vecklingen och pionjärandan på Sahlgrenska.

Hans Dahlin: Pionjärtid… Jag håller med Paul, det går inte att definiera när det börjar
och när det slutar. Det går naturligtvis att säga att pionjärtiden för datorteknologin tog
sin början med de första rörbestyckade maskinerna men när slutade den? Om vi nu pra-
tar om datorns tillämpningar i vården och om jag ser till mitt eget område, cancervården
var pionjärtiden som Bengt sa, i mitten av 1960-talet och sen var den över. Det är hela
tiden förändringar men pionjärer i tillämpad teknik inom cancervården finns idag också.
Jag har haft många diskussioner med en kollega på Island som ser fram emot nanotekni-
kens möjligheter just inom cancervården. Det om något är jättepionjärtänkande. Jag hop-
pas vid Gud att pionjärer alltid hittar IT-teknikens tillämpningar i vården. Men pionjärti-
den för datortekniken var över för 40 år sedan. Den finns inte längre.

Arne Hamfeldt: Vi började i Sundsvall med datorisering av laboratorieverksamheten
1965 och inledde i liten omfattning men det uppmärksammades. IBM tog nämligen dit
en som hette Rappaport från Youngstown, Ohio, på besök till Åke Holmgård och mig.
Det uppmärksammades i pressen att Sundsvalls sjukhuslaboratorium höll på att införa
något märkvärdigt som hette ADB, databehandling. I slutet av 1960-talet var mina äldsta
barn på konfirmationskollo hos en präst i Söråker. Han sa till mig att vi höll på med nå-
got farligt på Sundsvalls sjukhus laboratorium, det där med databehandling, folk var räd-
da för det. Så han ville ordna med ett seminarium på deras stiftsgård i Söråker där jag
skulle vara ledare. Han bjöd dit Kerstin Anér, jag vet inte om ni kommer ihåg Josef
Anérs eller EPA-Anérs dotter som var folkpartist, aktiv i riksdagen och var emot integri-
tetskränkande aktiviteter.32 Vi bjöd även in läkarkollegor. Jag kommer ihåg att Överläka-
ren i Härnösand kom dit och det var ett stort möte. Även läkarkollegor var oroade för
detta att vi på laboratoriet samlade kreatininvärden hos patienter. Vi hade listor på detta
och de var oroade att någon kunde någon komma över dem. Det var ett bekymmer att
övertyga folk om att det inte var farligt och att det tvärtom var värdefullt. Tack.

32 EPA, Enhetsprisaktiebolaget: en svensk varuhuskedja, sedermera Åhlens.
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Röst från auditoriet: Även om det är svårt att hitta tidpunkterna inom pionjärtiden och
man kanske kan identifiera början så går det kanske att identifiera en tidpunkt till. Det
kan vara när man hittade tekniska lösningar. Första generationen kan vara en tidpunkt,
andra generationen en annan och en eventuell tredje generation kan vara ytterligare en
tidpunkt. Någonstans finns en tidpunkt när vi anser att det är fullt accepterat och det är
fullt i bruk. Det diskuteras inte huruvida man ska använda dessa IT-hjälpmedel eller IT-
system längre. Den tidpunkten är kanske slutet på pionjärtiden?

Urban Rosenqvist: När var den?

Arne Hamfeldt: Inom Klin. fys. och annat gick det ganska fort att få implementeringen.
Tar vi å andra sidan ett område som EKG, diagnostisk analys, eller supportsystem för
diagnos vet jag inte ens om vi har kommit dit än.

Ove Larsson: Jag tänkte bara kommentera det som Arne Hamfeldt och Åke Holmgård
har berättat om kommunikationen med hålkort som transmitterades till Uppsala och till-
baka. Det ansågs faktiskt så betydelsefullt att kung Gustav VI Adolf var i Uppsala och
tryckte på knappen när det här startade.

Hans Peterson: Jag kan berätta en tidig historia från Karolinska sjukhuset. De skulle
införa ett kommunikationssystem och vi drog det för överläkarna. Då sa Överläkaren på
röntgen ”Kommunikationssystem med ledningar och sådant, det ska vi inte ha. Vi kan
skicka magnetrullarna med taxi”. (Skratt)

Bengt Olsen: Apropå utbildning kommer jag ihåg något fantastiskt och det var 1969
eller 1970. Man skulle ha en distansutbildning för medicinsk personal och sjuksköterskor
skulle åka färjan på tjänstetid från Göteborg till London. Det var en ganska lång resa,
drygt ett dygn. De skulle göra nytta för sig när de åkte på tjänstetid, alltså skulle en lärare
undervisa dem när de var på väg över i IT-frågor. Boregård som skulle ha kommit idag
var inblandad kommer jag ihåg och jag var perifert inblandad. Undervisningen skulle ske
via radioöverföring så en lärare skulle sitta på Ackis i Uppsala och predika över eterns
vågor till de stackars sjuksystrarna. Det var den typen av distansutbildning men det sket
sig och de fick ingen radiokontakt. Men det var väl förberett, tanken var god och tidigt
var det.

Ragnar Nordberg: När vi införde det patientadministrativa systemet på Sahlgrenska
skulle vi också utbilda alla som använde det. Det billigaste sättet att ordna det var att sätta
folk på färjan mellan Göteborg och Kiel, fram och tillbaka. Det kostade ungefär 2000
kronor per person inklusive övernattning, två middagar och lunch. Det var väldigt popu-
lärt för det var inte ofta som sjukvårdspersonal fick komma ut över huvud taget. Vi hade
faktiskt en väldigt bra utbildning. Det enda var att jag fick åka turen tretton gånger i följd
och det var inte så väldigt kul. De som fick åka tyckte å andra sidan att det var hemskt
kul och de tog till sig undervisningen också.

Urban Rosenqvist: Är det någon som vill lägga ytterligare en reflektion eller har vi när-
mat oss ett slut? Om så är fallet ska jag be att få tacka alla som kommit hit. Ni vet att ni
kommer att bli bevarade på något sätt hos museet och vi ska också arbeta vidare med
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materialet. Det var väldigt roligt att ni ville komma och dela era erfarenheter. Tack så
mycket.


