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Abstract

The witness seminar “Datorisering av medicinsk laborato-
rieverksamhet 2: Massanalyser och hälsokontroller” [Com-
puterization of Laboratory Work 2: Automation and Health
Screenings] was held at Tekniska museet [The National
Museum of Science and Technology] in Stockholm on 20
September 2006. The seminar was led by Urban Rosenqvist
and focused on the upscaling of medical laboratory work
through automation and computerization for screening
purposes in the 1960s.
The participants described crucial Swedish projects, which
addressed issues of upscaling, rationalization, labeling and
patient identification of laboratory results. During the
seminar the development of mass analysis through Auto-
Chemist, one of the first devices for automated blood
analysis in the world, was explained. Two large-scale health
screening projects, Värmlandsundersökningen and X69 were
also brought up. The latter project was accomplished in co-
operation with Uppsala Datacentral, UDAC.
Early computers were a central part in all the mentioned
projects. The interaction between local university-based de-
velopments, industrial production, and Swedish health care
authorities were addressed. Another challenge the early IT-
users in the panel had to deal with was that professional
programmers had difficulties to adjust to the working con-
ditions in the laboratories. This may explain why many
chemists learned to program and developed computerized
applications for the laboratories. Another subject touched
upon was the importance of study trips abroad, as to the
National Institute of Health (NIH) in the USA where tech-
niques and visions were being developed, which inspired
the early users and developers in Sweden.
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Förord

Vittnesseminariet ”Datorisering av klinisk laboratorieverksamhet 2: Massanalyser och
hälsokontroller” ägde rum vid Tekniska museet i Stockholm den 20 september 2006, och
arrangerades inom ramen för projektet ”Från matematikmaskin till IT” som är ett samar-
bete mellan Avdelningen för teknik- och vetenskapshistoria vid KTH, Dataföreningen i
Sverige och Tekniska museet.

Vid sidan om paneldeltagarna närvarade ett antal åhörare. Seminariet spelades in med
ljud och bild. Det transkriberades av Annette Wretman Eklenius vid Rappa Tag och re-
digerades av Milena Dávila i samråd med deltagarna. De redaktionella ingreppen är var-
samma och har skett i syfte att öka tydlighet och läsbarhet. Vissa strykningar har gjorts.

I transkriptet refereras till promemorian ”Datasystem AutoChemist (ACH) och
ACH-PRISMA 1954–1986” utarbetad av Leif Ohlsén. I samband med sitt föredrag visa-
de också Ingmar Jungner bilder, vilka sammanställdes i ett häfte som delades ut vid se-
minarietillfället. Bilderna visar bland annat hur AutoChemistutrustningen utvecklades och
hur den användes. Både Leif Ohlséns promemoria och Ingmar Jungners bildhäfte är ar-
kiverade på Tekniska museet. På museet arkiveras också en minnesberättelse författad av
Ingmar Jungner om hans arbete med automatisering och datorisering av laboratorieverk-
samhet, ”Ingmar Jungners berättelse om AutoChemist”. Minnesberättelsen finns även
tillgänglig på museets webbplats. Hans Peterson har sakgranskat transkriptet. Originalin-
spelningen finns tillgänglig på Tekniska museet. Seminariet finansierades med bidrag från
KK-stiftelsen, Riksbankens Jubileumsfond samt Stiftelsen Marcus & Amalia Wallenbergs
minnesfond.

Paneldeltagare: Sören Jakobsson, Ingmar Jungner, Sven Lindstedt, Ragnar Nordberg,
Leif Ohlsén, Bengt Olsen, Hans Peterson.

Ordförande: Urban Rosenqvist.
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Datorisering av klinisk verksamhet 2:
Massanalyser och hälsokontroller

Per Olof Persson:1 Detta är det sjunde vittnesseminariet. Vi lär oss successivt av de oli-
ka vittnesseminarierna . Vi har genomfört ”Tidiga datorer”, ”Tidig programmering”, ”IT
inom bankvärlden”. Vi har jobbat med ”IT inom logistiken på Volvo” och ”IT i Vägver-
ket”. Dessa är några olika områden. Det dyker hela tiden upp nya intressanta områden,
dels branschvis och dels på tvären. Mycket av jobbet har gjorts på ideell basis och med en
rätt liten budget egentligen. Projektet har fått omkring en miljon kronor och Tekniska
museet har fått 1,4 miljoner för att kunna jobba med förvaltningen. Men vi hoppas på
mer pengar framöver. Jag ser en intressant framtid och jag skall försöka engagera Bill
Gates i det här projektet. Vi får se om vi kan klara det för han är intresserad av andra IT-
historiska insatser, bland annat på Computer History Museum i Mountain View, Kalifor-
nien. Jag tycker att det skulle finnas en pendang i Stockholm till denna. Som historiefors-
karna säger, vårt projekt är unikt eftersom vi koncentrerar oss på användningen av teknik
istället för på själva datorsystemtekniken .

Urban Rosenqvist:2 Tack skall du ha för den introduktionen. Innan vi startar skall vi
göra en rundabords presentation. Varsågoda.

Sven Lindstedt: Jag heter Sven Lindstedt. Jag var chef på klin. kem. i Göteborg under
ganska många år och sedan chefsläkare på Sahlgrenska sjukhuset. Någon gång i mitten på
1960-talet gjordes uppskattningar av laboratorieresultaten. Överslag gjordes dels på hur
många som var korrekta och dels på de som hamnade i journalen hos patienten när man
hade tagit blodprover. Det visade sig att mellan 10 och 20 procent var felaktiga, men det
gjorde inte så mycket. Gudskelov är väldigt många av laboratorieresultaten som fram-
ställs normala. Om Petersson fick det normala och Karlsson också fick ett normalt, gjor-
de det inte så mycket om man bytte. Värre var det inom medicinen som jag fick kontakt
med som chefsläkare. Läkemedelsverket räknade ut att 17 procent av all medicin som
delades ut till patienterna hamnade fel. Antingen hamnade den hos fel patient eller så var
det fel dosering. Det kunde också vara fel preparat. Det var nervöst.

På laboratoriet där jag började som ny och ung chef, gick det till så att en sköterska
tog ett blodprov. I bästa fall skrev hon patientens namn på röret. I värsta fall tog hon

1 Per Olof Persson, f. 1932. Civ. ing. Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) 1957. Konsult inom området
verksamhetsutveckling och IT på ledningsnivå. Har verkat inom IT-området sedan 1959 och bl.a. varit
anställd vid IBM, SJ och Statskonsult. Sedan 1970 verkat inom området rådgivning till företagsledare i IT-
frågor och genomfört ett stort antal IS/IT-strategi-studier i olika branscher som t.ex. inom träindustrin,
verkstadsindustrin, inom försäkring och förvaltningen. Har skrivit och medverkat i en rad böcker, bl.a.
Mekanförbundets ”Att styra användningen av datorer i multinationella industriföretag”, Riksdataförbun-
dets ”En skärmfull framtid”, IVA:s ”Nya verksamhetsprocesser” och Roder Konsult AB:s ”Synsätt och
modell”. VD för Athena Konsult P O Persson AB. Projektledare för Dataföreningens IT-historiska projekt
”Från Matematikmaskin till IT”.
2 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)
1984–1993. Överläkare vid Enheten för socialmedicin, Kronan, 1994–1995. Professor i hälso- och sjuk-
vårdsforskning 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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bara en remiss, virade runt röret och skickade ner till labbet. Vid dagens slut fanns därför
20 rör utan remiss och 20 remisser utan rör, som man inte visste vad man skulle göra
med. Jag visste inget om datorer, så jag ringde till Hewlett Packard (HP), till Digital
Equipment Corporation (DEC) och till några andra. Det fanns labdata system på ett an-
tal ställen, bland annat i Uppsala. Jag förhörde mig lite om det och det visade sig att det
var ungefär sex månaders väntetid innan man kunde få ändra en punkt till ett komma. Jag
tyckte att det verkade besvärligt. Men HP ställde upp och berättade för mig hur en dator
fungerade och vi köpte en sådan. Det var främst för att försöka få någon ordning i det
kaos – om man nu beskriver det försiktigt – som då rådde och som jag plötsligen var
ansvarig för.

Jag och Ragnar, som är fysiker anställde några programmerare. Det var besvärligt,
därför att programmerarna var uppfostrade i en konventionell skola. De skulle ha en
systemanalys och jag svarade: ”Jag kan inte tala om hur det här laboratoriet ser ut om en
vecka eller om en månad. Förhoppningsvis ser det inte ut som det gör idag i varje fall”.
Både Ragnar och jag insåg att vi måste använda datorn så att vi hade full kontroll över
den och som ett verktyg för att förbättra situationen. Då var det faktiskt enklare att lära
sig att programmera hjälpligt än att försöka lära en professionell programmerare att be-
gripa vad ett laboratorium var. Det var hart när omöjligt, för de trodde att det fanns reg-
ler när det inte fanns. På den vägen var det.

En av de första idéerna var till exempel att göra sig av med remissen och bara ha en
flagga som satt på röret. Från och med den dagen var vi aldrig i situationen att ha ett rör
utan remiss. Sedan kom nästa steg, som Ragnar kan berätta mer om, att försöka få in data
från analysinstrumenten in i datorn. Därpå kopplades data ihop med patientidentiteterna
och det byggdes olika sorters mer eller mindre smarta interface. Kapaciteten hos datorer-
na växte och vi utvecklade så småningom ett ganska bra system som togs i bruk på Dan-
deryd, på Karolinska och på Huddinge. Sammanlagt tror jag att det användes på sju stäl-
len i Sverige och även utomlands, bland annat i Amerika. Sedan lades det ner tyvärr.

Om jag skall vara lite elak, kan man säga att det har stagnerat sedan mitten på 1980-
talet. Nu finns större datorer men fortfarande sysslar man bara med indata och utdata.
Chansen att det skall sammanblandas är inte så stor men existerar fortfarande. På labora-
torierna utnyttjar man inte datorerna till någon hjälp i någon större utsträckning. De an-
vänds mer till tolkning och sammanställningar av resultat. De är också till hjälp för klini-
kerna, med hjälpfunktioner on-line och det som populärt kallas deltacheck. Det innebär
att ta reda på om det är någon skillnad mellan ett tidigare och ett nyare värde. Klinikern
vill bara ha en liten stjärna som markerar när det är patologiskt eller inte patologiskt. Att
tänka i någon sorts kurvform, det är inte någon klinikers hjärna programmerad för. Det
kan de inte. Är det 59 eller 58 som skall vara en övre gräns så är man sjuk, är man 57 så
är man friskt. Jag vill hävda att det är ungefär som med flygmaskinerna. De senaste 50
åren har inget innovativt hänt i laboratoriedatasystemen, fastän de är bättre, snabbare och
allt möjligt sådant. Så startade i varje fall vår utveckling på Sahlgrenska.

Urban Rosenqvist: Kan du säga något om vad fokus var när ni började? Var det att
göra bättre maskiner eller var det säkerhet? Vad var kärnan i din uppgift som kemist?

Sven Lindstedt: Kärnan i min uppgift som kemist var att se till att resultaten – så länge
laboratoriet hade ansvar för det – hänfördes till rätt patient och att de var korrekta. Upp-
giften var att få ordning på laboratoriefunktionerna. Det var ett något mer avancerat kon-
torssystem. Så småningom blev vi mer intresserade av artificiell intelligens och sådant
som det inte blev så mycket av tyvärr. Men i början var det ett rent intresse av att få det
hela att flyta. Och bemästra. Ungefär vid den tidpunkten kom analysmaskiner som gjorde
att produktionen på laboratorierna ökade. Vi hängde inte med helt enkelt. När jag först
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började och gjorde kaliumanalyser, gjordes tre om dagen. Nu görs 1 500 per dag. Data
exploderade på en gång.

Urban Rosenqvist: Vi kommer tillbaka till den frågan. Nu skall vi gå vidare.

Ragnar Nordberg:3 Mitt namn är Ragnar Nordberg och jag anställdes på kem. lab.,
Sahlgrenska sjukhuset i februari 1970. Jag kom från en helt annan miljö. Tidigare hade jag
varit på Fysikum i Uppsala och i Amerika. För mig var det en helt annan värld. Jag kom
från en ren forskningsmiljö och hamnade i massproduktion av analyssvar. Visst hade vi
kvalitet i forskningen men på kem. lab. låg kvaliteten på ett helt annat plan. Det gällde att
hålla kvalitet och upprepa samma sak gång på gång i långa serier. För det första var Sven
och jag helt på det klara med att vi måste hitta ett sätt att rationalisera arbetet. Det var
faktiskt väldigt mycket manuellt och inte särskilt effektivt arbete. För det andra hade kva-
liteten sina brister. Hemoglobin (hb) bestämningarna till exempel, gjordes på mödra-
vårdscentralerna eller på distriktsläkarcentralerna och de togs alltid om när de kom till
Sahlgrenska. Anledningen var att vi hade en annan nivå än de andra hade. Sådana saker
var väldigt märkliga.

Sven införde därför en hb-kontroll som skickades ut till alla centralerna och som alla
fick analysera. Det var väldigt känsligt. Men vi talade om att det bara gick in i datamaski-
nen så att det inte var någon som såg. Var och en fick se sina egna resultat och hur de låg
till i förhållande till de andra. Datorn hjälpte oss psykologiskt att komma vidare. Den
hjälpte oss på väldigt många olika plan. På vissa ställen hade de så konstiga hb-värden att
vi var tvungna att skicka ut en laboratorieassistent för att titta. Det visade sig att de inte
hade klart för sig hur de skulle sätta i kuvetten. Ibland satte de i den 90 grader fel i foto-
metern. Det var en oerhörd kvalitetshöjning som skedde i och med detta.

Urban Rosenqvist: Fokus var inte att forska?

Ragnar Nordberg: Nej, jag fokuserade inte på att forska utan på att utveckla. Det var en
viss skillnad på att utveckla saker med en känd teknik och på att forska, som jag var van
vid. Bengt Olsen och jag var på Fysikum samtidigt. Jag ingick i Kai Siegbahns grupp för
elektronspektroskopi. Jag fick där en grundlig skolning i forskning, men det var också
skönt att komma ut och få använda tekniken från forskningen i praktiken.

Urban Rosenqvist: Vad tog du med dig från forskningssidan?

Ragnar Nordberg: Jag tog med mig nyfikenheten och tillfredsställelsen att kunna hitta
på saker och ting som ingen annan hade hittat på. Det låg inte på grundforskningsnivå
utan att det låg på nästa nivå, alltså det som har blivit kallat för tillämpad forskning. Vi
gjorde bland annat en scanner för gelplattor som vi belyste genom en tunn spalt. Vi mät-
te det genomgående ljuset och det reflekterade ljuset med detektorer med signalutgångar.
De båda signalerna registrerades i datorn via en hemmabyggd analog/digital omvandlare.
Variationer i gelskiktets tjocklek på plattan kunde på det sättet elimineras automatiskt via
en aritmetisk process i datorn och vi fick fram distinkta pikar som visade var substanser-

3 Ragnar Nordberg, f. 1936. Studentexamen vid Karolinska högre allmänna läroverket i Örebro. Inskriven
vid Uppsala universitet 1960, Fil. kand 1963. Fil. lic. 1965. Fil. dr i fysik 1968 med avhandlingen Electron
spectroscopy for chemical analysis. Docent i fysik 1969. Anställningar i USA: MIT, Dept. of analytical
chemistry. Vanderbuilt University, Dept. of physics. Varian analytical instruments, Hewlett Packard In-
strument Division. Stanford University Dept. of analytical chemistry. Driftchef vid klin. kem. lab på Sahl-
grenska universitetssjukhuset 1970–1990. Datachef på Sahlgrenska universitetssjukhuset 1990–2001. VD
JMP Research & Development AB 2001–.
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na låg i gelplattan. Det medförde att vi kunde mäta substanser som tidigare hade varit
svåra att urskilja ur bruset.

Sven Lindstedt: Lärdomen från forskningen är lite det att våga ta tag i innovationen.
Det man lär sig som forskare är att allt inte behöver vara förberett, att man vågar ta ett
steg ut i det okända. För en normal byråkrat är det ett mycket besvärande steg att ta. Jag
tror att forskningen nog var nödvändig.

Urban Rosenqvist: Vi kanske kommer till det. Ingmar, vad var ditt fokus?

Ingmar Jungner:4 Mitt fokus var laboratorie- och sjukhusautomation. Jag började 1952
som konsult och från 1956 jobbade jag som överläkare på centrallaboratoriet vid
Roslagstulls sjukhus. På den tiden hette det Stockholms epidemisjukhus. Liksom Ragnar
var jag de första åren upptagen av forskning vid sidan om laboratorieverksamheten. Det
pågick nämligen en polioepidemi – det var orsaken till att man inrättade en överläkar-
tjänst – och jag liksom flertalet av kollegorna engagerades starkt i forskning kring polio-
sjukdomen. Jag var väl helt omedveten om både laboratorieautomation och IT vid den
tiden. Det som väckte mig var en internationell sjukhusutställning i Stockholm år 1957.
Jag var utsedd av Svensk förening för klinisk kemi att vara utställningskommissarie. Det
var i och för sig ett roligt jobb men ett amerikanskt företag beredde mig mycket besvär
med sina stora krav. Företaget hette Technicon och de visade upp sin analysapparatur
kallad Technicon AutoAnalyzer (TAA), för första gången i Sverige.

En bild av apparaturens olika komponenter finns på sid. 1 i min hand-out.5 Den var
baserad på principer från den konstgjorda njuren. I AutoAnalyzern pumpas prov och
vätskor i ett långt slangsystem igenom olika dialysatorer, värmebad, kolorimeter mm.
Amerikanen som uppfann AutoAnalyzern 1951 hette L. T. Skeggs. Han jobbade då på en
dialysklinik och det var kanske inte så konstigt att apparaturen påminde lite om dialystek-
niken där. Proverna pumpades i slangar åtskilda av luftbubblor. I USA räknade man med
att en AutoAnalyzer sparade in två laboratriser. Det märkliga tycker jag var att de svenska
laboratorieauktoriteterna var så otroligt negativa. Som utställningskommissarie glömmer
jag aldrig hur Bertil Josefsson på S:t Eriks sjukhus, Greta Hammarsten på Södersjukhuset
och Jörgen Lehman från Göteborg satte tummen ner. De sade: ”En maskin som gör 40
analyser i timmen och kostar 50 000 kronor. Aldrig.” Jag tyckte att det var märkligt, för
att då hade expansionen på de svenska laboratorierna börjat. Vi började alla sucka över
de långa serierna med blodsocker och restkväve. Utställningen var i alla fall det som väck-
te mitt intresse för laboratorieautomation.

Den andra stora händelsen berörde IT. Jag hälsade på min bror, Gunnar Jungner, i
november 1959 i USA. Han var laborator i klinisk kemi på universitetet i Göteborg men
hade tagit ett sabbatsår på National Institute of Health (NIH). På NIH fanns en legenda-
risk ledare för Department of Clinical Pathology, Clinical Center, som hette George Z.
Williams. När min bror kom dit damp han alltså ner i eliten av amerikanska kliniska ke-
mister, däribland Ernest Cotlove och Donald Young. Där fanns eminenta resurser. Jag
fick åka ut till flygplanstillverkaren Boeing, där den amerikanska staten hade lagt ut ett
projekt att göra en automatiserad blodanalysrobot. På Boeing och på NIH fick jag se den
bild som finns överst sid. 2, en principskiss över den allmänna gången i ett automatiserat

4 Ingmar Jungner, f. 1924. Docent i medicinsk kemi Karolinska institutet (KI) 1950, med. lic. KI 1951,
med. dr KI 1952, vik. överläkare Klinisk-kemiska laboratoriet, Sabbatsbergs sjukhus 1952–1954, överläkare
Centralaboratoriet Stockholms epidemisjukhus/Roslagstulls sjukhus 1956–77, överläkare Klinisk-kemiska
laboratoriet, Sabbatsbergs sjukhus 1978–1985. Medicinsk chef Centrala Automationslaboratoriet CALAB,
1985–1996. Emeritus, KI, Institutionen för Medicin, Enheten för klinisk epidemiologi.
5 Jungner Ingmar. Från hemmabyggd blodanalysapparatur – utan dator – /VÄRMLAND 1962/ – till dato-
riserad kemisk massanalysator AutoChemist (1965). 20/09/2006.



11

sjukhuslaboratorium. Från remiss till prov, analys, registrering, arkivering och utskrift.
Det var ett principförslag som diskuterades. Jag måste säga att det klack till då, att det
skulle vara en fantastisk tanke att göra något motsvarande i Sverige. Mitt i bilden över
analysgången fanns nämligen vad de kallade en ”elektron hjärna”. Det var tillräckligt mys-
tiskt för att jag skulle tycka att det var jättespännande. Detta var alltså på senhösten 1959.

Gunnar fick många idéer från Amerika och när han kom hem hösten 1960, ville vi
realisera dem. Det gällde dels att utveckla apparatur för laboratorieautomation – det led-
de senare till Värmlandsapparaturen (1961–62) – och dels ett tänkt system för sjukhusau-
tomation. Det senare var ett projekt som min bror Gunnar, jag och Hans Peterson som
sitter med här idag, drog igång 1962. Den nedre bilden på sid. 2 visar hur vi schematiskt
tänkte oss kommunikationssystemet på sjukhuset. Patienthandlingarna skulle ske vid ett
”Little Hospital” projekt för sjukhusautomation på Epidemisjukhusets så kallade bered-
skapssjukhus. Det var mer lagt på telekommunikationssidan och från början var det inte
tänkt att systemet skulle ha någon dator. Amerikanerna var mycket mer utvecklade på
kommunikationssidan. Jag minns att Televerket satte stopp för det mesta, när vi sökte
tillstånd att använda amerikansk telekommunikationsutrustning.6

Urban Rosenqvist: Men vad var den nya idén?

Ingmar Jungner: Att införliva laboratoriets automatiserade verksamhet med sjukhusru-
tinen i stort. Idén var att koppla ihop dessa vardagliga tjänster i ett system.

Urban Rosenqvist: Hur långt sträckte sig systemet?

Ingmar Jungner: Det gick från rekvisition fram till att det kom en svarsutskrift från
laboratoriet till beställaren.

Urban Rosenqvist: Det inkluderade egentligen inte den behandlande läkaren och hur
han tänkte?

Ingmar Jungner: Nej, det kan jag inte säga. Vi försökte underlätta läkararbetet på olika
sätt. Vi hade bland annat en orderbox för rekvisitioner. Vi hade också ett svarssystem,
där laboratoriesvaren sattes i en Viscard-pärm. När man slog upp pärmen fanns alltid den
väsentliga informationen på den nedersta raden. På det viset kunde man följa utveckling-
en av laboratoriedata på ett enkelt och överskådligt sätt.

Urban Rosenqvist: Hans, hur kom du med där?

Hans Peterson:7 Jag kom med på ett lustigt sätt. Under kandidat tiden behövde jag vika-
riera på somrarna för att ekonomin skulle gå ihop. Jag blev laboratoriesköterska på
Roslagstulls sjukhus, eller Epidemisjukhuset tre somrar i rad. Jag blev ganska fascinerad
av klinisk kemi efter de tre somrarna. När jag så småningom kom lite längre, engagerades
jag av Ingmar för att hjälpa till med vissa saker. Jag hade tänkt mig att bli klinisk kemist
och började så smått på Sabbatsberg. Då sade Bo Norberg, överläkare på kem. lab. på

6 Bildhänvisningarna avser skriften: Jungner Ingmar. Från hemmabyggd blodanalysapparatur – utan dator –
/VÄRMLAND 1962/ – till datoriserad kemisk massanalysator AutoChemist (1965). 20/09/2006.
7 Hans E. Peterson, f. 1928. Med. lic. Karolinska institutet (KI) 1958, med. dr KI 1969 docent i Oftalmolo-
gi (KI) 1969, docent i medicinsk informationsbehandling (KI) 1979. Underläkare ögonkliniken Karolinska
sjukhuset 1959–1968, Biträdande överläkare 1969–1971. Överläkare i medicinsk informationsbehandling
Stockholms läns landsting 1971–1993. Senior consultant SPRI 1994–2000. President International Medical
Informatics Association (IMIA) 1983–1986, v. President (IMIA) 1980–1983 och 1993–1996. V. President
och en av grundarna till European Federation for Medical Informatics (EFMI) 1976–1980.
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Sabbatsberg: ”Klinisk kemist skall du inte bli för att alla befattningar som kommer de
närmaste 15, 20 åren är besatta med unga personer. Där finns ingen framtid.” Så jag fick
bli ögonläkare istället men jag höll fast vid kontakterna med Ingmar. Jag försökte mig på
en avhandling där jag skulle separera olika fraktioner av äggvita i kammarvatten. Till det
var vi tvungna att använda en speciell teknik. Vi använde mikroelektrofores under kyla,
för att mängderna var för små för att kunna separeras med vanlig teknik. Det gick alldeles
utmärkt. För att göra det var vi tvungna att använda en ratemeter och jag lärde mig ana-
log/digital omvandling. Det visade sig vara väldigt värdefullt så småningom.

Urban Rosenqvist: Var det något som var i drift då?

Hans Peterson: Ratemeter apparaten fanns att köpa. Det var en ganska enkel apparat.
Den mätte höjden med jämna mellanrum. Sedan gällde det bara att se till att när det vän-
de – man jämförde med föregående värde – hade man hittat toppen med någorlunda
precision.

Ingmar Jungner: Detta var väl 1964 eller 1965. Det fanns ett steg före som min bror
och jag jobbade väldigt mycket med. När han kom hem från NIH 1960, sade han: ”An-
tingen åker jag tillbaka eller så gör vi någonting”. Jag som var en försiktig man, tyckte att
vi skulle göra någonting och vi satte igång. Min bror gick ut hårt och talade om att klinisk
kemi i Sverige var på efterkälken jämfört med vad han hade sett i USA. Han fick gehör
hos statsmakten såtillvida att han 1963 utsågs till ledamot i det nybildade SJURA.8 Gun-
nar blev ordförande för en av rådets expertgrupper för rationalisering av sjukhusens la-
boratorier. Det var inte lätt, kan jag nämna, att vara chef för denna så kallade kemiska
laboratoriegrupp. Den skulle behandla utvecklingsprojekt av varierande storlek. Det kun-
de handla om mindre projekt som standardisering av en enstaka analys som blod-
hemoglobin, till något större, som sjukhusautomation och olika automatisk databehand-
ling (ADB) satsningar.

Urban Rosenqvist: Vad gällde kritiken egentligen? Var det om datoriseringen och me-
kaniseringen eller var det att metoderna var dåliga?

Ingmar Jungner: Jag tror att det i första hand var slagsmål om resurserna. Många av
projekten som hade beviljats medel tillkom på förslag från expertgruppens medlemmar.
De hade utsetts för att de var framstående och kunde tänkas ha idéer. Kritiken kom från
de som kände sig missgynnade.

Första året efter att min bror hade kommit hem, alltså 1961, jobbade vi främst med
tempoautomatisering, dvs. automatisering av vissa steg i en analyskedja. Utifrån det
byggde vi apparatuppsättningar som på ett ganska extremt sätt visade laboratorieautoma-
tionens möjligheter. Jag minns att vi var väldigt stolta den dagen som vi hade en appara-
tur som gjorde 100 kolesterolanalyser i timmen. Kolesterol var en besvärlig analys. Vi
tyckte då att vi hade åstadkommit någonting, jämfört med det manuella utförandet.

År 1961 var vi tankemässigt färdiga med hur vi skulle göra den första riktiga automa-
tionsapparaturen, en multikanalanalysator. Vi hade tänkt ut att den skulle kunna göra tolv
analyser samtidigt, på parallella kanaler, men fortfarande utan dator. Problemet var ana-
log/digital omvandlingen. Hans Peterson var senare med och löste det problemet. Tech-
nicons apparater som ingick i systemet slutade med en skrivare och analoga signaler. Vi
fann ganska snart att vi hade löst de analystekniska delarna i apparatbygget men att pro-
blemet var registreringen. Vi insåg att vi måste klara att gå från analog till digital registre-

8 SJURA. Rådet för sjukhusdriftens rationalisering, en föregångare till Sjukvårdens och Socialvårdens Pla-
nerings och Rationaliseringsinstitut (SPRI). SPRI bildades 1968 och lades ner 2000.
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ring. På sid. 3 i min hand-out kan man se analysgången vid vanlig kolorimetrisk analys
fram till potentiometerskrivaren som var slutpunkten vid den tidens analyser. Vi tog hjälp
av Firma Hugo Lagerkrantz – en elektronikfirma i Stockholm – och byggde en utrustning
bestående av registreringsenhet med scanner, lineariseringsenhet, analog/digital omvand-
lare och sorteringsenhet med register. Utskrift skedde sedan på en flexowriter med hål-
remsstans och läsare. Detta blev sedan apparaturen till Värmlandsundersökningen 1962–
64.9

Urban Rosenqvist: Vad var drivkraften? Var det att öka kvaliteten eller var det att öka
produktionen?

Ingmar Jungner: Jag skulle säga att det framför allt var att öka produktionen. Vi hade
lanserat konceptet ”Kemisk hälsokontroll” att kunna utföras i stor skala. Kvaliteten blev
avsevärt mycket bättre i och med det automatiserade systemet. Andra fördelar med au-
tomationen stod också helt klara: Man sparade personal trots en kraftig produktionsök-
ning. Under Värmlandsundersökningen kom 400 blodprov om dagen under sammanlagt
tre år, med tåget från Karlstad. Det motsvarade en produktion och utskrift av cirka 5 000
analysresultat per dag. På sid. 4 i min hand-out finns en schematisk bild av det hemma-
byggda apparatsystemet och på sid. 5 ett foto av apparaturen för analog/digital omvand-
ling, automatisk utvärdering och statistik. Ett foto av själva anläggningen för automatisk
blodanalys ses på sid. 6. Åren 1962–1964 var på ett sätt en seger. Projektet hade genom-
förts och mer än en miljon analyser hade utförts med apparaturen. Samtidigt framkom en
ny erfarenhet. Apparaturen krisade ofta. Jag glömmer aldrig när vi en gång kom tillbaka
efter lunch. En slang till svavelsyran hade gått av och en AutoAnalyzer var helt förstörd.

Det Gunnar och jag pratade om var hur man gjorde en apparatur som kunde gå kon-
tinuerligt dygnet runt, som i industrin. Det var den centrala frågan. Vi åkte på mässor och
tittade på hur den farmaceutiska industrin löste det, hur de till exempel pipetterade
vätskor i ampuller. Vi var övertygade om att det gick. Gunnar var den stora initiativtaga-
ren. En sen kväll när vi, trötta efter att ha jobbat med Värmlandsanalyserna tog oss en bit
mat på Grands Taverna på Strandvägen, sade Gunnar plötsligt till mig: ”Jag har en lös-
ning. Här är en massanalysator.” Samtidigt började han rita på en servett och förklara.
Senare byggde vi, i stor hemlighet en prototyp med stöd från Ernfrid och Tore Browaldh
på Handelsbanken. Det var tack vare deras stöd som AGA kom in i bilden. Maskinen
fick namnet AutoChemist. Skillnaden kapacitetsmässigt framgår av tabellen överst på sid.
7 i min hand-out. Värmlandsapparaturen (1962) – där Technicons AutoAnalyzer ingick –
gjorde 40 analyser i timmen medan AutoChemisten (1965) gjorde 3 000–6 000 analyser i
timmen, beroende på om maskinen utrustats för 20 eller 40 analyskanaler. Principer för
AutoChemist System framgår av sid. 8–10 och ett foto av maskinen finns på sid. 11.10

Urban Rosenqvist: Vi skall titta närmare på det om en liten stund. Sven har en fråga.

Sven Lindstedt: Det fanns två sätt att förhålla sig till volymexplosionen. Den ena var att
säga: ”Kliniker vet inte vad de gör. De beställer onödiga analyser”. Med det infördes be-
greppet, den onödiga analysen. Det begreppet lärde sig politiker och tjänstemän. När
man träffade dem sade de: ”Aha, det är du som gör onödiga analyser.” Då försökte man

9 Bildhänvisningarna avser skriften: Jungner Ingmar. Från hemmabyggd blodanalysapparatur – utan dator –
/VÄRMLAND 1962/ – till datoriserad kemisk massanalysator AutoChemist (1965). 20/09/2006.
10 Bildhänvisningarna avser skriften: Jungner Ingmar. Från hemmabyggd blodanalysapparatur – utan dator
– /VÄRMLAND 1962/ – till datoriserad kemisk massanalysator AutoChemist (1965). 20/09/2006.
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att svara på det: ”Javisst, men det är du som har alla onödiga reservutgångar och brand-
släckare. Det har inte brunnit hos dig de senaste tio åren. Varför satte du pengar på det?”

Det andra förhållningssättet fanns hos några kliniska kemister och det var att bemäst-
ra ökningen i volymen, istället för att gnälla om onödiga ting. Det var inte så väldigt
många som hade den inställningen, men Gunnar och Ingmar hörde till dem. Det var
faktiskt så den första volymmaskinen kom till. Technicon i all ära, men de var trots allt
ganska långsamma och hade en del bekymmer med sig. Bröderna Jungner fick mycket
kritik för att de genomförde Värmlandsundersökningen. Utvecklingen har utan tvekan
visat, att den teknik som Jungner bröderna började med, nämligen att lite barnsligt efter-
härma det manuella, dvs. diskret analys har segrat. De så kallade bubbelbaronerna har
försvunnit ur marknaden. Jag vet inte om amerikanerna någonsin – det här järngänget
som du nämner – åstadkom någon maskin. Vad jag vet var det väl svenskarna som kom
fram till det.

En förutsättning var också att man plockade dit en dator. Det var så det hela blev
hanterbart. Ett problem var naturligtvis att instrumentet trots allt hanterade ett begränsat
antal analyser, så att man måste se hela systemet för att få ihop det. Men visst var det en
elegant lösning på ett stort problem. Det kom en PDP-maskin i den så småningom.

Ragnar Nordberg: Som Ingmar sade, var analog/digital omvandling ett stort problem.
Senare övergick det till att bli ett interface problem för olika maskiner. Igår kväll ritade
jag bara för skojs skull, en bild över det här: vårt enkla sätt att omvandla från en kurva till
en elektrisk signal. På teckningen ser vi en pappersremsa som kommit ut och topparna
från AutoAnalyzern. För varje topp fick man ut ett motsvarande spänningsvärde. Det
satt en laboratorieassistent som tryckte, kom till nästa stopp och körde igen. Det gick
vansinnigt mycket fortare än vad som hade varit möjligt tidigare. Man ritade en kurva och
satt med en mätsticka och mätte varje sådan topp.

Urban Rosenqvist: När var det?

Ragnar Nordberg: Det var ganska sent. I början på 1970-talet, 1972 eller något sådant.

Urban Rosenqvist: Det du talar om var alltså ett tekniskt genombrott när det gällde att
läsa av signalerna.

Ragnar Nordberg: Sedan gjorde vi förbättringar. Vi tog ut signalen direkt från en
Beckman B. Det fick Beckman B:s representant i Sverige att flyga i taket. Representanten
undrade om vi inte kunde störa analysen med detta. Men det gick så den kunde vi ta di-
rekt och föra över till våra datorer. Vi gjorde en vinkelgivare när det gällde enzym. Reak-
tionshastigheten avspeglades i lutningsvinkeln i den utritade kurvan. Vinkelgivaren rikta-
des in längs kurvans lutning och så tryckte man på en knapp och då registrerades det.

Sven Lindstedt: Hade ni hålremsa vid den tiden?

Ragnar Nordberg: Från början var övergången mellan instrument och dator hålremsa.
De flesta instrumenten på den tiden hade inga utgångar eller i bästa fall analoga utgångar
som kopplades till en kurvskrivare. Vägen till informationsinsamlingen i datorerna var
lång och krokig. Ett av våra första lyckade projekt var avläsningen av B12 prover i en
Beckman B fotometer. Vi byggde en egen analog utgång till den genom att ta signalen till
visarinstrumentet och överföra den till en egentillverkad analog/digital omvandlare. Den
i sin tur försågs med en ASCII utgång kopplad till en teletype försedd med hålremsstans.
När proverna var färdigavlästa överfördes den stansade hålremsan till remsläsaren för
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inläsning i datorn. Därefter gjordes utvärderingen av mätvärdena i fotometern. På det här
sättet sparade vi arbetet för två laboratorieassistenter i en halv dag, dvs. att vi sparade en
arbetsdag.

Ett annat tidigt digitaliseringsprojekt var en toppavläsare av kurvdiagram från Tech-
nicons AutoAnalyzer. Diagrammet passerade över ett mätbord där en person tryckte på
en knapp när ett hårkors placerades på den kurvtopp som avlästes. Koordinaterna av
hårkorset registrerades och överfördes till datorn. Den beräknade därefter en standard-
kurva efter de standardprover som först analyserades och sedan beräknades värdet på de
okända proverna. Även här medförde datorn en avsevärd kapacitetshöjning samtidigt
som kvaliteten på resultaten blev betydligt högre. Det blev mycket programmerande på
kvällarna för det skrevs ett program för varje analys!

Utvecklingen gick naturligtvis snabbt framåt och vi började använda så kallade mik-
roprocessorer på ett kort – fabrikant var Databoard i Solna – som analysinterface. Vi
lärde oss att Assemblerprogrammera dem. Efter en tid hade vi strängt taget interface för
alla analysmaskiner som förekom på den svenska marknaden. Det här med interfacen är
egentligen värt ett helt eget kapitel. Samtidigt utvecklades datorerna och de tidigare en-
skilda programmen integrerades till programsystem som samlade in analysinformation
från många analysinstrument parallellt. Därmed var laboratoriedatorsystemen födda.

Ingmar Jungner: Var det på 1980-talet?

Ragnar Nordberg: Nej, på 1970-talet. Det är egentligen ett helt eget kapitel.

Urban Rosenqvist: Hans, du hade hand om signalerna.

Hans Peterson: Analog/digital omvandling och den ratemeter som jag använde kunde
inte användas i de här sammanhangen. Den var otroligt långsam. Den var visserligen
ganska liten och behändig. Maskinen som Lagerkrantz byggde var en stor apparat som
man kunde använda. Lite längre fram, 1964 kom den första datorn, en tysktillverkad
LGP. Jag fick åka till Tyskland och lära mig att programmera på tyska. Det var inte så
himla lätt och det gick åt många nätter. Vi lyckades i alla fall att skriva ett program som
gjorde analog/digital omvandlingen och det kördes från slutet 1964, på den gamla LGP-
maskinen. Den hade inget kärnminne, bara ett skivminne. AutoChemisten gick med en
20 sekunders cykel. För att få plats, eller för att få programmen att gå tillräckligt fort var
vi tvungna att manuellt lägga instruktionerna diagonalt. På det viset hann vi med två in-
struktioner per varv istället för en instruktion per varv. Vi ökade alltså hastigheten till det
dubbla. Det var förutsättningen för att den skulle kunna gå. Den datorn försvann redan
ett år senare, när PDP-maskinerna kom. PDP-maskinerna var början på en helt annan era
och det var då som jag slutade att programmera. Vid den tidpunkten hade jag också bytt
inriktning på min avhandling som handlade om någonting annat inom ögonområdet.

Urban Rosenqvist: Ville Ingmar säga något mer om datoriseringsfasen?

Ingmar Jungner: Efter Värmlandsexperimentet kom AutoChemisten och med den bör-
jade datoriseringsfasen. Som Hans just beskrivit började datoriseringen stapplande med
LGP-21, följt av PDP-5 och fick riktig fart först med PDP-8. Hans deltog 1966 i Digital
Equipments, Computer Society Users Meeting i USA och berättade om PDP-8:s roll i
AutoChemist systemet. Det var mycket uppskattat av Digital Equipments, AGA och
Jungners. Men Hans fick snart andra och mer högtflygande intressen.

När det här mötet bestämdes, ringde jag och pratade med min gamla medarbetare på
kemi- och datasidan, Leif Ohlsén. Han hör verkligen till de gamla stödtrupperna i vårt
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projekt. Jag anställde honom 1963 med pengar från SJURA11 för Epidemisjukhusprojek-
tet om sjukhusautomation. När han senare började jobba på AGA kom han över mer på
datasidan. Han verkade i mer än 30 år med konceptet AutoChemist och efterföljaren
AutoChemist-PRISMA. Jag lyckades inte bara få honom att vara med på seminariet idag.
Jag har också entusiasmerat honom att sammanfatta i en promemoria hur det var att pro-
grammera från den första tiden och framåt. Mitt bidrag i hans promemoria, Datasystem
AutoChemist (ACH) och ACH-PRISMA 1954–86, är främst bilder. Nu, till Leif.

Leif Ohlsén:12 Precis som Hans, gick jag på kurs i Tyskland på LGP-21:an. Orsaken var
egentligen att jag kunde ganska bra tyska. Jag jobbade då som laboratorieingenjör och
kemist på Epidemisjukhuset. Efter kursen fick jag blodad tand på datorer. Vi hann inte
göra så mycket på LGP-21:an. Den var väldigt svår att programmera och vi fick i princip
programmera den binärt. Det var alltså att sitta och pula in ettor och nollor i maskinen.
Några riktigt stora program var inte att tänka på. Den var inte heller tillförlitlig. Hade den
stått över en helg, började inte disken – primärminnet i LGP-21 – att snurra på morgo-
nen, utan man fick lyfta på locket och peta igång den först. I min promemoria finns en
bild av LGP-21 nederst på sid. 1 intill AutoChemist prototypen (fig.1).13

Ganska snabbt kom Digitals PDP-5 (fig.2). Det var en av de allra första PDP-
maskinerna i Sverige. Kungliga Tekniska Högskolan fick en PDP-7 ungefär samtidigt. I
och med detta öppnades helt nya förutsättningar. Dels hade vi ett Assemblerspråk och en
Assemblertolk. Dels gick det att skriva riktiga program på den. Minneskapaciteten var 4
K ord (K), i kilobyte blir det ungefär det dubbla. PDP-5 hade kärnminnen och kärnmin-
ne var något helt nytt i världen då. Det fanns fyra stycken kärnminnen på 1 K och de var
stora som ugnsplåtar. Man såg själva kärnorna – ringar som var ungefär 5 mm i diameter
– och hur tunna trådar var flätade emellan dessa. Det fanns 12 000 kärnor per minnes-
plåt. Minnet var den dyraste delen av maskinen. Det vi gjorde med den första PDP-5:an
var att, via en inbyggd analog/digital (A/D) omvandlare och multiplexer, samla in data
från samtliga analyskanaler. Det upprepades sex gånger och ett medelvärde bildades per
kanal. Alltihop gick på under en sekund. Då pratar vi om snabba A/D omvandlare. Det
var stor skillnad från det vi gjorde tidigare med den första prototypen på Riddargatan.
Där läste vi av fotometrarna via kurvskrivarna. Med PDP-5:an läste vi av fotometern
direkt och slapp omvägen via kurvskrivaren.

Kort efter att PDP-5 kommit ut, bara något halvår senare kom PDP-8 (fig.3). Den
var helt programkompatibel med PDP-5. Så att PDP-5 blev mer eller mindre en utveck-
lingsmaskin och de första AutoChemistmaskinerna utrustades med PDP-8. Där krymptes
minnena lite grann. Vi utvecklade någonting som vi kallade för MACH (fig.4). Överst på
första sidan i mitt PM finns en tablå över de olika utvecklingsstegen. Vi införde också
någonting som heter avbrottshantering, dvs. under en pågående körning kunde vi gå in
och påverka programmet. Man kunde till exempel lägga in nya parametrar och stänga av
kanaler. Under den första tiden skedde all utskrift i realtid. När samtliga analyser på ett
prov var färdiga, skrevs svaren ut i princip kontinuerligt. Det var svårt att hitta en tillräck-

11 SJURA. Rådet för sjukhusdriftens rationalisering, en föregångare till Sjukvårdens och Socialvårdens
Planerings och Rationaliseringsinstitut (SPRI). SPRI bildades 1968 och lades ner 2000.
12 Leif Ohlsén, f. 1939. Kemisk/teknisk ing. 1960. Anställdes 1963 på Epidemisjukhuset som ke-
misk/teknisk ing. med inriktningen lab. automation. 1965–1986 utvecklingschef för datasystemet Auto-
Chemist (ACH). Under den perioden såldes ACH/Prisma projektet sju gånger till olika huvudmän med
olika namnbyten. 1982–1986 utvecklingschef på VAC data och ansvarig konsult till Nya Clinicon för Pris-
mas vidare datautveckling (efter att en tidigare huvudman satt verksamheten i konkurs). 1986–1990 Ut-
vecklingschef på TE-data (utvecklade datasystem för tidningar). 1990 ledningskonsult på WM data mot
försvaret, därefter konstruktionsansvarig för Microsoft system. Gick i pension 2005.
13 Ohlsén Leif. Datasystem AutoChemist (ACH) och ACH-PRISMA 1954–1986.
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ligt snabb skrivare som skrev ut 20 analyssvar var 20:e sekund. Resultaten kunde ju inte
lagras.

Nästa steg i utvecklingen var vad vi kallade för 2 MIACH (fig.5). Då fick Digital fram
ett 32 K skivminne. Det kom helt utan programvara, dvs. drivrutiner. Så att jag och några
till åkte till USA och lärde oss hur skivminnet fungerade hårdvarumässigt. Skulle man
programmera skivminnet måste man göra allting själv. Man fick själv läsa synkmärken
och flytta huvudena fram och tillbaka. Vi är vana med register och filhantering idag, men
något sådant existerade inte på den tiden. Man fick själv hålla reda på var olika data låg.
Jag har skrivit rätt mycket om det i mitt PM och tänker inte gå in på detaljer.

När vi sedan kom till 3 MIACH (fig.8), hände det rätt mycket. Då kom det en ny se-
rie PDP-8, som hette PDP-8E (fig.6). Den var betydligt mer komprimerad och uppbyggd
på integrerade kretsar. Kärnminnen hade gått ner i pris radikalt. Det berodde framför allt
på att de började tillverkas i Fjärran östern av barnarbetare och kvinnor. Istället för be-
gränsningen 4 K kärnminne, kunde man ha ända upp till 32 K och priserna var överkom-
liga. Samtidigt kom ett större skivminne som var på 256 K. Det innebar att vi helt plöts-
ligt kunde lagra resultaten. Vi kunde lagra flera timmars resultat och var inte beroende av
primärutskriften. Nackdelen med primärutskriften i de första skedena var att om printern
gick sönder, eller om papperet eller färgbandet tog slut, fick vi inte ut något resultat.
Skivminnet på 32 K gjorde att vi i alla fall kunde spara resultaten så länge att vi hann byta
i eller starta om printern. Vi kunde till med och skriva ut dem efteråt. I samband med att
256 K minne infördes, kom vi in på någonting helt annat. Det innebar att vi också kunde
utvärdera resultaten. Vi kunde alltså manuellt kolla dem på en bildskärm, ta ut statistik,
jämföra medelvärden innan vi godkände resultaten och sedan skrev ut dem. Det var ett
väldigt stort steg. Hade man dessutom ett 32 K kärnminne på maskinen, gjorde det att
flera användare kunde arbeta samtidigt. Man kunde också ha olika utskriftsmaskiner och
olika blanketter för akutprover.

Nästa steg i utvecklingen var 4 MIACH (fig.12) och med den kom nya tekniska saker,
till exempel de första utbytbara diskarna. Diskarna kunde man ha två av, man kunde byta
ut dem och man kunde spara resultaten hur länge som helst. Samtidigt infördes ytterliga-
re utvärderingsrutiner. Vi hade något som vi kallade Quality Control Package och det var
mycket omfattande. Förutom automatkalibrering som redan fanns från början, tillät den
nya kontrollen utvärdering i större utsträckning. Vi kunde jobba med standardprover i
olika nivåer. Vi kunde blanda in dem i vanliga prover och ta ut statistik på batchar som vi
kontrollerade kvaliteten på. Det fanns otroligt många olika kontroller.14

Urban Rosenqvist: Vad tyckte du att din kärnuppgift var?

Leif Ohlsén: Att med den nya datatekniken lösa problemen. Det var väldigt spännande
och skojigt för mig eftersom jag ursprungligen var kemist. Jag förstod ganska bra vad det
här skulle användas till.

Urban Rosenqvist: Att göra datoriseringen, pressa det så långt som möjligt?

Leif Ohlsén: Ja. När jag började, fanns egentligen ingen utbildning annat än maskinleve-
rantörernas egna veckokurser. Det fanns inga programmerare egentligen. Vi var mer eller
mindre tvungna att sätta igång det själva.

Urban Rosenqvist: Funderade du någonsin på om proverna behövdes?

14 Bildhänvisningarna avser skriften: Ohlsén Leif. Datasystem AutoChemist (ACH) och ACH-PRISMA
1954–1986.
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Leif Ohlsén: De kanske inte alltid behövdes. Men skulle man ta nya prover var det en
stor kostnad, speciellt i öppen vård där man måste kalla in patienten igen. Provhantering-
en var en betydligt större kostnad än att göra alla prover på en gång. Om vi går vidare till
nästa generations maskin, AutoChemist-PRISMA så var den helt selektiv. Man kunde
alltså beställa alla analyser selektivt och göra precis de analyser som man ville ha. Detta
löste problemet för de som var emot att köra stora batterier. Även på PRISMA visade
det sig att det inte var någon som beställde enstaka analyser, två analyser eller tre analyser.
Utan det delades upp i olika profiler, t.ex. leverprofil och man körde kanske sju, åtta ana-
lyser i en sådan profil. Man kunde givetvis enkelt beställa alla analyser på ett prov. Det
fanns en fördel med att PRISMA var fullständigt selektiv. Anledningen var att om en
analyskanal föll ut, kunde man bara köra om den enstaka kanalen. Det finns en bild på
PRISMA, för de som inte har sett den på sid. 10 i mitt PM (fig.16). PRISMA var en fjär-
dedel i storlek jämfört med en AutoChemist. Samtidigt var analyskapaciteten dubbla has-
tigheten och den kunde ha ända upp till 64 kanaler. Bilden ovanför PRISMA, överst på
sid. 10 (fig.15), visar en stor innovation när det gällde identifiering av analysprover. Re-
dan på AutoChemist tiden, runt 1973 eller 1974, införde vi streckkodsläsning. Det hade
en väldigt stor effekt. Det vi ser här på bilden är en laserscanner i AutoChemist som läser
av en etikett på provrören. Bläddrar vi fram till sid. 12 (fig.18), ser vi hur det utvecklades
till att även hantera profilbeställningar och analysbeställningar. Man satte då en etikett,
både på provröret och på remissen. Det innebar att man kunde binda ihop dem redan
när provet togs.15

Sven Lindstedt: Om remissen kom ner!

Leif Ohlsén: Om remissen inte kom ner kunde man inte heller rapportera resultatet
förrän man fick fram remissen med matchande ID-nummer. Genom att till exempel an-
vända olika färgkoder angavs vilken av profilerna som skulle köras. Satte man på en röd
etikett vid provtagningstillfället kördes en viss profil och satte man på en gul etikett kör-
des en annan profil. Identifiering hade också en annan stor betydelse. Akutprover var ett
problem, när det fanns ett stort antal rackar som stod i pipeline och skulle in i maskinen.
Utan positiv identifiering var allt sekvensidentifierat. Därför gick det inte att stoppa in
akutprover mitt emellan, utan dessa fick sättas sist. I och med att man fick en positiv
identitet på proverna, kunde man lyfta ut några rör och ställa dem sist och stoppa in
akutproverna var man ville i laddningskedjan. Detta hade vissa konsekvenser, för man
ville också få utskrifter på akutproverna i ett tidigt skede och inte vänta tills att alla prover
i batchen var klara. Normalt var en batch på cirka 100 prover. Därför fanns särskilda
programfunktioner för att utvärdera akutprover. Ofta fanns också särskilda blanketter i
en delegerad akutskrivare som de skrevs ut på.

Urban Rosenqvist: Sven vill säga något.

Sven Lindstedt: Jag råkade hamna på Sahlgrenska sjukhuset vid två tillfällen. För ett år
och för ett och ett halvt år sedan. Vid det första tillfället kom en söt sköterska mitt i nat-
ten och hänvisade till någon som skulle sticka mig i fingret för att se hur mitt blodsocker
var. Jag frågade ”Varför skall ni syssla med det?” Hon svarade ”Jamen ni har ju diabetes”,
varvid jag utbrast ”Nej jag har inte diabetes. Jag har aldrig haft diabetes och jag är kemist
så jag vet detta”. Hon sade då ”Oj, då var det väl någon annan patient” och försvann
iväg.

15 Bildhänvisningarna avser skriften: Ohlsén Leif. Datasystem AutoChemist (ACH) och ACH-PRISMA
1954–1986.
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Senare bad jag att få titta på min journal. Det visade sig att alla data finns tillgängliga
på laboratoriet. De har ett stort och fint journalsystem men uppenbarligen är de olika
systemen eller systemdelarna inte ihop bundna. Det innebär att sköterskan sätter sig vid
en skärm och skriver av dem på ett papper och lägger i journalen. När jag tittade på min
journal visade det mycket riktigt att åtminstone ett av värdena inte tillhörde mig. Hela
sjukhussystemet måste på något sätt hänga ihop. Det har varit ett problem. För PRISMA
analys, kunde man till exempel göra ett väldigt fint system men det fanns också väldigt
mycket annat på laboratoriet som måste bindas ihop. Sedan är det också så att kliniker
har fått för sig, att om de bara beställer en eller två analyser blir det mycket billigare och
att man skall fundera länge innan man beställer analyser. Jag kan ta hemoglobin (hb) som
exempel. En doktor kostar ungefär 10 kronor i minuten. Säg att där finns tre eller fyra
doktorer och några sköterskor, då är vi uppe i 70–80 kronor i minuten. De står där, kliar
sig i nacken och undrar om de skall beställa ett hb på patienten eller om de skall spara
pengarna. Skall man lösa problemet genom att ta volym och klara upp det på ett labora-
torium, skall man sedan använda datorerna i större utsträckning för en intelligent sorter-
ingshistoria. Det är lika viktigt att få klart för sig om en patient ligger inom ett så kallat
normalområde och det är lika viktigt att veta om patienten ligger två, tre eller fyra stan-
darddeviationer utanför. Det går att hantera på olika sätt och det finns begåvade system.

Urban Rosenqvist: Får jag komma tillbaka till den tidiga utvecklingen, för vi gled förbi
Värmlandsundersökningen. En fråga som vi diskuterade i morse var om beställningen
från Socialstyrelsen blev ett incitament att öka volymen på laboratoriet? Hade inte be-
ställningarna funnits kanske utvecklingen av tekniken på laboratoriet hade gått långsam-
mare? Gick det hand i hand?

Ingmar Jungner: Nej, det tror jag inte. Det drevs av klinikerna. Det fanns en allmän
utvecklingstendens bakom explosionen av laboratorieprover. Klinikerna eftersträvade att
få en överblick av patienternas tillstånd genom samtidiga undersökningar av flera labora-
torieparametrar.

Urban Rosenqvist: Socialstyrelsens beställning då, hur kom den till egentligen?

Ingmar Jungner: Det är en ganska lustig historia, tycker jag. Jag bodde i Läkarhuset i
Vällingby och där satsade försäkringsbolaget Thule pengar vid husets tillkomst. När min
bror Gunnar och jag var färdiga tankemässigt med ett multikanalsystem för hälsokontroll,
framförde jag tanken att försäkringsbolagen kanske var intresserade av att erbjuda vårt
blodbatteri till sina kunder. Antingen fristående eller som en del i försäkringen. Det visa-
de sig senare att vi totalt felbedömde saken. Försäkringsbolagen var livrädda för att kräva
blodprov när de skulle teckna avtal med kunder. Vi skrev i september 1961 ett brev till
Alvar Lindencrona, chef på Thule. Döm om vår förvåning, när vi fick ett negativt skrift-
ligt besked från Alvar Lindencrona samtidigt som generaldirektören Arthur Engel bjöd in
oss till ett möte på dåvarande Medicinalstyrelsen16. Jag vet inte vilken kommunikation
som fanns där. Men Arthur Engel var konsult på Skandia och det var inte så konstigt om
försäkringsbolagen hade ett visst samröre.

I artiklar som Engel har skrivit om bakgrunden till sitt Värmlandsinitiativ, berättar
han om sitt intresse för screening av befolkningsgrupper. I en artikel skriver han följande:
”Min personliga uppfattning var att förr eller senare borde skärmbildsundersökning in-
förlivas i ett sofistikerat program av periodisk allmän hälsokontroll av befolkningen. Mitt
sinne var sålunda väl förberett när jag först hörde talas om bröderna Gunnar och Ingmar
Jungners utvecklingar vad beträffar kemisk hälsokontroll.” Men även om Engel var för-

16 Nuvarande Socialstyrelsen. Medicinalstyrelsen uppgick i Socialstyrelsen 1968.
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beredd så var den medicinska professionen det inte. Det fanns ett väldigt motstånd mot
tanken. Däremot gick det med en rasande fart efter att vi blev uppkallade till Engel. Inom
två månader gav regeringen Medicinalstyrelsen i uppdrag att göra ”Kemisk hälsokon-
troll”. Att det blev Värmland berodde på att det var det landskap som stod i tur för
skärmbildsundersökning.

Urban Rosenqvist: Det som drev det politiskt, var det rationalisering eller att de blev
billigare? Tuberkulos var väl en säker investering?

Ingmar Jungner: Bådadera. Tuberkulos stod i centrum för skärmbildsundersökningarna
från starten på 1940-talet. Samtidigt låg screening i tiden. Kaiser Permamente17 spred från
tidigt 1950-tal ett koncept över världen att med olika tekniska hjälpmedel göra hälsoscre-
ening: Multiphasic Health Testing (MHT) eller även kallat Automated Multiphasic Health
Testing (AMHT).

Urban Rosenqvist: Ragnar hade en replik.

Ragnar Nordberg: Nu har vi kommit in på att tala om analysmaskiner och den datorise-
ring som ingick i analysmaskiner. Men det var inte alla laboratorier som skaffade sig en
robot. Bland annat Sahlgrenska var förhållandevis sena med att skaffa sig robotmaskiner-
na. Det gällde då att integrera analysmaskiner som vi hade. Vi utgick från ett annat kon-
cept, vi hade en dator i vilken vi samlade in från många olika analysmaskiner. Vi ville inte
låsa oss vid en maskin och en teknik. Vi ville ha möjlighet att använda olika metoder och
olika typer av singelanalys instrument som var gjorda för en viss typ av analys. Därför
blev interface utvecklingen en väldigt viktig del i arbetet vi sysslade med. Jag hittade en
lapp igår om ett instrument interface II056 som vi utvecklade. Siffran 56 står för att det
var ett interface till en viss typ av instrument. Vi utvecklade närmare 100 olika typer.
II056 har stått på Danderyd, på Södersjukhuset och lite överallt. Instrumenten spred sig
alltså och inte bara hos oss. Vi gjorde alla möjliga instrument interface på andra ställen.
Att utveckla instrument var en viktig del men det var också viktigt att kunna samla ihop
allt det övriga. Det fanns många analyser som inte gick på de stora analysrobotarna. De
måste man också få in i systemen.

En annan sak var att det fanns – åtminstone hos oss – ett mycket uttalat behov av att
kunna anpassa sig i olika lägen, till olika situationer på laboratoriet. Man skulle snabbt
kunna programmera om. Därför skedde väldigt mycket programmering på hemmaplan.
Det var helt omöjligt om man hade de stora maskinerna eller köpte mjukvara från ett
annat företag. Då tog det evigheter att få det gjort och implementerat. Det innebar att
programmeringen gick hos oss från binärt, via Assembler till Fortran. Alla programmera-
de. Sven satt på nätterna och programmerade. Jag programmerade. Vi hade läkare som
programmerade och var stolta över vad vi gjorde. Lite senare fick vi professionella pro-
grammerare som jobbade hos oss. Som ansvarig för datasystemen fann jag att det blev
ganska problematiskt därför att kunskap om laboratorieverksamhet var nödvändig. En
gjorde det, en tog data här och en gjorde det med dator. Från början utvecklades datama-
skinen hela tiden. Den första var en liten maskin, en 2114. Sedan gick det vidare och vi
fick skivminnen. Då blev det betydligt enklare men det var faktiskt väldigt spännande i
början.

Sedan hade rationaliteten för vår del en väldigt stor betydelse. Jag glömmer aldrig då
Sven satte upp en analysmetod för B12. Det var en tillväxtmetod i provrör och det växte
något grönt där. Sedan skulle det skakas och därefter gjordes mätningar på det. Ju grum-

17 Kaiser Permanente. En amerikansk privat sjukvårdsorganisation. Grundades 1945 av industrimannen
Henry J. Kaiser och läkaren Sidney R. Garfield.
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ligare, desto mer B12. Syster Olga som hon hette, hade till uppgift att ta hand om pro-
verna. Vi hade gjort en ljusskärm med homogent ljus. I rummet var det konstant tempe-
ratur. Syster Olga tog ner provet från ljusskärmen, skakade om det och hällde det snabbt
i en Beckman B fotometer. När hon såg att den läste värdet, tryckte hon på en knapp och
det gick ut på en hålremsa. Metoden var inte fantastiskt bra utan man fick göra trippel-
test. När man utvärderade standardkurvan, skulle man avläsa minst tre gånger så många
pikar som det var prov och man tog ett medelvärde. Den här damen, hon var lite konser-
vativ och hon tyckte att det aldrig skulle gå. Men efter ett år hade vi kört in syster Olga på
det här. Från början var det minst tre som gjorde analysen. Men till slut gjorde Olga den
själv och klarade det i god tid. Sedan hände någonting med datamaskinen och syster Olga
tyckte att det var alldeles omöjligt utan den. Hon kunde inte utföra analysen utan datorn.
Inom loppet av ett år blev det nästan omöjligt att göra analysen utan datorn till hjälp.

Jag har suttit som IT-chef på Sahlgrenska och jag har många gånger undrat vad vi tjä-
nar på det här. Och jag har väldigt svårt att hitta svar. Den enda gången jag fick ett riktigt
bra svar, det var inför 2000-talet. Då hade vi ett krismöte inför om alla datorerna skulle
lägga av. Vad skulle vi göra då? Då började man helt plötsligt att räkna upp allt man mås-
te göra och hur mycket folk man måste ha. Jag antecknade vad man begärde och det var
väldigt mycket! Då fick vi alltså ett mått på vad som behövs om man inte har datorer.
Men det är väldigt svårt att göra sådana analyser. Att det har haft en väldigt stor betydelse
och att det fanns inomhuskunskap inom det här området, det tror jag har varit väldigt
viktigt.

Sven Lindstedt: Jag kände igen det där med när man skulle räkna spår och sektorer och
flytta på diskarna. Det var nyttigt för att man lärde sig mycket av det.

Ingmar Jungner: Ja, de som går ut utbildningen idag har inte någon aning om det.

Sven Lindstedt: Nej, men vad man kan säga då? Det som vi så småningom kallade för
ett
laboratoriedatasystem, var utvecklat hos oss med folk som begrep sig på laboratorier. Det
kom sedan i bruk på ett antal ställen i Sverige och i Amerika. Vi släppte ifrån oss källkod
till exempel. Idag finns det några laboratoriedatasystem på marknaden i Sverige. Där
kommer man inte åt källkod och man kan inte göra någonting med den. Dessutom tar de
alldeles för mycket betalt för minsta lilla. En del kanske tycker att det var irrationellt att
man sysslade så pass mycket med ren datateknik på labben. Men jag tror att det var en
väg till framgång. Det skulle i och för sig kanske kunna komma tillbaka nu, när det börjar
bli open source. Vi får se, det kanske sluter sig lite.

KAFFEPAUS

Urban Rosenqvist: Då kör vi vidare. Sören och Bengt, vem av er vill börja? Bengt, var-
sågod.

Bengt Olsen:18 Det finns ett antal personer som jag trodde skulle vara här och som har
haft en jättebetydelse inom IT i sjukvården. Ove Larsson, till exempel var med på kem.

18 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 ETH (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, Internatio-
nella fysikseminariet 1964–1974. Fil. lic. i fysik 1965. Militärtjänst som forskningstekniker FOA 1965–1966.
Förestod datamaskinen IBM 1620, fysiska inst UU. Fil. dr, docent i beräkningsfysik (computational phy-
sics) 1968. Lektor UU och Chalmers 1968. Utvecklingschef vid UDAC, bl.a. projektledare för stort projekt
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lab. från och med 1965. Torgny Groth gjorde fyraåringarnas hälsokontroll under alla år.
Göran Engholm gjorde statistikarbete och mycket av kvalitetskaraktär som var väldigt
viktigt, med datorer förstås. Werner Schneider har också betytt hur mycket som helst.

Urban Rosenqvist: Det har vi på band.19

Bengt Olsen: Ja, det finns på band. Holmgård var en kemibroder i Hudiksvall och Sven
G. Johansson var en annan personlighet som tog fram det stora kommersiella databassy-
stemet, Mimer. Alla dessa har haft en jättebetydelse inom IT i sjukvården.

Jag kanske skall berätta lite om min bakgrund som gjorde att jag blev engagerad i me-
dicinsk databehandling. Jag började läsa fysik 1961 i Uppsala och på hösten kom jag in i
Gruppen för siffermaskiners användning. Werner Schneider var den som drev gruppen.
Jag kastades in i allt. Jag fick lära mig programmering, numeriska metoder, statistik, kom-
pilera och operera datamaskiner. Allt som behövdes. Sedan måste jag leva också och
Werner lyckades ordna så att jag blev programmeringsassistent vid Uppsala Universitet.
Jag var den förste och ende och förmodligen den siste. Jag vet inte. I varje fall skulle jag
hjälpa alla fakulteter med programmering. Där fanns även folk från kem. lab. Jag kommer
ihåg Jocke Waschewski som bad om hjälp. Han var så duktig att han hjälpte sig själv väl-
digt snart. Jag bedrev även undervisning i programmering med FORTRAN 1962 och det
var första gången vid Uppsala Universitet. Jag höll på mycket med differentialekvationer,
med optimeringsberäkningar och med sådant som typiskt gick utanför läkarnas kunskap.
Men det hade definitivt en stor betydelse för att göra mer avancerade datortillämpningar
inom medicin, modelleringar och förstå djupare matematiska och fysikaliska samband.
Som fysiker och forskare vill man ställa hypoteser och göra modeller. Att utveckla och
testa sådana har jag hållit på med hela tiden.

Jag har faktiskt även en bakgrund på kem. lab. Sommaren 1957 jobbade jag på kem.
lab. på Härnösands lasarett. Där sprang jag runt och tog alla proverna, framför allt kiss,
bajs och blod. Men jag fick inte pilla på elektroforesapparaten som fanns där. Jag har
intresserat mig för vad kan man automatisera med datorer. Ännu hellre för vad man kan
göra med datorstöd och som med oerhört stora svårigheter kan göras manuellt, samt
tillämpningar som knappt ens teoretiskt kan göras manuellt. Det är lite extra knorr på
sådana saker. Lite roligt är att jag hade en student vid Internationella fysikseminariet. Det
var en korean som hette Cho och jag tyckte att han var lite korkad. Men det var egentli-
gen för att han inte förstod engelska och svenska så bra, så det var egentligen jag som var
korkad. Jag försökte lära honom att programmera och det misslyckades skändligen. Hu-
morn ligger i att han höll på att få Nobelpris senare för tranversaltomografi. Han höll till
på University of California i Los Angeles (UCLA) i många år, men det var några andra
som fick priset. Så kan det gå.

Vi hade en IBM 1620 på Fysikum sedan 1961. Det var den första publika datorn för
forskning vid ett universitet i Sverige. BESK och FOA:s20 IBM 7090 fanns också. Det

vid Uppsala akademiska sjukhus och tillsammans med Siemens Elema (ca. 70 personer delaktiga), 1968–
1974. Projektledare 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 sty-
relserepresentant och vice ordf. i europeiskt samarbetsprojekt COST11 (Coopération Scientifique et Tech-
nique) 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 1986–93. 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).

19 Intervju med Werner Schneider på Tekniska museet.
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fanns SMIL i Lund och det fanns en Alvac på kvant. kem. i Uppsala sedan 1957. Men de
var till för en inre klubb medan på Fysikum kunde vem som helst komma. Där träffade
man folk överallt ifrån: från Ultuna, från många universitetsinstitutioner, från Akademis-
ka sjukhuset. Vi hade även forskare från Lund och Göteborg som räknade hos oss. Där
fanns många pionjärer inom medicin. Ernst Bárány var där och vi hjälpte honom med
resultat från ögonundersökningar. Ekstedt och Stålberg gjorde EMG undersökningar.
Detta var mellan 1962 och 1964. Det fanns ett stort antal forskare som började använda
datamaskiner ordentligt då. Den där 1620:n hade inte heller någon prestanda. I dagens
mått mätt hade den en löjlig prestanda, 10 000 teckens minne vad jag kan minnas. Men
det var ändå den stora gemensamma datamaskinen för Uppsala universitet. Den kördes
dygnet runt. Fungerade den inte ringde användarna hem till mig eller Göran Pettersson
och någon av oss fick åka dit för att ruska liv i datamaskinen.

År 1965 var jag på Lawrence Radiation Laboratory i Berkeley i några månader, för att
få tillgång till världens kraftfullaste datamaskin, en CD 7600. Jag arbetade i gränslandet
mellan teoretisk och experimentell fysik eller så kallad beräkningsfysik. Jag gjorde studie-
besök på betatronen där man höll på med strålbehandling av tumörer. Det var rätt
spännande. Runt 1965 anställdes Ove Larsson, som skulle ha varit här, på Uppsala Data-
central (UDAC). Han fick börja på heltid med att programmera Clinical Chemical Labo-
ratory System (CLS), som IBM och UDAC utvecklade. Vad jag minns, såldes det i cirka
40 exemplar, i Sverige och utomlands. Det var ett omfattande system. Det var säkert som
Sven Lindstedt sade, ville man göra en ändring tog det en stund. De hade nämligen en
användarklubb som önskade och prioriterades. De betalade heller ingenting för systemet
vad jag vet, för på den tiden var programvaran gratis. Men de betalade 5 000 kronor om
året som en slags underhållsavgift för att få prioritera ändringar och ha råd med vidareut-
veckling. Så vitt jag vet betalade sjukhusen endast datorn till IBM och 5 000 kronor var-
dera per år till UDAC.

Urban Rosenqvist: Förlåt mig, vad hette killen som kom dit och började programmera?

Bengt Olsen: Ove Larsson, han är still going strong. Han jobbade med Werner hela
tiden och var hans man där. Hela sitt yrkesverksamma liv höll han på med kem. lab. som
tekniskt ansvarig för CLS. Han verkade kanske lite i bakgrunden men han är en duktig
kille som gjorde avgörande insatser. Datasystemet för bakt. lab. med Bengtsson var fram-
gångsrikt. Det var lite banalare saker på ett sätt. UDAC och Uppsala akademiska sjukhus
(UAS) utvecklade rutiner för kosthållning, journalsystem med Lars Irnell och mycket
annat.

Jag blev egentligen engagerad i ett jätteprojekt som gick ut på att datorisera flera labo-
ratorier. Jag doktorerade i Computational Physics 1968 och började därefter som lektor
på Chalmers. Ganska snart ringde Werner och sade: ”Hej Bengt, du måste komma tillba-
ka till Uppsala. Nu har jag fixat pengar. Jag har fått halva forskningsbudgeten för Siemens
i Erlangen”. Det var alltså medel för medicinsk databehandling. Och det var sant! Hur
han övertygade dem förstår jag inte och vad han sade skulle förmodligen ingen vilja veta.
Han fick i alla fall loss mycket resurser, tills ledningen i Erlangen insåg vad de hade gjort
och att de inte hade råd. De kunde inte lägga ut halva forskningsbudgeten i Uppsala.
Ledningen i Erlangen drog sig ur och Rudewald trädde in på arenan. Han var då chef för
Siemens Elema i Solna. Han halade fram pengar och anställde sju stycken väldigt akade-
miskt tränade personer. Projektet leddes av Sune Karlsson, tekn. lic. och adept till Lars
Zetterberg på Kungliga Tekniska Högskolan. Vi skulle utveckla fysikorienterade och
mätorienterade lösningar inom laboratorier och inte syssla så mycket med kem. lab. Det
var andra som höll på med det under Werners överinseende. Vi skulle satsa på andra

20 Försvarets forskningsanstalt sedermera Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI).
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laboratorier som klin. fys., neuro. fys. och radiofysik. Vid klin. fys. satsade vi på tolkning
av EKG, radiospirometri, lungfunktion, hjärtkateterisering och you name it. Det var
mycket online mätningar och analog/digital (A/D) konvertering men med rimliga krav.
Sedan höll vi på med annat där det var extrema krav och det fick vi lösa på något sätt.

Jag blev projektledare för det stora Elemaprojektet ur UDAC:s och UAS synvinkel.
Ungefär 70 personer var engagerade, när det var som värst. Bara inom ett pyttelitet om-
råde, automatisk igenkänning av cancerceller producerade vi sju avhandlingar. Vi var nere
hos Ernst Leitz i Wetzlar och sade: ”Får vi utrustning och 200 000 D-mark, skall vi lösa
problemet åt er”. Som tur var så fick vi inte det. Vi fick nöja oss med mikroskop med
väldigt avancerade A/D omvandlare, som anslöts till Siemensdatorn. Lösningen av pro-
blemet med automatisk igenkänning av livmoderhalscancer kostade sju doktorsarbeten.
Vi räknade mellan 70 och 80 miljoner för att producera dem. Vi hade inte en riktigt
kommersiell lösning heller. Det var ett mycket svårare problem att titta i mikroskopet
och klassa prover än man kunde tro som enkel fysiker. Men vi nådde många viktiga resul-
tat som har bidragit till utvecklingen inom bildbehandling och mönsterigenkänning. Ett
exempel är företaget IMTEC som startades och som hade över 20 anställda.

Så småningom fick man i alla fall en ganska god pre-screening och man kunde spara
in ganska mycket. På den tiden var det bara damer som satt och stirrade i mikroskopen.
De satt så många timmar som ögonen orkade, kanske fyra till fem timmar per dag. Där
kom det fram väldigt mycket, till exempel som bildbehandling, mönsterigenkänning och
artificiell intelligens (AI). Det var en produktiv och spännande tid. En tillämpning av AI
var att lista ut hur man tolkade EKG, genom att fråga ut tolkarna och systematiskt kom-
ma ihåg vad de svarade. För det använde vi programmeringsspråket LISP, som användes
för att programmera AI tillämpningar. Killen som skulle ha gjort det är professor i Lin-
köping nu. Han blev dock aldrig klar för att det var för svårt vid den tidpunkten. Men vi
provade i alla fall och vi lärde oss en hel del, bland annat om variationen i beslut för en
enskild läkare. I samma veva kom Nobelpriset i transversaltomografi. Det var vi heta på

och det var egentligen att lösa ekvationssystem som var 10 00010 000. Mitt rekord dess-

förinnan var 100100. Sådana problem skulle ingen ens försöka att räkna på manuellt.
John Erik Snell jobbade med det.

När jag kom till Uppsala 1960, annonserade kvant. kem. efter räknebiträden. Då fick
jag 12 kronor i timmen, fick använda Facitsnurror och jag tyckte att det var jättebra be-
talt. Runt 20 personer räknade i sekvens med varandra, utan att riktigt förstå att de räk-
nade som en slags datamaskin tillsammans. Man följde noggranna instruktioner. Men det
skulle inte ha räckt för att räkna ut hur en patient ser ut utgående från röntgenbilder tag-
na från olika håll. Nu är det vardagsmat men det är helt omöjligt utan datorer. Vi fick en
stor processräknare från Siemens. Den hette Siemens 305 och det var en maffig maskin.
På IBM-språk hette det IBM 1800+ och den kostade då (runt 1970) flera miljoner. Den
kunde anslutas till utrustningar genom olika gränssnitt och A/D omvandlare. Väldigt
snart ville vi skaffa DEC datorer: PDP-8, PDP-11, PDP-9 och PDP-16. Av dem var
PDP-11 mest aktuell och VAX:ar blev det så småningom. Inom Elemaprojektet fick vi så
småningom cirka 30 datorer av den kalibern, förutom Siemensmaskinen. På EKG-sidan
var det EKG-tolkning som vi hade en viss glädje av i samband med X71. Det får vi höra
mer om med Sören.

Vi började med olika hälsokontrollprojekt. Jean-Claude Vuille var en väldigt duktig
schweizare vid barnkliniken på UAS. Han hade hand om fyraårings hälsokontrollen och
Torgny Groth utvecklade det systemet. CLS hade också en roll där eftersom man använ-
de resultat från kem. lab. som redan var datoriserade. I fyraåringskontrollen tog man
hand om väldiga mängder data som man fick ur fyraåringar genom mätningar och frågor.

I den gynekologiska hälsokontrollen var jag själv inblandad. Bland annat tog jag fram
ett system som grundade sig på vad de inbjudna hade svarat genom autoanamneser,
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streckmarkeringar samt observationer från läkare. Man kunde skriva datorsvar som blev
ytterst personliga. Nu är det vardagsmat men då var det tidigt. Vi kunde dessutom åter-
använda programmet något år senare. Det var i samband med gynekologisk hälsokontroll
som vi kom in på livmoderhalscancer och Papanikolau smear. Man gjorde utstryk och
tittade i mikroskop efter cellförändringar. ”Skulle man kunna automatisera undersök-
ningen?” frågade Björn Stenkvist. Efter att ha tittat i ett mikroskop svarade jag att visst
kunde man det! Det visade sig emellertid att det var väldigt svårt. Vi lade ned mycket
arbete på detta och engagerade många duktiga studenter, bland annat Janne Holmquist
som är hos Ericsson i Texas nu. Vi engagerade också Ewert Bengtsson, sedermera pro-
fessor i bildbehandling vid Uppsala universitet. Vi samarbetade även med forskare från
Kungliga Tekniska Högskolan, Linköpings universitet och från Japan. Tack vare detta
arbete finns det finns idag kommersiell utrustning som klarar screening. Japanen, Imasato
från Toshiba arbetade hos oss ett år och tillverkade därefter en apparat som såldes kom-
mersiellt. Ett företag i Chicago utnyttjar också direkt resultaten av arbetet i Uppsala.

Urban Rosenqvist: Av projekten som inte lyckades, berodde det på tekniska brister?

Bengt Olsen: Ja, tekniken var inte tillräcklig men ibland var det frejdig optimism, dvs.
att hitta logik och metoder inom pattern recognition som klarade den ganska smutsiga
Papanikolau smearen. Ett viktigt framsteg var att förbättra metoden att stryka ut proven.
De stora problemen var överlappande celler och andra komplikationer som tenderade att
leda till falska positiva. Men vi bidrog till stora framsteg inom teknik och analys och fick
tidigt fram metoder för pre-screening. Med ytterligare insatser togs kliniskt fungerade
system fram senare.

Urban Rosenqvist: Var fanns svårigheten?

Bengt Olsen: Svårigheten låg i att härma den mest fantastiska bildbehandlingsdator som
finns, nämligen den mänskliga hjärnan. Men någon gång var det numeriska metoder eller
artificiell intelligens. Vi hade gammakamerabilder som var så brusiga att ett otränat öga
inte kunde urskilja någon förändring. Men efter bearbetningarna reducerades det statis-
tiska bruset och strålningsfördelningen från de inre organen framträdde tydligare. Dia-
gnoser underlättades och precisionen ökade. Men en läkare måste slutbedöma det hela.
Det var mycket spännande!

Sven Lindstedt: När du talar om celler, var det inte också så att datakapaciteten inte var
tillräcklig? När det gäller blodceller kom det för 20 år sedan tre eller fyra instrument på
marknaden som skulle automatisera det som flickorna gjorde. Det blev det ingen succé.
Men nu finns det faktiskt tillgängligt och det hänger samman med utvecklingen inom
bildigenkänning.

Bengt Olsen: Det är så många begåvade huvuden som har hjälpts åt att skapa många
dellösningar. Nu finns ett helt batteri med metoder som kan appliceras. Man har blivit
duktigare och duktigare. Jag var under tiden vid QZ21 djupt inblandad i fjärranalys som
du beskriver, bland annat användes metoder som FOA22 hade tagit fram och IBM:s
ERMAN (Earth Resource Management). Exempelvis beräknades skördeutfall av vete

21 QZ bildades på 1960-talet som en myndighet. Uppdraget var att bistå med automatiskt databehandlings-
stöd till vissa myndigheter i Stockholmsregionen. Sedan 1960-talet har QZ genomgått ett antal omvand-
lingar via statligt bolag till privatägt bolag.
22 Försvarets forskningsanstalt, sedermera Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI).
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och sädesfält i olika delar av världen. Mellan 1978 och 1980 satt jag i en kommitté som
fördelade forskningsmedel för fjärranalys eller remote sensing. Det är enormt vad utveck-
lingen har gått inom det området. Det är klart att kunskap läggs till kunskap. En del kas-
tas men det positiva summeras. Nu känner man i realtid igen terrorister via övervak-
ningskameror.

Från början var det dålig upplösning, både i rummet och i gråskalor. Sexton gråskalor
fanns i början medan nu finns tusentals färger på grund av utvecklingen av sensorer och
analog/digital omvandlare. Ett svårt problem gällde automatisk fokusering av det optiska
instrumentet – i detta fall ett ljusmikroskop – så att det skulle vara meningsfullt att appli-
cera hela batteriet av metoder. Jag tänkte till och kom på en metod att lösa problemet.
Idiotiskt nog tog vi patent väldigt snabbt. Skälet var att Ernst Leitz skulle komma till
Uppsala och titta på vårt projekt. Vi ville visa fokuseringen som alla talade om som en
förutsättning för att lyckas. Men för att få prioritet var det viktigt att inte publicera förrän
vi hade lämnat in patentansökan. Vi forcerade alltså fram en ansökan om patent på au-
tomatisk fokusering 1972. Idag finns vår metod i precis varenda kamera. Kameror, elek-
tronmikroskop, alla har den metoden. Vi hade en metod som fungerade men den till-
gängliga tekniken var för dyr. En diod-array som kunde användas för att fokusera ett
instrument kostade 60 000 amerikanska dollar. Det var aningen för dyrt för en kamera.
Det olyckliga med att ta patent så snabbt var att det dröjde 18 år innan tekniken blev så
pass billig att den gick att stoppa in i en kamera. Nu kostar en mycket mer avancerad
krets kanske tio kronor i stor volym. Det var för tidigt. Ungefär en halv miljon kronor
gick till patentkostnader under de 18 åren vi försvarade vårt patent. Men det var roligt
och det fungerade. Vi använde metoden hela tiden genom att utnyttja en dator som var
ansluten till mikroskopet. Datorn kostade någon miljon men det var omöjligt att ha fokus
utan redigt datorstöd, med betoning på redigt för att det var bråttom. Man måste fokuse-
ra medan det var intressant att fokusera.

Werner Schneider hade många bra idéer. Det var alltid lite kontrovers mellan Karo-
linska sjukhuset och Uppsala Datacentral (UDAC). I Stockholm fanns en centraliserad
lösning kring J5 framtagen under ledning av Paul Hall. Det var säkert bra. Men Werner
ville bygga små distribuerade system och knyta ihop dem med multisatellitsystemet. IBM
nappade på Werners idé. Det var fantastiskt publikdragande. Vi hade cirka 600 utländska
besökare om året för att studera våra lösningar inom medicinsk databehandling.

Projekten med Siemens Elema handlade om klinisk fysiologi samt om radiofysik och
radioterapi. Vi hade en världskonferens i Uppsala 1972 om ”Computers in Radiation
Theraphy” och vi ville visa något verkligt unikt. Vi ville visa hur man kunde styra en ac-
celerator, som automatiskt och dynamiskt kunde bestråla en tumör från olika riktningar.
Vi hade en docka som vi tufsade till ordentligt, för vi fick systemet klart samma morgon
som visningen. Vi råkade knuffa lite på den med linjär acceleratorns behandlingshuvud.
Det fanns lite finjusteringar kvar att göra, men det var en mycket intressant framtidstil-
lämpning. Det blev en produkt senare och Mullard använde idén i sina apparater. Det var
också helt omöjligt utan dator.

Hälsokontrollerna var väldigt stora tillämpningar. Vi hade gynekologisk kontroll, all-
män hälsokontroll med speciell inriktning på lungröntgen, hälsokontrollen för 50-åriga
män med Hans Hedstrand. I den senare hade vi faktiskt några intressanta moment. Det
var första gången man bjöd in samtliga 50-åriga män i Uppsala och ställde frågor för att
identifiera om de hade hjärtproblem. Huvudsyftet var att genom tidig upptäckt kunna
sätta in åtgärder. Baserat på vissa mätvärden fick de ett batteri med möjliga åtgärder. De
fick själva välja effekterna, alltså om de ville gå ner i vikt, om de ville stressa mindre eller
sluta röka. Det fanns 15 till 20 liknande parametrar. På det viset fick den undersökte pri-
oritera ett eget paket av åtgärder för att komma under vissa gränsvärden. Det gick tydli-
gen oerhört bra. Folk blev så motiverade när de själva fick välja, till exempel: ”jag vill
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röka, men jag stressar gärna mindre”. Nu var det fråga om en ganska liten population.
Det var inte många 100 människor. Man ansåg ändå att det statistiskt sett hade räddat
många liv, av dem som annars skulle ha råkat illa ut.

Werner Schneider kom till mig våren 1969 och sade att Socialstyrelsen skulle göra en
allmän hälsokontroll, X69. Den skulle äga rum i Gävleborgs län med start hösten 1969.
UDAC hade fått i uppdrag att sköta databehandlingen. Jag har för mig att vi skulle få 120
000 kronor, vilket var mycket pengar då. Jag hade fullt upp med annat så Werner sade:
”Men gå bara på ett möte och lyssna vad det är för något. Så får de säga vad de vill ha
och vi får väl göra det.” Det var ett möte några dagar senare i Gävle. När Sören och hans
medarbetare beskrev upplägget blev jag alldeles förskräckt. Hur i hela friden skall vi klara
det? Det var två, tre eller fyra manårs jobb och det skulle igång i september. Vi hade
sommaren på oss. Hur i friden skulle det gå till?

Urban Rosenqvist: Varför var det så bråttom?

Bengt Olsen: Det var väl ingen som hade tänkt ut hur mycket datorisering som behöv-
des. Vi kanske inte hade behövt göra allt det vi gjorde men vi gjorde det vi tyckte var rätt
och som verkade möjligt. Det var nog inte så tokigt. Så att det var bara att kasta allt annat
vi hade för händerna. Jag fick ihop ett arbetslag av sju, åtta duktiga programmerare. Vi
jobbade femton timmar om dagen, sex dagar i veckan, inklusive sommaren. Under den
tiden försvann en av programmerarna. Han jobbade hårt under stark tidspress. Han gick
in i väggen som det heter nu. Vi var väldigt oroliga för inte ens hans fru visste inte var
han var, han var bara borta. Tio dagar senare hittade vi honom i sin sommarstuga och
efter det kom han tillbaka till jobbet.

Urban Rosenqvist: Ni hade ett intressant projekt i Gävle. Varför gick det till er?

Bengt Olsen: Jag kände Werner så väl. Men det kan man aldrig veta. Han hade magiska
knep för att få saker att hända. Ibland ville man veta hur han gjorde och ibland ville man
nog inte veta. Men i det här fallet kan jag tänka mig att man hade kommit fram till att
kem. lab. hade en central roll. Man skulle utnyttja lasarettet i Hudiksvall som låg nära till
hands. De hade Clinical Chemical Laboratory System (CLS) och det var naturligt att
Uppsala Datacentral (UDAC) som hade utvecklat CLS blev tillfrågad. UDAC var dessut-
om en statlig datacental som var ledande i landet vad gällde medicinsk databehandling.
Projektet kom ändå som en blixt från klar himmel för mig.

Urban Rosenqvist: Beställningen som kom till er i Gävle, var den en upprepning av
tidigare undersökningar?

Bengt Olsen: Nej, det var helt nytt.

Urban Rosenqvist: Vad var det som var nytt?

Bengt Olsen: Det som var nytt var att datorn skulle användas så integrerat i verksamhe-
ten och i alla dess faser.

Urban Rosenqvist: Nej jag menar, det fanns också en hälsoundersökning. Liksom den
som gjordes i Värmland. Vad skiljde den här?

Bengt Olsen: Det får Sören redogöra för.
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Sören Jakobsson:23 Det var lite blixt från klar himmel för mig också. Jag är inte kemi-
doktor utan internmedicinare. Jag hade möjligen visat framfötterna när det gällde att ut-
rusta och utveckla medicinsk intensivvård i Gävle. Vi var nummer två i Sverige med en
sådan enhet. En dag fick jag plötsligt höra från landstingets centralförvaltning att Social-
styrelsen ville ha ett projekt tillsammans med landstinget för försöksverksamhet med
allmän hälsokontroll. Det var ganska ospecificerat för det fanns inget innehåll, utan det
skulle utvecklas successivt. Det fanns en stomme men det var många detaljer som fatta-
des. Jag berättade för min fru häromdagen att jag blev mycket förvånad. Plötsligt fick jag
sitta med landstingsstyrelsens ordförande och landstingsdirektören och diskutera huruvi-
da jag ville bli projektledare för ett stort hälsokontrollprojekt. Det kom lite plötsligt. Men
jag sökte material för en önskad avhandling och jag tackade ja.

Projektet, som av Socialstyrelsen gavs namnet X69, drogs igång med den intensitet
som Bengt har berättat om. Jag åkte som en jojo mellan Uppsala och Gävle. I Gävle en-
gagerades sammanlagt ungefär 30 personer i projektet, däribland min kollega Lars Sund-
man. Uppsala Datacentrals (UDAC) personal och de som arbetade med blodanalyser i
Hudiksvall är inte inräknade.

Det jag kan berätta idag har inte med datoriseringens tekniska frågor att göra. Bengt
Olsen och hans medarbetare jobbade med den frågan. Däremot kan jag berätta om hur vi
använde datoriseringen, vilken typ av input vi hade och hur vi sedan använde resultaten.
För att insatsen skulle vara meningsfull krävdes hög och redovisad datakvalitet. Detta var
angeläget dels med hänsyn till de enskilda hälsokontrolldeltagarnas säkerhet och nytta.
Dessutom för att vi ville skapa en databas användbar för epidemiologisk forskning.

Populationen som vi arbetade med kom att bli en församling i Gävle. Sammanlagt
bestod denna i övrigt oselekterade grupp av 24 000 människor som var 25 år och äldre.
För varje försöksperson registrerade vi 270 variabler. Ser man till den tidens datorkapaci-
teter var det ett ganska stort och svårhanterat projekt.

Det ansågs viktigt att med en enkät fråga deltagarna om vanor, besvär, sjukdomar,
medicinering med mera. Uppgifterna insamlades med ett optiskt läsbart streckmarke-
ringsformulär som delades ut till alla 24 000 personer som inbjöds. Ungefär ett hundratal
kallades till screening varje dag. För att få formuläret att fungera bra, fanns vid hälsokon-
trollens reception två personer som gick igenom formulären med deltagarna och såg till
att de fylldes i på rätt sätt.

Centrala folkbokföringsregistret användes för att definiera studiepopulationen. Från
registret försåg UDAC formulären med personnummer, ett löpnummer och namn.

Ett problem som Bengt inte nämnde, var att när man skulle trycka upp ett formulär
hos företaget Strålfors i Småland, var det viktigt att välja rätt färger så att inte färgstreck-
en hamnade i läsaren.

Bengt Olsen: Vi förstod inte vad det var, för det såg rätt ut men det var faktiskt fel
färgnyans. IBM:s tekniker kom på det och Strålfors fick trycka om nya streckmarkerings-
blanketterna. Hälsokontrollen pågick samtidigt så att det var ingenting som kunde fixas
till om några dagar. Det var bråttom hela tiden.

Jag hade en lärdom från en rysk rapport som jag läste när jag var på Fysikum. Jag be-
räknade elliptiska integraler och någon hade räknat ut sådana i Ryssland. I en fotnot stod:
”Vi har räknat alla integraler två gånger och jämfört utfallet för att vara säkra på att det

23 Sören Jakobsson, f. 1933. Med. dr och leg. läkare. Klinisk verksamhet främst inom internmedicin. Led-
ningsansvar för projekt angående ”försöksverksamheten med hälsokontroll”: projekten X69 (1969) och
X71 (1971), Socialstyrelsen 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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var rätt. Det som inte stämde räknade vi om”. På den tiden fanns inte felkontroll i dato-
rerna, inte i 1620:n heller. Blev det fel så blev det fel. Det fick man stå ut med. I instruk-
tionsboken till 1620:n stod att den emellanåt räknade fel om temperaturen i datorrummet
översteg 28 grader. Vi körde därför blanketterna två gånger. När vi jämförde såg vi att
det var ganska mycket som skiljde. Då fick vi leta rätt på blanketten och titta. När vi
märkte att det såg rätt ut kom vi på det här med att man skulle använda blyertspennor.
Vissa hade använt kulpenna och andra hade ritat utanför strecken. Endast blyertspenna
nummer två fungerade och svarsmarkeringen skulle placeras exakt mellan de förtryckta
strecken. I Gävle hjälpte de patienterna att fylla i blanketterna rätt. Efter en tid tyckte jag
att det fungerade riktigt acceptabelt. Ytterligare en blankett för optisk läsning fyllde lä-
karna i och den funkade klanderfritt hela tiden.

Sören Jakobsson: Sedan var det så att veckovis kom tjocka listor med felmeddelanden
till oss. Felen gällde inte enbart frågeformuläret. Lasse Sundman rättade genom att kolla
mot originalmaterialet. Det tog ungefär en dag att rätta en veckas felutskrifter. Sedan
skickades det rättade materialet tillbaka till Uppsala Datacentral för ny inläsning. På det
viset förlängdes tiden för deltagarnas väntan på besked. Men i alla fall, när projektet var
slut, skickades en enkät ut till ett urval av deltagarna. Vi behövde få veta deltagarnas upp-
levelser och attityder. Det visade sig att endast 6 procent sade sig ha svårt att fylla i for-
mulären och nästan 90 procent tyckte att väntan på svar inte tagit för lång tid.

Sammanfattningsvis var vår uppfattning att streckmarkeringstekniken var helt möjlig
att använda. Men den krävde mycket av användarna och den krävde mycket tid innan
den fungerande. Man kan fråga sig om vi skulle ha valt en annan typ av input, till exem-
pel vanliga skrivna formulär och stansat istället. Men Bengt, det var väl rationellt att slip-
pa stansa?

Bengt Olsen: Ja, vi stansade andra saker.

Sören Jakobsson: Ja naturligtvis, men i det här fallet?

Bengt Olsen: Ja, jag tror att det var bra när det väl kom igång. Men jag måste berätta en
sann historia i anslutning till detta. Bröstcancerformuläret rörde kvinnosjukdomar. Det
fylldes i och med hjälp av mitt gamla program kom det ut personligt formulerade svar till
patienten. Antingen kallades patienterna för vidare undersökning eller så skulle de söka
upp sin läkare. Vi hade utvecklat ett väldigt stort program för X69. Sju till åtta man hade
jobbat intensivt med programmering i flera månader och alla vet att det är omöjligt att
fullständigt testa alla sådana program. Det var därför som Ronald Reagans ”Star Wars”
projekt inte blev av. Experterna vägrade. De kunde inte garantera säkerheten i program-
meringen. Men vi var tvungna att köra.

En dag kom en man inspringande till Lars Sundman på hälsokontrollen i Gävle och
sade att datorn var för tokig. ”Titta vad han har skrivit till mig”, sade han: ”Då du uppgi-
vit att du har flytningar skall du söka din gynekolog.” Han tyckte att det var roligt och jag
förstod att det var något fel i programmet. Vi hittade en liten if-sats där ja och nej hade
kastats om. Vi korrigerade och så var det bra med det.

En epilog till detta var när A71 skulle köra igång i Stockholm. Vi bjöd in alla 7 500
nyblivna pensionärer i Stockholm. Vi ställde många psykosociala frågor, till exempel hur
det är att bli pensionär. Jag sade till grabbarna: ”Kom ihåg det där med flytningarna från
Gävle nu. Det får inte upprepas.” Det skulle uppföljas under ledning av Jens Danielsson
som övertog min roll från X69. Då kom Expressen ut med en insändare som anklagande
beskrev att hälsokontrollen A71 hade skickat ett brev till honom där det stod konstiga
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saker. Det var ett liknande fel igen, fast på ett annat ställe. Sensmoralen är i varje fall att i
Norrland är det roligt medan i Stockholm går man till Expressen.

Sören Jakobsson: Ett annat moment i undersökning var skärmbildsröntgen. Skärmbild
var på utgående för att incidensen lungtuberkulos hade gått ner i Sverige. Skärmbildsun-
dersökningar hade pågått i Sverige sedan 1940-talet och de hade på 1960-talet ett tvek-
samt värde. Från Socialstyrelsens sida ville de se om nyttan av skärmbild kunde förbätt-
ras, genom att föra in ett moment till. Att mäta hjärtats volym kan ge en indikation på
bland annat hjärtsvikt. Inom sjukvården användes röntgen med fullstort filmformat för

mätning av hjärtats storlek. Filmformatet vid skärmbild var bara 100100 mm. Skärmbil-
den tolkades av röntgenologer. Jag går inte in på hur det hanterades datamässigt. Därut-
över mätte man på hjärtskuggan, tre diametrar, dvs. hjärtats längd, bredd och djup. Dessa
tre mått samt uppgifter om personens längd och vikt matades in i en formel, bland annat
Rohrer-Kahlstorfs formel som fanns inprogrammerad. Måtten i mm noterades av rönt-
genologen på stansformulär, stansades och lästes in av Uppsala Datacentral. Resultatet
blev uppgift om hjärtvolymen uttryckt i ml per kvadratmeter kroppsyta. Det var informa-
tion som var angelägen med hänsyn till hälsokontroll och hjärtsjukdomar. Med en teknik
som statistikern Göran Engholm utvecklade i efterhand, kollade vi upp den tekniska till-
förlitligheten hos metoden. Det visade sig att den relativa hjärtvolymen hade en utomor-
dentligt fin stabilitet över tid. Jag vill påstå att den var klart bättre än hos de flesta resulta-
ten av våra blodkemiska analyser körda i analysautomaten SMA 12-60. Det var alltså möj-
ligt att använda den lilla skärmbilden för att beräkna hjärtvolymer med tillräcklig säkerhet.
Detta skulle man inte ha kunnat göra utan tillgång till datorisering vid ”allmän hälsokon-
troll”.

Bengt Olsen: Sören förtränger någonting och det är att gränsvärdet var 1 200 för den
här hjärtstorleken…

Sören Jakobsson: Ja, det ”orimliga” övre gränsvärdet.

Bengt Olsen: Ja. Men vi försökte också ta in riktiga idiotvärden, typen av värden då
ingen människa kunde vara levande. Det var 2 000 på den där hjärtstorleken. Vi gjorde så
att om värdet var 2 000, kunde inte data läsas in. Det var bara så och det fanns ingen
återvändo. Tror ni inte då att en gubbe hade mer än 2 000? ”Naturligtvis skrivfel”, tänkte
vi. Personal i Gävle kollade och det visade sig att det var rätt. Gubben hade 2 000 och
han levde. Då fick vi programmera om under natten så att det gick att mata in det värdet.
Vi fick gå förbi säkerhetskontrollerna och tvinga in värdena. Inför X71, under uppfölj-
ningen av samma population två år senare frågade jag Sören om vi skulle ha 2 000 som
idiotvärde. ”Jaha, den mannen kan inte leva”, svarade Sören. Tror ni inte att han fastnade
igen!

Sören Jakobsson: Ett annat moment som var nytt i Sverige, var att spåra tidiga tecken
på bröstcancer med värmekamera, termografi. I USA var termografi starkt i ropet. I
Storbritannien och i Tyskland användes också termografi för bröstcancerscreening. Från
svenskt håll ville man göra en vetenskaplig utvärdering av termografins förutsättningar.
Den som behärskade den tekniken i Sverige var läkaren Olof Melander. Han arbetade på
Radiumhemmet där termografi prövades kliniskt. Två utrustningar införskaffades till
Gävle, en ”AGA Termovision” och en ”Bofors IR-kamera”. De gav i båda fallen en bild
med gråtonskala i en liten monitor som kopplades till en vanlig 35 mm småbildskamera.
Bilden fotograferades varefter Olle Melander granskade bilden och värderade varma och
kalla platser på bröstet. Såg han en så kallad ”hot spot” då var det ett riktigt varmt och



31

avgränsat ställe. Formuläret för optisk läsning, streckmarkering användes även för ter-
mografi. Skillnaden, jämfört med de andra formulären av samma typ, var att där fanns
enkla bilder av kvinnobröst. Vid registreringen av granskningsresultat kunde platsen för
en misstänkt termografisk förändring markeras och därmed registreras i datorn. I ett upp-
följande projekt två år senare, X71, användes termografi med färgbildspresentation men
med i övrigt oförändrad teknik.

Termografi förkastades som screeningmetod. Metoden hade framför allt dålig speci-
ficitet. En ganska stor grupp människor fick falskt positiva resultat. Detta är helt oaccep-
tabelt vid cancerscreening. Människor blir oroliga. Termografi fungerar dessutom så att
om någon kliar sig på bröstet en stund före undersökningen visar bilden att värmen ökat
i området. Vid screening uppstår då en falsk misstanke om cancer.

De som fått misstänkt sjukliga resultat vid screeningen följdes upp med mammografi
och klinisk undersökning utförd av onkolog. Mammografi var då en för svenska förhål-
landen helt ny teknik. En utrustning inköptes från Frankrike. När hälsokontrollen starta-
de hade någon apparat ännu inte kommit till Gävle. Så småningom visade det sig att den
stod på en kaj vid Seine. Det blev illtransport upp till Gävle på en pick-up så att vi kunde
komma igång. Utrustning för mammografi fanns då bara i Göteborg, Gävle och Stock-
holm. I sjukvården användes rutinmässigt tre projektioner. Problemet med tre röntgen-
projektioner vid hälsokontroll på den tiden, var strålbelastningen. Man räknade med un-
gefär en rad per exponering och det var inte riktigt acceptabelt. Röntgenologen Bengt
Lundgren som utförde alla mammografiundersökningarna gjorde efter hand iakttagelsen
att på en av projektionerna – den så kallade sneda – syntes alla tumörer som upptäcktes.
De övriga två projektionerna skulle därmed vara onödiga. Principen för enbildsmammo-
grafi var upptäckt. Därmed lades grunden för dagens bröstcancerscreening med mam-
mografi i Sverige. I den här delen av våra studier fungerade streckmarkeringsformulären
bra. Senare har strålbelastningen reducerats mycket kraftigt genom tillkomst av så kallade
förstärkningsskärmar.

Blodkemisk screening var en annan viktig del av programmet. Jag går inte närmare in
på tekniken av den enkla anledningen att jag inte behärskar det området. Blodprov togs
fastande med vaccutainer. De skickades dagligen med tåg till Hudiksvall där överläkaren
Åke Holmgård svarade för analysen. Laboratoriet hade utrustats med en så kallad SMA
12-60 AutoAnalyzer, en SMA 4 analysutrustning för viss hematologisk undersökning och
en enkanalig analysapparat för serumjärnbestämning. Kopplat till utrustningen fanns en
IBM 1130 som lagrade resultaten på ett skivminne som sedan skickades till Uppsala Da-
tacentral för bearbetning tillsammans med övriga data från hälsokontrollen.

Bengt Olsen: Nej. Jag tror att skivminnena hette IBM 2311. De lagrade flera hundra
kilobyte, vilket var mycket. Det var sådan logistik i Uppsala: det som kom med SJ, det
som kom med posten, det som skulle till Akademiska sjukhuset och det som skulle hit
och dit. Så att vi köpte en bil för Gävleprojektet, för att över huvud taget klara av det.

Sören Jakobsson: Retrospektivt utvecklade statistikern Göran Engholm en statistisk
metod för analys av den normerade avvikelsen från gruppens medelvärde, vecka för
vecka under hela undersökningsperioden. Tekniken kallades tidsvar. I anslutning till be-
rättelsen om beräkning av hjärtvolym nämnde jag samma teknik. Vissa analyser, t.ex.
serumkalcium och serumjärn uppvisade god stabilitet. Men variationen för TIBC (Total
Iron Binding Capacity) var mycket stor. Analysen av serumjärn, gjordes med en enkanalig
AutoAnalyzer. Därefter följde en manuell rutin där man bland annat tillförde en järnlös-
ning till provet för att mätta de järnbindande proteinerna. Och analysen upprepades. Det
nya resultatet gav ett mått på serums järnbindande kapacitet vilket är av intresse för be-
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dömning av blodbrist. Metoden fungerade inte med god tillförlitlighet. En mycket stor
variation vecka för vecka konstaterades bland annat med tidsvar.

Något som förvånade mig var hur det gick till när SMA12-60 analyserna gjordes. På
input-sidan av maskinen fanns en automatiserad provsamplare. Var tionde serumprov
som gick in i maskinen bestod av ett så kallat standardserum. I andra änden av systemet,
output, fanns en datainsamlingsenhet som lagrade resultaten på ett skivminne. Mitt på
maskinen fanns ett oscilloskop. Jag har en bild som visar en laboratorieassistent vid os-
cilloskopet. Hon hade uppdraget att iaktta oscilloskopets kurva för varje prov som passe-
rade. När det tionde provet, det vill säga standardserumet, passerade skulle hon med två
rattar utföra en kalibrering. Men människans förmåga till exakthet varierar från dag till
dag. Computer input, computer output och en person i mitten kändes inte som någon
optimal metod för att nå tillförlitliga analysresultat. Jag undrar över ett annat förhållande
och en svaghet som jag kanske nu kan få svar på: Kör man vattenlösliga standardprover
idag eller kör man fortfarande biologiska sera som standard?

Ingmar Jungner: Det var frystorkat och man löste upp med vatten.

Sören Jakobsson: Men då använde man ett biologiskt serum?

Ingmar Jungner: Ja.

Sören Jakbsson: Ernest Cotlove har myntat begreppet CRUD (Concentrations Reacting
Unfortunately as the Desired one). Det betyder till exempel att höga lipidvärden påverkar
resultatet av bilirubinanalys i samma prov. Det har med tekniken att göra och var åtmin-
stone vid tiden för vår studie tydligen svårt att komma tillrätta med.

Sven Lindstedt: Ja, det där är en vetenskap. Hur man skall hantera riktighet och vad
man skall ha för standard och skall de vara upplösta i serum? Man kan köpa amerikanska
standarder. Men man vill inte ha för mycket humant serum.

Sören Jakobsson: Det var hästserum ibland…

Ingmar Jungner: Ja, häst och ko.

Sören Jakobsson: Socialstyrelsen bestämde sig för att rekommendera en del av meto-
derna för screening, som hemoglobinbestämning, serumjärn och några andra. Men alla
tolv blodkemiska analyserna rekommenderades inte.

Vid den tiden höll den preventiva kardiologin på att växa fram i Sverige. EKG, be-
folkning och screening var begrepp som låg i luften. Man såg samtidigt ett behov av att
ta fram metoder för datoriserad analys och tolkning av EKG . EKG är en central under-
sökningsmetod inom sjukvården. Screening med EKG skulle kanske kunna användas för
att avgränsa riskgrupper med olika hjärtsjukdomar i populationen. Ett problem är att det
tar lång tid även för speciellt tränad personal att tolka ett EKG och att göra det på ett
standardiserat sätt.

Datoriserad analys och tolkning skulle kunna vara en lösning. En biprodukt av hälso-
kontrollen skulle kunna vara att ett stort antal EKG-registreringar gjorda på en oselekte-
rad befolkningsgrupp skulle stå till förfogande för forskning och utveckling.

I X69 prövade vi Orvar Arvidssons trekanaliga ”x, y och z” EKG. Då använde man
tre kanaler istället för ett traditionellt tolvkanaligt skalärt EKG. Syftet med den tekniken
var bland annat att begränsa mängden information som skulle lagras. Tekniken utgick
från så kallad vektorkardiografi. Hjärtats elektriska aktivitet lagrades. Utrustningen hos
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oss hade utvecklats av Nukab i Göteborg. I lokalen hade vi också en analog/digital om-
vandlare som var lika stor som en köksspis. Den körde vi och kunde transmittera våra
EKG till Umeå. Vi lärde oss senare att det var bättre och billigare att skicka banden med
lokförarna på sista Norrlandståget. Lokföraren tog med sig banden till Orvar Arvidsson i
Umeå som tolkade dem. Den här EKG-metoden fungerade inte alls. Sensitiviteten var
låg, likaså specificiteten. Innan vi riktigt visste hur dåligt det var, fick vi ofta den felaktiga
tolkningen ”signs suggestive of myokardial infarktion”, dvs. en misstänkt hjärtinfarkt.
Det var en selekterande variabel. Sedan skaffade vi tolvkanalig pappersregistrering som
resurs. Den registreringen kunde läkarna granska snabbt och enkelt, medan onödiga
skrämskott för den undersökta kunde undvikas. Men originalregistreringen gick natur-
ligtvis den avsedda vägen. För den tolvkanaliga registreringen användes en Siemens Ele-
ma-maskin som utöver pappersregistreringen lagrade samma typ av data analogt på mag-
netband. Pappersregistreringar skickades regelbundet till Helsingfors som underlag för
senare utvärdering av den trekanaliga metoden.

Bengt Olsen: Var inte det X71?

Sören Jakobsson: Jag tror att vi hade den på X69 också.

Bengt Olsen: 1970 åkte jag till USA och där fanns två stora EKG-program: Leon Pordy
i New York och Smith vid Mayo kliniken. Smith var jättebussig. Jag fick allt, alla pro-
gram, rubbet. Den andra rackaren höll på att sno programmen av mig från sin konkur-
rent. Efter det började vi utveckla EKG tolkning med Gunnar Ström och Lars ”Pantus”
Nordgren. Det måste ha varit hösten 1970.

Sören Jakobsson: Det var 1971. Men vi använde ett sådan band. Om det var samma
maskin låter jag vara osagt. Informationen lagrades där och man gjorde en vetenskaplig
utvärdering av Arvidssons EKG, ställt mot tolvkanaligt EKG. Utvärdering av skalära
EKG och jämförelsen med resultaten från datoriserad tolkning av trekanaligt EKG gjor-
des i Helsingfors under ledning av professor Kalevi Pyörälä och Olli Heinonen. Utvärde-
ringen publicerades och resultatet blev inte så bra för det trekanaliga. Orvar Arvidson
hade tagit fram den tekniken och skrev sin avhandling på den. Jag tror att han endast
hade ett mindre referensmaterial hämtat från sjukvården. Hans kriterier fungerade inte
för analys och tolkning av ett oselektrat material där de flesta uppvisade normala varia-
tioner. Han använde sannolikt senare materialet från X69 för att utveckla sitt system till-
sammans med företaget Hellige i Schweiz.

Sven Lindstedt: Du talade om tolkning av EKG och nämnde tolkning av EEG. Vi hade
en neurofysiolog i Göteborg som spenderade oerhörda pengar på datorer. Han hade ett
par teknologidoktorer. Han gjorde sig ett namn inom sjukhuset genom att han ständigt
talade om datorer och att han skulle datatolka sina EEG. Jag fick aldrig klart för mig om
han någonsin lyckades. Jag undrar därför, lyckades ni?

Bengt Olsen: Vi lyckades definitivt med övervaknings EEG, det vill säga när de låg 24
timmar och samlade gigantiska mängder. Det fungerade bra.

Sven Lindstedt: Han skulle samla in från Vänersborg, Uddevalla och överallt. De blev
miljonärer också, men det var inte huvudsaken. Men han skulle ta från hela området.
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Bengt Olsen: Före 1974 hade vi ingenting som fungerade kliniskt vad gällde normalt
EEG, förutom övervakning. EMG däremot, fungerade väldigt bra. Det fanns en duktig
doktor, Erik Stålberg som kunde det där och hade programmerat en hel del själv.

Sven Lindstedt: Kan man datatolka EEG idag?

Bengt Olsen: Jag har inte följt det men jag det skulle förvåna mig om man inte kunde.
Men jag är alltid optimist.

Sören Jakobsson: Jag kan inte svara på det.

Urban Rosenqvist: Du kan gå vidare.

Sören Jakobsson: Den här massan av information som jag har berättat om hamnade på
Uppsala Datacentral (UDAC). När UDAC processade alltihopa fick vi ut svarsbrev med
olika texter. Vi fick ut en journal som kunde användas till efterundersökning. Vi fick lis-
tor av olika slag så att data kunde lagras, även pappersvägen som stöd för forskning i
framtiden. Allt grundmaterial i form av olika formulär är fortfarande väl tillgängliga i
Gävle. Jag går inte in på detaljerna men några erfarenheter från fältet vill jag föra fram.

Det första är att tillgång till data ur centrala folkbokföringsregistret var nödvändigt.
Dels var det viktigt för den praktiska hanteringen av screeningen med säkerhet i befolk-
ningsurval, kallelse och rutiner. Dessutom medförde urvalet att materialet kunde matchas
med andra register och användas för framtida forskning. Detta medförde förstås särskilda
krav på informationshantering enligt datalagen.

Det andra är att, trots alla problem måste användningen av streckmarkeringsformulär
vid den tiden bedömas vara rationell. Särskilt med tanke på det omfattande frågeformulä-
ret. Det innehöll 97 frågor. Det hade varit otympligt att hantera informationen i form av
ett stansunderlag.

Det tredje är att formuläret för hålkortsstansning vid den tiden var en vedertagen me-
tod. Ur effektivitetssynpunkt var nackdelen själva stansningen. Fördelen för fältarbetet
var att man arbetade med papper och penna som vanligt, samtidigt som datoriseringens
alla fördelar fanns kvar. Vid skärmbildsundersökningen gynnar det användningen av IT,
hög effektivitet och god tillförlitlighet vid beräkning av hjärtats storlek. Det har vi stude-
rat. I projektet fanns tillgång till utrustning för att skicka data via telenätet till Umeå, trots
att det var mer rationellt att skicka magnetband med tåg. Mer bråttom än så var det inte.

Bengt Olsen: Det var 300 baud på den tiden, eller möjligen 110 tecken per sekund. Da-
taöverföringen var också väldigt långsam.

Sören Jakobsson: Den fjärde punkten är att datorisering som tog vara på resultaten av
blodanalyserna i Hudiksvall gav hög grad av datasäkerhet. Samtidigt blev det möjligt, som
jag nämnt, att studera till exempel mätvärdenas variation. Jag kan lägga till att Göran
Engholm har berättat att tidsvartekniken som han utvecklade, senare användes av Bygg-
hälsan där han har varit anställd. Där gjordes analysen veckovis i en löpande process. Alla
Bygghälsans mottagningar kunde då fortlöpande se sin egen datakvalitet i det här avseen-
det Det lär inte ha varit populärt på fältet, men det var effektivt.

Variansen hos de blodkemiska resultaten orsakades säkerligen inte enbart av hanter-
ingen vid laboratoriet. Den orsakades säkerligen också delvis av mindre god standardise-
ring av deltagarna fasta och provtagning.

Med den datoriserade bearbetningen blev det möjligt att rätta felaktigt registrerade
värden. Dessutom blev det möjligt att i programmet ange vilka mätvärden som skulle
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accepteras som normala, med hänsyn tagen till kön och ålder. De som fick resultat utan-
för normalområdet selekterades automatiskt till fortsatt utredning, eller efterundersök-
ning av en grupp läkare knutna till projektet. Till efterundersökningen kallades också en
slumpvis vald kontrollgrupp. Varken läkare eller patient visste primärt om personen i
fråga tillhörde kontrollgrupp eller selekterad.

Datoriseringen gav en överskådlig journalutskrift med alla uppgifter samlade och med
en markering för värden som fallit utanför larmgränsen. Datoriseringen medförde också
att andra rutiner som säkerhetsgranskning och kallelser kunde hanteras rationellt och
med god säkerhet, vilket Lars Sundman har beskrivit.

Vid X69:s uppföljande läkarundersökningar granskade varje läkare 20 patienter per
dag. Den undersökta gruppen bestod dels av personer som selekterats på grund av miss-
tänkt onormala screeningresultat, dels av en stor och slumpmässigt vald kontrollgrupp
med normala screeningresultat. Lars Sundman blev sedan distriktsöverläkare och chef för
primärvården i Gästrikland, samtidigt som han arbetade som kliniker. Han har jämfört
erfarenheten av det som doktorer normalt kan läsa i en journal med den information som
gavs i X69. Där fick läkarna vid den uppföljande undersökningen relevanta uppgifter på
ett sammanfattande blad med särskild markering av selekterande värden. Detta effektivi-
serade i hög grad deras arbete.

Sammanfattningsvis har jag konstaterat att en hälsoundersökning av en större popu-
lation med ett omfattande screeningprogram inte är möjlig att genomföra utan god till-
gång till IT.

Urban Rosenqvist: Nu tar vi de avslutande frågorna.

Hans Peterson: Jag har en kommentar som rör neurofysiologerna och deras jobb med
EEG. I slutet på 1960-talet samarbetade Lennart Widén på Karolinska sjukhuset med
Lars Zetterberg på Kungliga Tekniska Högskolan, tror jag att det var. De sade att de
hade kommit långt. De använde det i diagnostik och på olika sätt. Jag vet inte riktigt hur.
Men vi hade en maskin som hette IBM 1800 och det fanns ett nät på Karolinska sjukhu-
set. Tyvärr låg neurofysiologen i ena änden på sjukhuset och maskinen i den andra änden.
Vi lyckades i alla fall att få över EEG:n från maskinen och få det digitaliserat och utskri-
vet. De höll på med avancerade EEG analyser från kurvorna. Som sagt, jag vet inte vilka
resultat de kom till men de sade att det gick bra. Och hade det inte gått bra, hade de inte
fått köra vidare med datatolkning. Det var många som samsades om tiden med maskinen.
Lennart Widén finns fortfarande i livet, så att honom kan man prata med.

Ragnar Nordberg: Petersen drev en sådan verksamhet på Sahlgrenska. Där finns folk
som lever än – en heter Lars Lindström – som säkert har säkert mycket att ge.

Hans Peterson: Då har vi i alla fall två namn för dem som är intresserade. Den fråga jag
tänkte ställa rör den tekniska utvecklingen av datorerna. Jag var tidigt på ett möte i San
Fransisco och där ställde en kollega sig upp och sade att den tekniska utvecklingen av
datamaskinerna varken drevs fram av industrin eller av universiteten. Han påstod att den
drevs av den medicinska fakulteten. Jag vet inte om han hade rätt men min erfarenhet
säger mig att medicinarna var väldigt tidiga på att hugga. Beskrivningen som vi fick av
Leif Ohlsén visade väldigt tydligt att så fort det kom en ny maskin så var han först på
den. Och jag skulle vilja att Ingmar berättar om samarbetet med Digital Equipment som
var ganska intimt. Eller hur?

Ingmar Jungner: Vi hade ett väldigt nära samarbete och det kanske ökade när svenska
Digital Equipment startade 1967. Det amerikanska bolaget hade startat tio år tidigare. År
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1960 kom den första PDP-1 datorn och sedan kom minidatorerna 1965. Tillkomsten av
minidatorerna betydde enormt mycket för hela vårt AutoChemist projekt. Så jag känner
mig som ett riktigt Ken Olsen fan. Det var väl också det att vi fick ett nära samarbete när
jag blev invald i styrelsen vid starten 1967. Jag var med i exakt 20 år. Jag har ett brev från
vd:n från året då jag avgick, 1986. Där står det: ”Hurra! Vi passerar miljardgränsen i om-
sättning.” Det är klart att de 20 åren var otroligt intressanta. Datorerna blev mindre och
mindre samtidigt som kapaciteterna blev större och större. Hela AutoChemist projektet
var beroende av samarbetet med Digital Equipment. Leif framhåller också i sin prome-
moria det nära samarbetet som AGA och Digital Equipment hade. Man arbetade mot
samma mål och alldeles i frontlinjen. Många på dataavdelningen på AGA var ofta hos
Digital Equipment i Boston för att hämta in kunskap. Jag tyckte personligen att det var
jätteroligt att bli hämtad av en helikopter på en gata i Boston. Den flög till huvudkvarte-
ret där jag fick äta lunch med Ken Olsen. Jag hittade en artikel i ett nummer av Compu-
ter Sweden som handlar om Ken Olsens uppväxt. Innan han blev företagsledare med 100
000 anställda, var tydligen hans enda merit att han hade varit ledare i söndagsskolan.

Ragnar Nordberg: Vi jobbade mycket med Hewlett Packard (HP) men det vore över-
magiskt att säga att vi hade någon inverkan på deras datorer. Det var helt klart militärin-
dustrins avdelning för utveckling av instrument som låg bakom hela deras datautveckling.
Instrumenten blev mer och mer datorer. Så att det var en symbios mellan datautveckling-
en och instrumentutvecklingen som drev dem framåt. Dessutom var de väldigt stora
inom den militära sidan och gjorde riktiga kvalitetsdatorer som skulle klara både det ena
och det andra. När jag var i Amerika och jobbade hade vi en HP 2116. Den styrde en
spektrometer och under natten hoppade en vattenslang av i spektrometern som kylde
spolarna. Under en hel natt spolade den datorn så att det naturligtvis inte gick att använ-
da den när vi kom på morgonen. När vi ringde till HP och frågade vad vi skulle göra frå-
gade de om vi hade hällt ur vattnet. Jag svarade att det vi hade gjort . Då sade de åt oss
att stoppa den i torkskåpet i åtta timmar och det fungerade. Vi märkte aldrig någon för-
sämrad prestanda.

Urban Rosenqvist: Ja, varsågod.

Ingmar Jungner: Liksom Hans berättade, tror jag inte att det var industrin som drev
tekniken utan medicinen. Som jag upplevde det under vår storhetstid, hade vi 15 ingenjö-
rer från AGA som satt vid våra fötter och lyssnade. De kunde inte någonting om kemi.
Men sedan tog de över. De tyckte då att de hade lärt sig och de var jätteduktiga. Så att det
är säkert en kombination av två saker. Men när det till exempel gällde utvecklingen på
datasidan var det precis som Hans beskriver. Vi ställde upp önskemål som de sedan ut-
förde. Och så fort de var färdiga, kom vi med en ny lista med önskemål. Vi höll på så i 20
år.

Urban Rosenqvist: Finns ytterligare frågor?

Isabelle Dussauge:24 Om jag förstår rätt, blev det möjligt med de datorbaserade tekno-
logierna som utvecklades på 1960-talet, att dels samla in olika typer av data på ett mer
automatiskt och mer datoriserat sätt. Dels blev det möjligt att sammanföra olika typer av
data och hålla koll på det. Jag tänker då på blodprovsresultat, mätvärden, frågeformulär
och data hämtat från olika register som Sören var inne på. Det var två delar som jag ser

24 Isabelle Dussauge, f. 1978. Civ. ing. 2001. Doktorand i teknik- och vetenskapshistoria (KTH), 2002–
2008. Forskningssekreterare inom projektet ”Från matematikmaskin till IT”, fokusgruppen ”IT inom vår-
den”.
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det. För det första undrar jag om jag har uppfattat er rätt? För det andra undrar jag om
sammanföringen av olika typer av data var ett syfte i sig? För det tredje, vad var den vik-
tigaste effekten?

Sören Jakobsson: Från mitt perspektiv var det att skapa en bild av den enskilda männi-
skans förutsättningar för hälsa i undersökningstillfället. För att få en så samlad bild som
möjligt var man tvungen att ha många olika undersökningsmoment. Önskemålet låg på
behovet och inte på att testa teknologi. Var det svar på din fråga?

Sven Lindstedt: Vi skall inte glömma bort att klinisk diagnostik i sig är ett sammanfö-
rande av en mängd data: allt från läkarens observationer till orderdata. Det har vållat en
del problem på gott och ont. Det fanns en period då vissa kliniska kemister var lite över-
entusiastiska och kopplade diagnoser till sina resultat, vilket kanske i många fall inte var
berättigat. Men sedan kan man också säga att tekniken har gått framåt. Till exempel idag
inom endokrinologi och när det gäller sköldkörtelsjukdomarna, så grundar sig den klinis-
ka diagnostiken väldigt mycket på kemi. Rätta mig om jag har fel. Och så finns det andra
situationer som vissa metaboliska sjukdomar där man helt är framme med till exempel
DNA diagnostik. Det ligger alltså på olika nivåer. Det är därför som jag tjatar på att man
skall ha datorernas pattern recognition och intelligens som ett hjälpmedel. Samtidigt skall
man ändå kunna komma med förslag och man skall kunna bläddra i en hjälpkatalog. Där
ligger vi inte särskilt långt framme, tyvärr. Det är lite statiskt. Klinikerna har en benägen-
het att tycka att om det finns en stjärna, är patienten sjuk och finns det inte så är patien-
ten frisk. Förlåt att jag säger så men så är det, tyvärr. Vi har ett stort arbete framför oss.

Sören Jakobsson: Den kliniska blicken har alla gamla doktorer hört talas om. Och den
räcker långt men inte tillräckligt långt. Dessutom blir den mindre betydelsefull och mind-
re effektiv ju friskare patienten är. Vi måste alltså ta till teknologi för att åstadkomma det
här. Den lilla stjärnan är inte livsavgörande utan asterisken i journalen gör att man tänker
till och går andra vägar för att verifiera den iakttagelsen. Vi gjorde något på X69 som jag
inte förde fram för jag tog för lång tid på mig. Jag tänker inte ta lång tid nu heller. Men
varje person kom till en efterundersökning. Dels fanns en kontrollgrupp som var frisk.
Dels fanns en selekterad person som undersöktes av två läkare vid samma tillfälle. Läkar-
na visste inte om varandras bedömningar. Diagnostiken sattes ihop i efterhand. Den ena
doktorn hade tillgång till labdata, EKG och allt möjligt. Den andra doktorn hade bara
patienten. Och det finns ingen som helst tvekan om vem som vann. Och på den tiden
var tekniken ändå väldigt elementär.

Ragnar Nordberg: Vi började jobba med artificiell intelligens men det tog snabbt stopp
därför att ordet i sig var anstötligt för folk. När vi däremot kallade det för beslutsstöd
gick det betydligt bättre. Vi gjorde en hel del med det. Det fanns en klinisk kemist som
hette Nils Tryding. Han gjorde ett register över läkemedelspåverkan på analyssvaren. Om
patienten stod på si och så mycket Digitalis till exempel, så blev referensvärden justerade.
Vi var på god väg men när företagen skulle sälja systemet var de inte ett dugg intressera-
de. Det tyckte bara att det var komplicerat och att hålla det uppdaterat var alldeles för
jobbigt. Det var lite tokigt. Naturligtvis kan man ta ut data ur systemen och göra ett eget
system vid sidan om. Men när man satsar mycket pengar på ett dyrt system så tar det
emot att investera ytterligare. Sjukhuset tycker då att det inte behövs för att det finns ett
system.

Ingmar Jungner: Vi har snuddat vid frågan om doktorerna skall beställa enskilda analy-
ser, organprofiler eller ett stort batteri? Jan Waldenström i Malmö var en stor medicinsk



38

profet. Jag drar mig till minnes att när batteriet för Värmland diskuterades på Medicinal-
styrelsen25, var han vetenskapligt råd. Han gick i taket när min bror och jag sade att vi
inte kunde automatisera sänkningsreaktionen. Däremot ville vi ersätta den med andra
analyser: inflammationsmarkörer, som proteinbunden hexos och sialinsyra. Han rusade
upp och sade att han skulle fara hem till Malmö och tala om att det fanns två kliniska
kemister i Stockholm som ville avskaffa sänkan.

Senare kom han tillbaka. Jag tar tillfället i akt att tala om att han i ett sammanhang
1973, sade att han trodde att automatisering av den biokemiska diagnostiken var ett steg i
rätt riktning. Han sade att om man från början hade haft en biokemisk profil av alla pati-
enter som lades in på en klinik, skulle många ödesdigra misstag ha undvikits och mycket
onödig diagnostik likaså.

Sören Jakobsson: Jag har en fråga som rör individvariation. När man screenar potenti-
ellt friska människor finns en individvariation som varierar över dygnet och tiden. Dess-
utom finns en gruppvariation. Vi använder gruppvariationens cutting point för att selek-
tera, vilket ger sämre effektivitet än för individen. Skulle man ha data lagrade på individ-
nivå skulle man då få ett bättre mått på om de faller ur eller inte? Hur skulle den egna
variansen påverkas?

Ingmar Jungner: Helt säkert. Jag hör till exempel till dem som har ett litet förhöjt bili-
rubin. Jag har kunnat konstatera att det ständigt är så, sedan 40 år. Det fanns tider då det
ansågs vara abnormt men det är uppenbarligen genetiskt. Som Sven var inne på, var det
sedan väldigt viktigt att höja signifikansen genom organprofiler eller tester som täckte
varandra. Det var bland annat det vi försökte göra i Värmland med vårt batteri. Man fäste
inte lika mycket vikt vid en lätt förhöjning av en enstaka analys som när två eller tre ana-
lyser pekade i samma riktning.

Sven Lindstedt: Det är bedrövligt att det inte kan tränga igenom. Det fordrar lite beräk-
ningskapacitet, lite statistikkunnande och biktande.

Hans Peterson: Det är inte ett nytt problem. Kaiser Foundation i USA driver sjukhus
och öppenvård samt en försäkringsverksamhet. För att bli försäkrad för en billig penning
och få sjukvård, förutsätter det att man går igenom en hälsokontroll. Patienterna får gå
igenom Multiphasic Screening Center. De tar alla tillgängliga prover som finns och skälet
till det är att de vill ha patienten själv som sitt normalvärde. Patienterna varierar inom
vissa värden som ibland är ganska långt ifrån varandra. Man kan variera och vara sjuk
men ändå ligga inom normalvärdet. Vet någon hur det har slagit ut? Har det varit någon
uppföljning?

Sven Lindstedt: Vad jag vet finns det inga vettiga datasystem som bemästrar detta. Bara
det att jämföra en analys med den närmast föregående – så kallad deltacheck – finns inte
implementerat. Åtminstone inte i datasystemen som jag känner till, inte i de stora som nu
regerar. Idag går det snabbt att göra sökningar i stora databaser medan det var omöjligt
att göra för 15 år sedan. Idag går det blixtsnabbt. Kan du då köra in på Google med över
15 000 referenser så ska du väl kunna få tag på ett par laboratorievärden.

Hans Peterson: Men idag finns ju tekniken. Varför används den inte?

Sven Lindstedt: Det fanns faktiskt ett franskt datasystem som tog hänsyn till det, till
exempel: Det kom in ett prov och en blodparameter var extremt låg. Man blev bekymrad

25 Nuvarande Socialstyrelsen. Medicinalstyrelsen uppgick i Socialstyrelsen 1968.
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och undrade vad det kunde bero på. Man körde om det för säkerhets skull för att utesluta
ett tekniskt fel. Men det var fortfarande samma värde. Då letade man upp patienten och
det var en väldig skillnad om patienten kom från en distriktsläkare eller från hematolog-
avdelningen. Ringde man till jouren på hematologavdelningen vilket jag tog mig för när
jag var ung och grön, blev han helvetes förbannad och frågade ”Varför tror ni att jag har
skickat prover på den här patienten?” Om jag däremot ringde till en distriktsläkare som
hade noll i trombocyter, blev han väldigt glad om man ringde och väckte honom. Det
kan man också programmera in idag i en kvalitetskontroll. Men det finns inte i något
system. Det finns inte någon intelligent bedömning av resultat.

Urban Rosenqvist: Möjligen finns det en övertro på att datorerna skulle lösa det här
själva?

Sven Lindstedt: Nej. Men det finns en räknekapacitet, lagringskapacitet och en utsök-
ningskapacitet. Så att man skulle kunna lägga vettiga algoritmer.

Hans Peterson: Jovisst. Enligt ett SPRI26 förslag från slutet på 1990-talet skulle man ha
en journal per patient. Då skulle man samla resultaten per patient och inte per klinik som
patienten råkar ha varit på. Då är det lättare att få fatt på det.

Ragnar Nordberg: Men det vill inte de flesta doktorer ha.

Hans Peterson: Nej och man undrar varför. Det är konstigt.

Ragnar Nordberg: Det kommer säkert. Det kommer. Då kommer vi att ha det på ett
litet kort som man har med sig i fickan.

Urban Rosenqvist: Vi närmar oss slutet. Skall vi diskutera patientjournalen eller finns
det någon ytterligare kommentar?

Sven Lindstedt: Finns det någon kanal till universitetens datautbildningar och dataav-
delningar? UDAC var universitetsbundet och där samlades mycket medicinsk erfarenhet.
Finns det något liknande idag? Inom informationsteknologi är det väl ändå rätt mycket
studenter.

Bengt Olsen: Det är det som är det lustiga. Om jag var den enda dataläraren finns det
idag 30 IT-professurer i Uppsala. Det finns hundratals IT-lärare på universitetet. Men
hittills har de inte brytt sig särskilt mycket om historien.

Sven Lindstedt: Nej. De är inte särskilt engagerade i den medicinska datautvecklingen
och de problemen heller, vad jag vet.

Bengt Olsen: I början, alltså på 1960-talet, var en matematiker som Einar Lundqvist
väldigt engagerad av medicinarna. De mätte hjärtvolymer i kroppen från röntgenbilder.

Ragnar Nordberg: Har inte Karolinska institutet någon som sysslar med sådant där?

Sven Lindstedt: Jag har aldrig sett till någon på Sahlgrenska ifrån Chalmers inte.

26 SPRI (Sjukvårdens och Socialvårdens Planerings och Rationaliseringsinstitut), bildades 1968 och lades
ner 2000.
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Urban Rosenqvist: När vi intervjuade Schneider lärde vi oss en del om hur man egentli-
gen gör. Han berättade om striden om pengarna till nästa dator. När de inte ville ge an-
slaget talade han om för dem: ”Vi skall i alla fall betala ut lönerna till alla statsanställda,
men det kan vi ju vänta med.” Så fick han pengarna. Varsågod Ingmar.

Ingmar Jungner: Jag har blivit intervjuad och jag har fått en rad intrikata frågor. Bland
frågorna fanns till exempel: ”Hur värderade ni alla fördelarna med databehandlingen?
Har ni senare utnyttjat materialet för att förbättra metoder och hitta nya samband?” Jag
tycker att det är viktigt att få berätta. Från tiden med AutoChemist och dess efterföljare
har vi samlat in en databas som sträcker sig från 1985 till 1996. Den omfattar nära 700
000 svenskars analysdata, med 64 variabler och däribland den kemiska blodprofilens 20
analyser. Databasen omfattar nu 20–25 miljoner analyser. Där skulle vi kunna göra upp-
följningarna som du efterfrågade. Vi har individer som har följts upp till 100 gånger. Da-
tabasen finns nu tillgänglig för forskning på Karolinska institutet. Ett tjugotal artiklar har
publicerats. Det är en följd av en kortvarig period med ”massanalys” kombinerat med IT.

Urban Rosenqvist: Det låter hoppingivande.

Ingmar Jungner: Ja, jag har fått ett rum på Karolinska institutet, där det står ”forskare”
på dörren. Men det står inte att han är 82 år.

Urban Rosenqvist: Jag övertog ditt gamla lab, från när jag började på Karolinska i käl-
larvåningen 1969. Nu är vi tillbaka där vi började. Då får vi tacka. Tack så hemskt mycket
att ni kom. Det var roligt att höra.


