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Uppdraget 

1 förstudien om ett nytt ekonomisystem konstaterades behovet av 
ökad samordning mellan medicinsk och ekonomisk information 
inom sjukvarden. För att effektivare kunna styra och följa upp 
verksarnheten krävs att budgetering och redovisning utvidgas till 
patient- och patientgruppsnivA. 

Uppdraget avser att utreda förutsattningarna för Göteborgs 
SjukvArd att utveckla eller anskaffa ett ADB-baserat system för 
en utvidgad budget och redovisningsteknik frAn klinik- och 
avdelningsnivA till patient- och patientgruppsniva. Systemet bör 
vara inriktat pA produktionsuppföljning samt ge underlag för 
utvardering och jämförelser mellan olika medicinska teknologier. 

1 uppdragshandlingen narnns systemlösning harför som ar under 
införande i Sverige. Gruppen fAr till uppgift att utreda om detta 
system ar relevant för de krav och förutsattningar som finns 
inom Göteborgs SjukvArd. 

1 arbetet skall hansyn tas till ADB-strategin för Göteborgs 
SjukvArd och beakta sAval hArdvara som nuvarande och planerade 
kringsystem. 

PAgAende statlig utredning om statens och sjukvArdshuvudmän- 
nens gemensarnma informationsstmktur skall beaktas i gruppens 
arbete. 

Uppdraget avgränsas till att i första hand avse akutsjukvArden. 

1 arbetsgruppen har ingAtt: Conny Persson OS ordförande, 
Gunnar Malmborg OS, Hans Falklind Distr sjukv, Lennart 
Merking CK, Krister Jonsson CK, Staffan Johansson CK, Lennart 
Stansvik CK, Björn Carlén CK, Leif Sundberg SS, Bengt Netzler 
SS Mikael Nilsson SS och Jan Hallén SS. 

Beskrivning av Transition 

Transition ar ett amerikanskt datasystem för bearbetning av 
information inom sjukvArdsproduktionen. Det ar ett komplext 
verktyg med hög grad av flexibilitet. 1 Transition kan man 
budgetera verksamheten pA olika nivAer, simulera och följa upp 
verksarnheten pA den detaljeringsniva man sjalv valjer. Transition 
kraver information frAn ett flertal försystem sAsom 
patientadministrativa system för sluten och öppen vard, 



medicinska försystem, steril, förrad, ekonomisystem och 
personallönesystem. 

Transition delar upp sjukvirdsverksamheten i en tvistegs 
produktionsprocess 

Steg ett. Kostnaderna för varje enskild delprestation hanteras i 
Department Cost Manager och delas upp i fasta och rörliga 
kostnader. Efter identifikation och fördelning av kostnader pA t 
ex ett laboratorium erhilles standardpriser för respektive 
delprestation (motsvarar sarkostnader i Göteborgs Sjukvards 
prissättningssystem). 1 dema del ligger det Stora arbetet med 
Transition, da det galler att hantera kostnaderna sa exakt att 
kostnadsfördelningen ar och bibehalles aktuell. 

Steg tvi. Slutprodukterna, de fardigbehandlade patientema, förs 
in i Produkt Line Manager som ar det delsystem dar 
verksarnheten följs upp, planeras och kostnadskontrolleras. 
Slutprodukterna samlas i en stor patientdatabas dar alla 
delprestationer finns redovisade per patient. Databasen ligger till 
grund för en mangs olika summeringsnivaer, dar man kan 
kombinera ihop vad man vill fran lagsta niva och uppat i 
hierarkin. (Se schema nedan) Möjligheter finns att valfritt 
definiera slutprestationerna t ex per avdelning, klinik, diagnosl 
diagnosgrupp, operationskod o s v. 1 Produkt Line Manager kan 
man budgetera en diagnos kostnader per delprestaton och 
darigenom fa ett vardprotokoll som sedan kan analyseras vad 
galler avvikelse, simuleras och ge underlag för prognoser och 
budget. 

Verksamhetsrelaterad budget erhalles genom att stalla 
information om resursanvändning hämtad fran lönesystem och 
ekonomisystem mot information om verksamhetens prestationer 
hamtade fran patientadministrativa system och medicinska 
försystem. All information bearbetas och struktureras enligt den 
niva som valjs. 

Patient 

DRG 

Avdelning 

Klinik 

Sjukhus 



1 Transition görs en uppdelning av kostnader för personal och 
materia1 i fasta och rörliga kostnader. Denna uppdelning ligger 
till grund för verksarnhetsrelaterad budget mot vilken verkliga 
kostnader kan stallas vid uppföljning och ge information om man 
över- eller underutnyttjad förbrukade resurser. Sarnrna funktion 
kan aven användas vid planering. 

Transition innehAller dessutom Account Level Budget och 
EAGLE. 
1 Account Level Budget, sorn annu ej finns i svensk version, sker 
budgetering pA kontoplansnivA med koppling till övriga delar av 
Transition. EAGLE ar ett presentationsprogram för person- 
datorer med en lattöverskadlig bild av nulage och trender. Den ar 
avsedd för klinikchefer eller motsvarande beslutsfattare, men 
saknar den flexibilitet vid informationsuttag sorn i övrigt 
kbnetecknar Transition. 

Transition vid Uppsala Akademiska sjukhus 

Vid Uppsala Akademiska sjukhus pAgAr sedan drygt tvA Ar arbete 
med att införa Transition. Dessförrinnan hade UAS dAliga och i 
vissa avseenden obefintliga datorbaserade informationssystem, 
och har kunnat bygga upp hela sitt datorstöd med utgangspunkt 
frAn Transition. Arbetet under 1987 och -88 har framst varit 
inriktat pA att fA fungerande försystem och stort arbete har lagts 
pA att fördela kostnader pA de olika delprestationema. 
Först under 1989 beräknar man att ta hela systemet i drift, varför 
man annu ej kan redovisa nAgra erfarenheter från systemet i sin 
helhet i Sverige. Vid UAS har man dock haft stor nytta av det 
arbete sorn hittills gjorts, genom att man fAtt en mer adekvat 
prissattning av prestationema. 
Genom att anskaffa ett heltackande system för produktions- 
uppföljning/styming har UAS kunnat valja ett mindre kvalificerat 
ekonomiskt redovisningssystem. 

Jamförelse mellan Transition och DORIS/ 
Prissattning 

En jämförelse mellan Transition och de informationssystem sorn 
finns inom Göteborgs SjukvArd mAste ske mot Prissattnings- 
systemet och DORIS, dA patientadministrativa system pA klinik 
annu ej ar i drift. Det ar dock arbetsgruppens Asikt att dessa 
funktioner skall överföras till klinikvisa system sA snart ut- 
vecklingen medger. 
Göteborgs SjukvArd har i DORIS och prissattningssystemet en i 
stort sett likartad databas sorn slutprodukten i Transition. Vi 
saknar dock den kraftfulla summeringsfunktionen sorn i 



Transition ger underlag till planering, utvardering och 
simulering. 1 GPAS-projektet pAgAr arbete med att finna/utveckla 
en rapportgenerator. Kraven pA rapportgeneratorn har Stora 
likheter med denna arbetsgrupps krav pA surnmeringsfunktion. 
1 vara försystem har vi ej heller gjort en uppdelning av 
kostnaderna i rörliga och fasta kostnader som i Transition ar en 
förutsattning för att göra verksamhetsrelaterad budget och 
planeringsunderlag. Enligt var uppfattning ar gransdragningen 
mellan dessa tva kostnadsslag mycket svar, vilket aven ar 
erfarenheten i Uppsala. Dessutom tror vi inte att det ar möjligt 
att styra resursförbrukningen sA i detalj som detta system ger 
möjlighet till, da det till allra största delen avser personal- 
kostnader. En fördelning av kostnaderna pA fasta och rörliga 
kostnader staller aven krav pA att budget och resdovisnings- 
systemet ar uppbyggt efter denna modell för att erhalla till- 
förlitlighet i inforrnationen. 

Arbetsgruppen anser att vi genom 

införande av patientklassificering (vardtyngd) och 
fördelning av sarkostnaderna i Prissattningssystemet pii 
kostnader för personal, material och grundkostnader 

kan erhalla tillracklig information för de beslut som de 
verksamhetsansvariga stalls inför utan indelning i fasta och 
rörliga kostnader. 

Prissattningen i DORIS omfattar för narvarande följande 
särkostnader: 

operation och anestesi 
intensivvard och övervakning 
dyrbart material och lakemedel 
röntgen 
kliniskt kemiska laboratorieprover 
dialys 
personal inom hematologi 
undersökningar inom klinisk fysiologi och 
klinisk neurofysiologi 

Prissattningen behöver kompletteras med sarkostnader för 
följande prestationer för att ge en helhetsbild 

samtliga ännu ej ingaende laboratorier 
konsulter 
diagnoser och operationskoder 
sjukgyrnnastik, arbetsterapi och kuratorer 
läkemedel 
patientklassificering (vardtyngd) 

Dessa kompletteringar ar nödvandig oavsett om vi valjer att 
införa Transition eller att utveckla vara egna system. 



Integritet och sekretess 

Nu gallande riktlinjer och lagstiftning avseende sekretess och 
integritet medger att 

datasystem som innehaller information som kan hänföras 
till en identifierbar patient byggs upp i klinikvisa data- 
baser. Tillgång till uppgifter ur systemet skall vara för- 
behallen behöriga personer inom respektive klinik. 

kliniken lämnar ut de uppgifter om sina patienter som ar 
nödvändiga för sjukhus- och förvaltningsgemensarnrna 
debiterings- och statistikfunktioner. 

Malsattningen ar saledes att all patientinformation som maste vara 
identifierbar skall finnas i klinikernas patiantadministrativa 
system da dessa införts. För att dema malsattning skall uppfyllas 
kravs utveckling av GPAS nuvarande version. Pii sikt skall de 
sjukhus- och förvaltningsövergripande systemen endast innehalla 
avidentifierad information. 1 ett kliniköverordnat system finns 
behov av att kuma koppla samman olika vardkontakter över 
klinikgranser för en enskild individ - utan att danned identifiera 
individen. Hur sammankoppling av flera vardtillfallen för sarnma 
sjukdom skall ske ar oklart, men kommer att krava att 
klinikerhasenheter ger impulser till systemet om att och var 
historia/fortsattning finns. Dessutom kravs att personnumret 
kodas till ett annat unikt nummer. En sadan envagskodning 
strider ej  mot nagon riktlinje eller lagstiftning. Vid behov av 
identifierbart material, för t ex forskning, kravs klinikens 
tillstånd och informationen kan erhallas ur klinikens system. 
Arbetsgruppen har har endast pavisat behovet av koppling mellan 
olika vardtillfallen. Hur dessa kopplingar skall ske maste utredas 4 

vidare. 

Utredning om statens och sjukvårdshuvud- 
mannens gemensamma informationsstruktur 

Regeringen har tillsatt en utredning för att utarbeta förslag om en 
för staten och sjukv~rdshuvudmännen gemensam infonnations- 
struktur. Strukturen skall i huvudsak bygga pii att grunddata 
insarnlas, registreras och används lokalt. Vissa av uppgifterna bör 
aven kunna tillgodose infonnationsbehov pii regional och central 
niva för att möjliggöra att staten översiktligt skall kuma följa och 
utvardera landstingens verksarnhet. 



Utredaren skall övervaga hur 

prestationer och resuratgång skall beskrivas 
effekterna av prestationerna pAverkar halsolaget 
jamförelser kan göras i olika avseenden 
integritetsfragor skall beaktas vid val av lösningar 

Utredaren skall lämna förslag till 

gemensamma krav pA datalagring, informations- 
överföring och standarder 
enhetliga beskrivningssatt och defmitioner 
fördelning av kostnader och ansvar för att vidmakthalla 
informationsstrukturen 

1 detta uppdrag ingAr att lamna förslag pA battre och mer 
praktiska mAtt an de nuvarande som skall mer beskriva 
vardinsatserna i form av förbattrad halsa och funktionsförmAga. 
Aven delprestationer skall kunna hanföras till mer slutgiltiga 
patientrelaterade prestationer och det skall vara möjligt att 
undersöka i vilken omfattning en vArdepisod i en vArdform följs 
av vArd i en annan vArdform. 

De tankegangar vi haft i arbetsgrupp II tycks i stort sammanfalla 
med kommittédirektivens anda. Vi kan daremot inte bedömma 
vad utredningens resultat kornmer att stalla för konkreta krav pA 
information. 

ADB-Strategi för Göteborgs Sjukvård 

ADB-strategin för Göteborgs SjukvArd, sAval den nu gdllande 
som den under utarbetande, betonar decentrala klinikvisa 
informationssystem. 1 enlighet harmed skall de funktioner som 
diskuteras i denna rapport vara en del av det planerade 
Minikbaserade patientadrninistrativa systemen. 
Att avvakta att utveckla Transitions funktioner tills de kan ingA i 
Minik-PAS innebar att de ej kornmer att vara tillgängliga förran 
tidigast om tre till fem Ar. 
Att utveckla dessa funktioner i DORIS, vilket förväntas kunna ske 
betydligt snabbare, innebar en risk att fastna i ett system som ej 
ar i överensstämmelse med gallande ADB-strategi. 

Kostnader 

Licenskostnaderna för de tvA delarna av Transition som finns i 
svensk version (Department Cost Manager och Produkt Line 
Manager) beraknas till 4,5 mkr för Göteborgs SjukvArd. 
Account Level Budget beraknas kosta 1,5 mkr i licensavgift och 
EAGLE nAgra hundra tusen kronor. Hartill kommer kostnader 



för försystem, kommunikation och hArdvara. Kostnaderna harför 
har arbetsgruppen ej kunnat berakna. 
En samlad bild av kostnaderna för införandet av Transition och 
försystem i Uppsala har ej gAtt att fA. 

För ett försök tillsammans med ADB-kontoret att pA klinikniva 
kartlagga informationsbehov och samband för att utarbeta ett 
konkret förslag till lösning beräknas ADB-kontorets kostnad till 
200 kkr per klinik. Denna kartlaggning behöver aven göras för 
att utveckla rapportgenerator till GPAS. 

Innan arbete inleds med att utveckla och införa system för 
patientl patientgruppsrelaterad information bör de ekonomiska 
konsekvenserna av de tvA alternativen belysas mer ingAende. 

En aspekt som pAverkar den totala kostnadsbilden ar att om 
Göteborgs SjukvArd inför system för produktionsuppföljning och 
styrning som omfattar all öppen och sluten vArd, medför det att 
kraven pA budget och redovisningssystemet minskar och man kan 
har valja ett mindre komplext system. 

Slutsatser 

Om ADB-strategin för Göteborgs SjukvArd skall följas strikt 
skall ingen vidare utveckling ske av DORIS inklusive 
prissattningssystemet. 
DA tidpunkten för införandet av klinikbaserade patient- 
administrativa system ar osaker, och behovet av utvecklade 
informationssystem ar angelaget föreslAr arbetsgruppen att 
arbetet med att utveckla budget och redovisningsmetoder pA 
patientIpatientgruppsnivA sker parallellt med fortsatt utveckling 
av klinikbaserade patientadministrativa system. 

Genom de utvecklingsarbeten som gjorts inom Göteborgs 
SjukvArd, t ex övergripande och lokala patientadministrativa 
system och prissattningssystemet, ar förutsattningarna goda för 
att gA vidare och utvidga budgetering och redovisning till patient 
och patientgruppsnivA dA 

stor del av den ekonomiska informationen redan finns i 
olika register 
kunskap om hur dessa frAgor skall hanteras finns pA 
mAnga hAll 
inom förvaltningen 
det finns en efterfragan från klinikerna pA patient och 
patientgruppsrelaterad information 
många av problemstallningarna vid utvidgad budgetering 
och redovisning ar tidigare diskuterade och i vissa fall 
lösta 



Arbetsgruppen har, efter att ha studerat Transition och befintliga 
informationssystem inom Göteborgs SjukvArd, valt att förorda en 
utveckling och komplettering av befintliga system i syfte att 
erhalla många av de funktioner som finns i Transition. 
En av de grundlaggande orsakerna till att arbetsgruppen valt en 
annan vag at uppnA s a m a  mAl an man gjorde vid Uppsala 
akademiska Sjukhus ar att Göteborgs SjukvArd har avsevart battre 
informationssystem an UAS hade vid tidpunkten för sitt beslut. 
Införande av Transition i Götebrgs SjukvArd skulle krava 
omfattande förändringar i befintliga system. Om utveckling och 
komplettering av befintliga system kan ske i erforderlig 
omfattning ar det arbetsgruppens Asikt att denna lösning ar 
enklare och ekonomiskt fördelaktig. 

Utveckling och komplettering av befintliga informationssystem i 
ovan angiven riktning kraver 

1. Prissattningssystemet mAste utvecklas sa att aven 
medicinsk information ingAr. Medicinsk information 
finns tillgänglig vid inrnatningstillfället men konver- 
teras (manuellt eller maskinellt) till ekonomisk 
information. 

2. Prissattningssystemet mAste kompletteras med samtliga 
ännu ej ingAende laboratorier, konsulter, diagnoser, 
operationskoder, läkemedel, sjukgyrnnastik, arbets- 
terapi, kuratorer och patientklassificering. Av dessa 
kompletteringar ar inordnandet av diagnoser och 
operationskoder viktigast dA de ar en grundförut- 
sattning för all förbattrad planering och utvardering. 

3. Priserna i prissattningssystemet bör delas upp pA 
kostnader för personal, materia1 och grundkostnader. 
Denna uppdelning ger de verksamhetsansvariga battre 
information som underlag för beslut. 

4. Komplettering med en kraftfull summerings- och 
statistikfuriktion som kan bearbeta informationen i de 
olika försystemen pA ett flexibelt och anvandarvanligt 
satt. 

5. Med framtida klinikbundna system mAste möjlighet 
tillskapas att kunna följa patienter över klinikgranser 
vid behandling av en och sarnma sjukdom, t ex genom 
att koda personnumret till ett nytt unikt nummer i 
klinikövergripande system. 

Transition har studerats tillsammans med representanter för 
ADB-kontoret för att bedöma hur samma lösningar skulle kunna 
erhAllas genom utveckling och komplettering av befintliga 
system. En möjlig lösning, i avvaktan pA att dessa funktioner 
etableras i klinikernas patientadministrativa system, ar att föra 
över information frAn olika register i stordator till valfritt 
program i persondator pA klinik. 



GOTEBORGS SJUKVARD 

Ekonomiavdelningen 
M Johansson 
A Karlqvist 

ERSÄTTNING FOR SALD VARD - 
PRISSÄTTNINGSSYSTEMET 1 GOTEBORGS SJUKVARD 

HISTORIK 

1 tidigare vastsvenska regionsjukvårdsavtal ersatte 
patientens hemlandsting vården med respektive kliniks 
genomsnittskostnad per värddag. Denna ersattning mot- 
svarade inte kostnaden för regionsjukvård eft.ersorn det 
aven förekommer lanssjukvård på regionklinikerna. Region- 
sjukhuset fick alltså inte ersatt alla sina kostnader för 
den inremitterade patienten. Efterhand tillkom darför 
specialkalkyler för vissa sarskilt kostnadskravande spe- 
cialiteter som sedan låg till grund för debitering. Nack- 
delen med specialkalkyler var att dessa snabbt blev inak- 
tuella och fick göras om. 

1 och med det nya regionsjukvårdsavtalet 1 9 8 5  öppnades 
möjlighet till individrelaterade ersattningar i sluten 
vård vid Sahlgrenska och östra sjukhusen samt Special- 
kalkyler i öppen vård. Det första åreL siirskiljdes kost- 
nader för röntgen, intensivvård, operationstid, dyrare 
lakemedel, dyrare materia1 och extra övervakningstid vid 
Sahlgrenska och barnkirurgen, östra sjukhuset. Resterande 
kostnader togs ut i form av grundkostnad framraknad per 
klinik/sektion. Fr o m 1 9 8 6  ingick hela Östra sjukhuset i 
systemet och klinisk kemiska analyser vid S S  och dialyser 
tillkor~i som sarredovisade prestationer. Prissattnings- 
systemet gav en betydande merintakt vilken ökat med 
antalet sardebiterade prestationer. 

Problemen med systemet var dock många och stora. B1 a 
var efterslapningen i systemet stor. Det fanns inga 
priser i systemet utan dessa lades Li11 nianuellt i Sam- 
band rned slutavrakningen. Det var också först i samband 
med slutavrakningen som köparna aviserades med individ- 
relaterade prestationer och då bara per klinik. Detta gav 
stora avvikelser mellan preliminar fakturering resp a 
conto och slutfakturering. Detta var naturligtvis ohal1- 
bart i längden sett ur både Göteborgs och köpande lands- 
tings synpunkt. 



GOTEBORGS SJUKVARD 

1989-12-28 

NULAGE 

Ett nytt slutenvärdssystem utvecklades och togs i 
bruk under 1988. Detta system, DORIS, (Debitering Och 
Redovisning 1 Sjukvården) ar ett kliniköverordnat system 
för ekonomisk uppföljning och debitering av sluten vård 
som ersatter den tidigare patientredovisningen från 1966 
och prissattningssystemet från 1985. 

Förutom grundlaggande informationen som in-och utskriv- 
ning och omflyttning av patient och sarredovisade prest- 
ationer som inrapporteras antingen via lank eller direkt 
på terminal innehåller DORIS: - remissregistrering av utomlanspatienter 
- vårdplatsregister 
- fakturering av andra huvudman m fl per patient och 

månatligen rned grund- och sarkostnad för Sahlgrenska 
och Östra sjukhusen och genomsnittskostnad för dist- - 
riktssjukvården rned såval preliminara som slutliga 
priser 

- rapporter för prestations- och i n t a k t s / k o s t n a d s u p p f ö l j -  
ning internt och externt samt belaggningsstatistik 

- automatisk avisering till Försakringskassan av in- och 
utskrivningar 

- historik, jamförelsetal som bok och budget m m 
Systemet ger också möjlighet att skapa tillfalliga per- 
sonnummer vilket ger ökad sakerhet och ökad traffrekvens 
för de individrelaterade prestationerna. 

Samkörning rned produktionssystemen röntgen, klinisk kemi, 
anestesi/iva och fr o m 1990 aven morfologi, klin fys och 
klin neurofys sker en gång per månad och för barndata en 
gång per dag. 

* P r i s s a t t n i n g s s y s t e m e t / D ' O R I S  innebar: 
* 
* ett gemensamt system för sluten vård inom Cöteborgs * 
* sjukvård rned Central samordning och lokalt ansvar för * 
* utveckling och drift * 
* * 
* ett debiteringssystem för sluten vård med månatlig * 
* fakturering per patient och automatisk bokföring av * 
* intakter i ekonomisystemet * 
* * 
* ett k o s t n a d s u p p f ö l j n i n g c c y c t e m  och analysinstrument * 
* med rapporter internt och externt till köparna * 
* * 
* modernt ADB-system byggt i 90-talets teknik * 
* * 
* integritetssystem rned olika behörighetsnivåer 
* 
* ett sakert och tillförlitligt patientregister * 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

DORIS-systemet förvaltas och utvecklas gemensamt av 
förvaltningsområdena och centrala ekonomiavdelningen. 
Det övergripande systemansvaret ligger centralt men 
bedrivs i nara samarbete rned lokalt systemansvariga. 



GOTEBORGS SJUKVARD 

1989-12-28 

FRAMTIDEN 

Flertalet av de nuvarande försystemen ar föråldrade och 
måste moderniseras och göras mera tillförlitliga. 1 dags- 
laget ar detta mest akut för anestesi/ivasystemet. Att 
ersatta aldre försystem skulle förutom ökad sakerhet och 
kvalité också medföra att fler prestationer fångades upp 
och darmed medföra ökade intakterna. Om försystemen dess- 
utom skickade över sina prestationer dagligen skulle 
fakturering kunna ske direkt efter vårdepisodens slut och 
medföra en mer rationell penninghantering. 

Systemet ger obegransade möjligheter att lagga in fler 
prestationsslag och prestationstyper. Detta kan ske an- 
tingen genom att nya försystem utvecklas och prestatio- 
nerna skickas över på lank eller genom direktinrapporte- 
ring on-line. Dessa möjligheter bör utnyttjas i ökad för 
att erhålla en mer rattvis betalning för den sålda vår- 
den. Ett annat satt att få mer rattvis ersattning ar att 
lagga grundkostnader på a v d e l n i n g s / t i l l a g g s k o d s n i v å  i- 
stallet för som nu på sektionsnivå, dar tillaggskod t ex 
kan vara en viss patientkategori. 

Diagnosregistreringen kan laggas in i/kopplas till DORIS 
Detta ger en möjlighet att planera, satta pris och följa 
upp utifrån diagnos samt gruppera diagnoserna typ DRG. 

OppenvGrden kan laggas in i DORIS och utnyttja den upp- 
laggning av prissattning som finns i systemet. Detta 
skulle ge bl a ökade intakter och battre prestations- 
statisik. 

För att battre kunna utnyttja all den information som 
finns i systemet bör möjlighet att överföra viss data 
från stordatorn till persondator för vidare loka1 bearbe- 
tning uivecklas. En rapportgenerator skulle vidare göra 
det möjligt för anvandaren att sjalv bestamma nar och 
vilka standardrapporter som skulle tas ut. 

* Detta står narmast i tur att utveckla/införa 
* 
* Produktionssystemen morfologi, klin fys och klin * 
* neurofys kopplas på 1990 * 
* * 
* Nytt röntgensystem 
* 
* Nytt anestesi/ivasystem 
* 
* Överföring av data från stordator till diskett för * 
* vidarbearbetning i persondator * 
* * 




