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Överläkare Göran Elm, Ka-
trineholm, har av Sylf, Sveriges
yngre läkares förening, i Sö-
dermanland utsetts till »Årets
handledare 1996». Landstinget i
Sörmland har beslutat komplet-
tera handledarpriset med ett
handledarstipendium till samme
mottagare.

»AT skall fullgöras på läkartjänst för
AT under personlig handledning av spe-
cialistkompetenta läkare.» Så heter det
i Socialstyrelsens författningssamling,
SOSFS 1992:18, som behandlar målbe-
skrivning för allmäntjänstgöring. 

I behörighetsförordningen, 1984:545,
om behörighet att utöva yrke inom häl-
so- och sjukvården, finns närmare be-
stämmelser  om vidareutbildning för
att få specialistkompetens. Den  senas-
te författningen från Socialstyrelsen
om  läkares specialiseringstjänstgöring,
SOSFS1996:27, hänvisar till behörig-
hetsförordningen. Där konstateras att
specialiseringstjänstgöring ska ske un-
der handledning.

I praktiken fungerar handledningen,
trots föreskrifterna, dåligt. Underläkar-
na får ofta inte regelbundet möta äldre
kolleger i dialog om medicinens teori
och praktik, möjligheter och begräns-
ningar, etik och värderingar.

Ovärderligt stöd
– Vi får tyvärr upprepade rapporter

om stora brister vad gäller handledarsi-
tuationen på olika kliniker inom lands-
tinget, säger Claes Karlsson, Sylf Sö-
dermanland.

– Men där handledningen fungerar
är underläkarna mycket nöjda. De lyck-
ligt lottade vittnar om att handledarkon-
takten erbjuder ett ovärderligt stöd i den
tuffa kliniska vardagen.

För att uppmuntra de läkare som bi-
drar till att upprätthålla eller vidareut-
veckla handledningen av mindre erfar-
na kolleger beslutade Sylf Söderman-
land förra året att instifta ett handledar-
pris. En enkät skickades ut till alla med-
lemmar där de kunde nominera prista-
gare.

Efter enkäten utsåg Sylfs styrelse
överläkare Göran Elm, medicinklini-
ken, Kullbergska sjukhuset i Katrine-
holm, till mottagare av 1996 års handle-
darpris. Motiveringen var bl a att han
ger utmärkt handledning i både teori
och praktik, att han alltid tar sig tid att
undervisa och att han engagerar sig i un-
derläkarnas situation.

Också arbetsgivaren i Sörmland har
beslutat att uppmuntra god handled-

ning. Lands-
tinget har be-
slutat dela ut
ett handledar-
stipendium på
5 000 kr till
årets handle-
dare.

– Vår för-
hoppning är
att detta är ett
första steg mot
att ge god
handledning
ett formellt
meritvärde,
säger Claes
Karlsson.

Handledar-
priset, som är
ett vandrings-
pris, är en
bronskopia av
Carl Milles’
»Guds hand».  

Det kom-
mer att delas
ut vid Söder-
manlands läns
läkarförenings
årsmöte den
11 februari.
Landstingets
handledarsti-
pendium delas
ut senare i vår i
samband med
sammanträde
med Sörm-
lands lands-
tings fullmäk-
tige. •

Handledare belönas i Södermanland

Sylfs handledarpris i Södermanland, en
bronskopia av Carl Milles’ Guds hand.

Nyemission i Salus fulltecknad
Nyemissionen i Salus holding

AB var fulltecknad då den av-
slutades. Emissionen gav 61,6
miljoner kr i tillskott till Salus.

Salus holding AB noterades på
Stockholms fondbörs O-lista från och
med den 2 januari 1997. 

Nyemissionen gav företrädesrätt till
nuvarande aktieägare och innebar att
akiteägarna fick teckna en ny aktie för
varje gammal aktie till teckningskursen
10 kronor. 

I och med nyemissionen, som alltså
fulltecknades, tillförs bolaget ett kapital
om 61,6 miljoner kr.

– Tillskottet kommer att användas

för fortsatt utveckling av koncernen, sä-
ger VD Staffan Blomberg. Att emissio-
nen fulltecknades var inte oväntat för
oss med hänsyn till de förmånliga vill-
koren.

Huvuddelen av emissionen teckna-
des genom primär företrädesrätt. Teck-
ning genom subsidiär teckningsrätt
uppgick till ca 5 miljoner kronor.

I mitten av januari inlämnade Salus
sin ansökan om bankoktroj. Bolaget får
vänta mellan tre och nio månader på be-
sked om Salus får bankoktroj. Plane-
ringen inför starten av banken är dock
redan igång.

– Vi räknar med att kunna starta en
telefonbank och en internetbank efter
sommaren, säger Staffan Blomberg. •


