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Salus Holding AB växer nu
snabbt genom nyförvärv och
nya samarbetsavtal. Expansio-
nen gör att Läkarförbundets
röstandel krymper och de
13 000 läkare som är aktieägare
har ännu inte fått se någon för-
ändring av aktiekursen till följd
av utvecklingen.

– Under 1998 kommer det
som nu sker att visa sig i ökad
vinst för aktieägarna, säger
Staffan Blomberg, VD för Salus
Holding.    

Salus Holding-koncernen (Salus
Holding, Salus Finans och Salus Liv)
hade för ett par månader sedan ett 50-tal
anställda och ca 100 000 kunder. 

Efter förvärvet av försäkringsbola-
get Ansvar, vilket blev klart vid mitten
av juni, har koncernen 700 anställda och
300 000 kunder.   

Bara någon vecka efter köpet av An-
svar skrev Salus ett avtal om ett bank-
och försäkringssamarbete med AB
Akademikerförsäkring, vilket bl a ger
bolaget Salus Liv 35 000 nya försäk-
ringstagare som är anslutna till Saco.

Läkarnas inflytande minskar
I samband med expansionen har

dock Läkarförbundets och Praktikert-
jänsts röstandel i Salus Holding AB
minskat. 

Ett av bolagen i Ansvargruppen, An-
svar ömsesidig, ska avvecklas och över-
gå i en stiftelse som får 24,1 procent av
rösterna i Salus Holding. 

Läkarförbundets röstandel blir 35,4
procent (mot tidigare 46,6 procent), och
Praktikertjänsts andel blir 24,8 procent
(mot tidigare 33,6 procent).

Planerna på sikt är att även Akade-
mikerförsäkring ska gå in som delägare
i Salus Holding. 

– Det är en rimlig begäran av de för-
bund som är knutna till Akademikerför-
säkring att få gå in som ägare, säger
Staffan Blomberg på Salus Holding. 

– Hur stor röstandel det kan komma
att handla om vet jag inte, det pågår dis-
kussioner i den frågan mellan Läkarför-
bundet, Praktikertjänst och de enskilda
förbunden. 

Ansvars nisch är att teckna försäk-
ringar till människor inom nykterhets-
och frikyrkorörelserna. Restriktiv alko-
holkonsumtion är ett krav för att få bli
kund hos Ansvar och det gör att försäk-
ringsbolaget har en lägre skadekost-

nadsprocent än genomsnittet inom
branschen.

– Det finns en värdegemenskap mel-
lan läkare och Ansvars kunder i fråga
om livsstilsfrågor, och för Ansvar var
vår specifika kundgrupp en plusfaktor
när affären skulle genomföras.  

Ansvar ska behålla sin inriktning
och Staffan Blomberg tror att bl a det
ger synergieffekter för Salus övriga för-
säkringstagare.

– På varje hundralapp betalar An-
svar tillbaka 70 kronor till försäkrings-
tagaren, vilket är 10–15 procent under
branschgenomsnittet. Det låga skadere-
sultatet kommer att gynna alla våra kun-
der, säger Staffan Blomberg.

– Kan vi dessutom få in nya kunder i
Salusvärlden bara genom att fånga upp
dem som är aktiva i nykterhets- och fri-
kyrkorörelsen sparar vi en hel del pengar.

Genom förvärvet av Ansvar får Sa-
lus nu tillgång till en komplett IT-base-
rad organisation för sak- och livförsäk-
ringsverksamhet, och kontor i Norge,
Danmark och Sverige.

– Vi får även ett mycket bra kundun-
derlag för vår planerade bankverksam-
het. Den blir i form av en renodlad inter-
netbank och jag räknar med att vi får vår
bankoktroj beviljad i höst. 

Försäkringsbolaget Ansvar är dock
för närvarande långt ifrån någon guld-
kalv, trots det låga skaderesultatet. Av
Ansvars kostnader svarar driften för 40
procent. Motsvarande kostnad för bran-
schen i övrigt är i genomsnitt 20 procent. 

Redan 1998 ska Ansvar ha en kost-
nadsnivå som ligger i nivå med bran-

schen i övrigt. Salus Holding har avsatt
en s k omstruktureringsreserv om ca 50
miljoner kronor för att finansiera kost-
naderna i samband med omstrukture-
ringen av Ansvar. 

Bl a ska Ansvars utomskandinaviska
verksamhet, med 150 anställda och kon-
tor i bl a England, Australien och Japan,
avvecklas. Den utomskandinaviska
verksamheten omsätter ca 400 miljoner
kronor. Satsningen på läkare i Danmark
och Norge ska samtidigt förstärkas.

Omorganiseringen har redan påbör-
jats och ska inte behöva ta mer än ett par
månader. Ansvarig för arbetet är Göran
Svenäng, nyutnämnd VD för Ansvar
Sak AB och Ansvar Liv AB. 

Starkare koppling till Saco
Samarbetsavtalet med AB Akade-

mikerförsäkring innebär att Salus Hol-
ding nu kan erbjuda sina samtliga tjän-
ster till 90 000 medlemmar i Akademi-
kerförbundet SSR, Ingenjörsförbundet,
Sveriges Farmacevtförbund, DIK-för-
bundet, Förbundet Sveriges Arbetstera-
peuter och Sveriges Naturvetareför-
bund. Enbart för Salus Liv innebär avta-
let 35 000 nya försäkringstagare.

– De andra försäkringsbolagen har

Läkarnas försäkringsbolag expanderar snabbt

Salus räknar med vinstökning 1998  

Staffan Blomberg, VD för Salus Holding
AB, tror att företagets nuvarande
utveckling på sikt kommer att gynna inte
minst läkarna.
– Förvärvet av Ansvar ger oss en
kundgrupp med mycket låg riskprofil. Det
leder till synergieffekter för samtliga våra
kunder. Samarbetsavtalet med
Akademikerförsäkring innebär
stordriftsfördelar som också kommer
samtliga till del, säger Staffan Blomberg.



starka kopplingar till olika fackförbund;
Folksam till LO, Trygg-Hansa till TCO
etc. Nu blir det en tydlig koppling mellan
Salus och Saco, säger Staffan Blomberg.

– Samarbetet leder till att vi även
kommer att kunna erbjuda en del nya
produkter. I första hand handlar det om
att föra över produkter från läkarkollek-
tivet till övriga akademikergrupper, bl a
ansvarsförsäkringen.

En ytterligare koppling är att Sacos
ordförande, tillika Läkarförbundets
VD, Anders Milton dessutom är ordfö-
rande i Salus.

Finansmarknaden avvaktande
För de 13 000 läkare som är aktieä-

gare i Salus Holding har nyförvärv och
samarbetsavtal ännu inte avspeglat sig i
aktievärdet. 

Inte heller den positiva företagsana-
lys av Salus som gjordes av Finanstid-
ningen under maj, efter det att det blev
klart att Salus skulle köpa upp Ansvar,
har hjälpt upp priset. 

Finanstidningen noterade dock att
Ansvars skandinaviska sakförsäkrings-
bolag gick med storförlust på premiein-
komsterna med omkring 900 miljoner
kronor under 1996, att en fortsatt förlust
på 35–50 miljoner kronor i år är en rim-
lig bedömning, samt att »marknaden
med sakförsäkringar visar mager till-
växt».   

Salusaktien, som sedan januari i år
finns på O-listan på Stockholms fond-
börs, ligger alltjämt på drygt 35 kronor.

– Det finns en avvaktande hållning
på aktiemarknaden; hur ska lilla Salus
klara av att ta hand om Ansvar med alla
dess finansiella problem? frågar man
sig, säger Staffan Blomberg.

– Jag tror inte aktievärdet kommer
att påverkas i år. Men efter att åtgärds-
programmet är slutfört för Ansvar och
bolagets kostnader 1998 hamnar på
samma nivå som för andra försäkrings-
bolag kommer det att visa sig i värdet på
Salusaktierna.

Peter Örn

Den som bor i Storstockholm
löper överrisk att drabbas av
bl a lung- och bröstcancer. Där-
emot är t ex diabetes och leuke-
mier minst lika vanliga på
landsbygden. Det visar en ny
kartläggning av hälsan bland in-
vånarna i Mälarregionen.

Företaget Inregia AB presenterar i
rapporten Miljö och hälsa i Mälarregio-
nen ett tvärsnitt av olika sjukdomars ut-
bredning i Mälardalen. 

Det unikt stora materialet, 400 000
dödsfall, 200 000 cancerfall och
600 000 födslar, är hämtat från Social-
styrelsens och SCBs nationella medi-
cinska register och avser tidsperioden
1976–1990. Uppgifterna har samkörts
med fastighetsregistret.

För att kunna jämföra antalet döds-
fall mellan olika geografiska områden
har en medelpopulation räknats fram,
där hänsyn tagits till köns- och ålders-
skillnader.  

Sjukdomar med tydlig överrisk för
Storstockholm är de i nervsystemet,
kronisk obstruktiv lungsjukdom samt
cancersjukdomar i matstrupe, bukspott-
körtel, urinvägar, lungor och bröst. 

Det finns även skillnader inom Stock-
holmsregionen; generellt är sjukligheten
större i södra Storstockholm, med undan-
tag för bröstcancer och hudcancer.

I fråga om antalet fall av prostatacan-
cer finns en tydlig geografisk lokalise-
ring till Sörmland och Nyköping/Oxe-
lösund. Tydligheten i avvikelsen före-
kommer inte för någon av de övriga dia-
gnoserna. Orsakerna är okända, skriver
Inregia i rapporten, men  de högre talen
kan förmodligen förklaras med en hö-
gre obduktionsfrekvens i Nyköpings-
området.

Leukemier, som brukar sättas i sam-
band med yttre faktorer, är lika vanliga
eller vanligare i områden utanför Stor-
stockholm.

Analysen av födelsevikt visar en sig-
nifikant sänkt födelsevikt i Storstock-
holm och signifikant förhöjd i gles-
bygd. Det finns signifikant färre fall av
missbildningar i Storstockholm och
signifikant fler i övriga regionen, med
undantag av glesbygden. 

Syftet med studien har inte varit att
bevisa samband mellan olika sjukdo-
mar och miljöfaktorer, utan enbart att
visa geografiska skillnader i utbred-
ningen av sjukdomar där man misstän-
ker att miljöfaktorer kan bidra till in-
sjuknandet. •
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Anklagelserna om forsknings-
fusk mot en bröstcancerforskare
vid Radiumhemmet kvarstår.
Det skriver den expertgrupp
som på uppdrag av Karolinska
institutet granskat forskarens
genmäle.

Den aktuella forskaren var tidigare
verksam som onkolog vid Radiumhem-
met i Solna. I sin forskning har han för-
sökt hitta analysmetoder för hur allvar-
lig en cancertumör är. 

Hans forskning blev 1996 föremål
för granskning av en extern expertgrupp
ledd av professor Jan Pontén vid Aka-
demiska sjukhuset i Uppsala. Gransk-
ningen ledde till starka misstankar om
olika former av forskningsbedrägerier. 

Forskaren har i ett omfattande svar
redogjort för sitt arbete och nu har ex-
pertgruppen även gått igenom denna re-
dogörelse. 

Genmälet föranleder inte någon för-
ändring av slutsatserna i den första ut-
redningen. »... manipulation av data be-
döms vara avsiktliga och ägnade att ge
en felaktig bild av forskningsresulta-
ten», skriver expertgruppen bl a.

Det riktas kritik mot att forskaren
inte levererat primärdata i en verifierbar
form till expertgruppen, data som bl a
legat till grund för 14 artiklar rörande
genamplifiering. 

Försök som gjorts då formalinfixe-

rad vävnad används innehåller osanno-
lika resultat.

Forskarens sätt att presentera överlev-
nad rörande äldre kvinnor med inopera-
bel bröstcancer tyder på att överlevnads-
data tolkats eller manipulerats på ett ten-
densiöst sätt, hävdar expertgruppen.

Resultat beträffande tumörheteroge-
nitet anses motsägelsefulla, vilket ock-
så ligger till grund för slutsatsen att data
avsiktligt manipulerats.  

Oegentligheterna i forskningen är
omfattande och sträcker sig över mer än
ett decennium. Ett stort antal publicera-
de artiklar från den utpekade forskaren
och medarbetare bör återkallas, menar
expertgruppen, som förutom Jan Pon-
tén även bestått av professorerna Mathi-
as Uhlén, Kungliga Tekniska högskolan
i Stockholm, och Leif Andersson, nu-
mera på Karolinska institutet.

Cancerforskaren har möjlighet att ge
synpunkter på expertgruppens yttrande
innan Karolinska institutet fattar beslut
i sakfrågan.

– Vi ska ta ställning till den veten-
skapliga kvaliteten på hans forskning,
säger Hans Wigzell, rektor vid Karo-
linska institutet.

– Effekten kan bli att vi uppmanar de
författare som står bakom artiklarna, att
kontakta de aktuella tidskrifterna och
be att artiklarna dras tillbaka. Vi skick-
ar även in vår värdering av forskningen
till de olika anslagsgivarna.   

Peter Örn 

Anklagelser om 
fusk kvarstår

Hälsan i Mälarregionen:       

Störst cancerrisk
i Storstockholm


