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Stockholms läkarförening fyl-
ler 100 år. Och det ska firas –
med en jubileumsskrift, med ett
framtidssymposium samt med
stipendier till läkare som kläckt
idéer om ledarskap och om den
framtida sjukvården. 

– Jubileumsskriften speglar de senas-
te100 åren i den stockholmska vården,
berättar föreningens ordförande Björn
Meder och ger en lång rad exempel:

I skriften beskrivs den fackliga kam-
pen, där ges historiska tillbakablickar
över hur sjukvårdsstrukturen förändrats
över tiden. Där finns också enskilda
viktiga händelser som t ex byggandet av
Huddinge sjukhus.

Skriften ger  en exposé över framsteg
som gjorts inom olika discipliner vid
Stockholmssjukhusen, t ex  pacema-
kern och den första njurtransplantatio-
nen.

Jubileumsskriften berättar brett om
kvinnosjukvården och barnsjukvården.
Även röntgenområdet uppmärksammas
»för där har det ju hänt mycket här i
Stockholm», säger Björn Meder.

Det blir också kapitel om Stock-
holmsläkaren som nobelprisstagare,
som författare och som idrottsman. 

– Där finns många mycket framstå-
ende och färgstarka personer, kommen-
terar Björn Meder.

I ett särskilt avsnitt intervjuas läkare
som är verksamma idag.

Jubileumsskriften kommer att, som
medskick till Läkartidningen, delas ut
till alla medlemmar i föreningen.

»Vart går vi»?
Ett andra steg i firandet är ett fram-

tidssymposium den 23 september där
rubriken är »Här står vi – vart går Stock-
holmsläkaren på 2000-talet».

– Det kan ses som ett försök till en
precisering av Läkarförbundets stora
projekt Framtidens läkare, berättar
Björn Meder.

Det gäller kort att man ska diskutera
stockholmsläkarnas framtidsfrågor.
Med i panelen är utöver Björn Meder
själv, framtidsforskaren Nils Udden-
berg, Läkarförbundets ordförande
Bernhard Grewin, läkaren Anna Tho-
rén, primärvårdschefen, inom kort ki-
rurgchefen, Görel Ekelund samt lands-
tingsrådet Stig Nyman.

I vintras utlyste Stockholms läkar-
förening stipendier på totalt 100 000
kronor inom områdena Läkares ledar-
skap inom vården och Professionens
roll i formandet av den framtida vården. 

Vid symposiet kommer dessa stipen-
dier, på mellan 5 000 och 20 000 kronor,
att delas ut.

En av stipendiaterna blir Naomi Cly-
ne, som får 20 000 kronor för att starta
seminarier om det multiprofessionella
teamet. 

Magnus Iversen får lika mycket
pengar för att vidareutveckla ett redan
framgångsrikt underläkarpogram med
ledarskapsutbildning.

Andra stipendier ska användas till
exempelvis studier av läkarledarskapets
förändring i samband med bolagise-
ring/privatisering samt för studier av le-
darskapsproblem i ett gemensamt före-
tagande.

Tom Ahlgren

Anställda i Bure erbjuds bli delägare
Bure hälsa och sjukvård går

nästa vecka ut med ett erbju-
dande till sina anställda, bland
annat personalen på S:t Gö-
rans sjukhus i Stockholm, att
bli delägare i företaget.

Det framgår av en förhands-
information från företagets VD
Per Båtelson.

Det var vid en extra bolagsstämma i
Investment AB Bure den 17 augusti
som beslutet togs att genomföra ett op-
tionsprogram till alla fast anställda i
Bure hälsa och sjukvård, som snart
börsnoteras under det nya namnet Ca-
pio AB. Personalen erbjuds att köpa
teckningsoptioner för att längre fram
köpa aktier i Capio.

Program med läkarprofil
Varje anställd garanteras en tilldel-

ning på 400 optioner, med möjlighet
att teckna sig för upp till 1 000 styck-

en. Specialistläkare, chefsjuksköter-
skor och resultatenhetschefer får möj-
lighet att teckna upp till 3 000 optioner.
Totalt finns 3 240 000 teckningsoptio-
ner.

Varje option ger rätt att mellan de-
cember 2002 och maj 2004 köpa en ny-
emitterad aktie i Capio AB  för 50 kro-
nor. Värdet på företaget har i juni i år
av Carnegie fastställts till 37 kronor
per aktie.

Priset för optionerna blir 6 kronor
styck.

Erbjudandet om att köpa optioner
gäller de anställda i Bure hälsa och
sjukvård i Sverige, Danmark, England
och Schweiz. I Norge fungerar det
emellertid inte på grund av skattelag-
stiftnigen.

I ett meddelande till personalen på-
pekar VD Per Båtelson att tecknings-
optionerna kan innebära en mycket bra
avkastning om aktiekursen för Capio
utvecklas positivt. 

Men han varnar också för att hela

kapitalet som satsas på Capio-optio-
nerna kan gå förlorat om utvecklingen
blir negativ.

Bure ska gå ut till samtliga anställ-
da med utförlig information och ord-
nar dessutom särskilda möten på vissa
orter.

»Positiva incitament»
Thomas Karte, biträdande överlä-

kare på medicinkliniken vid S:t Gö-
rans sjukhus, är personalrepresentant i
koncernstyrelsen. Han kommenterar
erbjudandet att teckna optioner så här:

– Optionsprogrammet har motta-
gits väldigt positivt. De flesta är väl
inte så insatta i vad det innebär utan det
krävs en massa information.

– Men det är intressant att vi inom
sjukvården nu får lite positiva signaler.
Jag menar, att efter alla nedskärningar
som varit så vänder det lite och man
börjar skapa positiva incitament för
personalen. 

Tom Ahlgren
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