
2720 Läkartidningen  ❙ Nr 24  ❙ 2002  ❙ Volym 99

Aktuellt och reportage

Samgåendet med Ansvar för fem
år sedan blev inte fullt ut vad Lä-
karförbundet hade tänkt sig för
Salus del.

– Det har varit problem, kom-
menterar förbundets ordförande
Bernhard Grewin, som emellertid
nu ser en ljusare framtid tack
vare nya grepp inom SalusAn-
svar samtidigt med ett större
ägarengagemang. 

Även informationen till för-
bundets medlemmar ska förbätt-
ras. Den har bitvis varit dålig
kring SalusAnsvar.

❙ ❙ – I flera decennier har Läkarförbundet
arbetat med målet att ge sina medlem-
mar bra försäkringar på alla områden, in-
klusive liv- och pensionsförsäkringar.

Det är en fortsatt
hög ambition hos
oss, kommenterar
Bernhard Gre-
win.

När förbundet
aktivt valde ett
samgående mel-
lan Salus och An-
svar för fem år se-
dan trodde man
på ökade möjlig-
heter att ge läkar-

kåren bra försäkringar, bland annat hop-
pades man på synergieffekter av sam-
manslagningen.

– Samgåendet har inte utvecklats som
vi hoppades, erkänner Bernhard Grewin.
I stället har det varit problem, vilket vi är
väl medvetna om. Men utvecklingen i
omvärlden har, inte minst på senare år,
varit svår med bland annat ökade kostna-
der på försäkringssidan och även ned-
gången på börsen.

Ett annat mål, vid sidan av att ge med-
lemmarna bra försäkringar, är att som
huvudägare i företaget trots problemen
nå en positiv utveckling. 

– Nu kan vi med hjälp av fjolårets
bantningar i verksamheten, som innebu-
rit kraftigt sänkta kostnader, få positiva
siffror och hoppas på ännu mer fram-
över, säger Bernhard Grewin. 

Neddragningarna då innebar bespa-
ringar på 60 miljoner kronor och att 50
av de 170 anställda friställdes.

Bernhard Grewin vill att verksamhe-

ten med SalusAnsvar ska gå ihop, ge en
avkastning som ger möjlighet till fortsatt
utveckling.

Ökat kundinflytande
Han berättar att Läkarförbundets cen-
tralstyrelse (CS) sedan länge också kän-
ner ett särskilt ansvar för livförsäkrings-
tagarna inom det ömsesidiga livförsäk-
ringsbolaget och att de med tillfredsstäl-
lelse hälsar att man inom SalusAnsvar
sett över verksamheten och satsar på ett
ökat kundinflytande, ökad avkastning
och minskade kostnader (se separat arti-
kel).

– Vi vill naturligtvis ha nöjda med-
lemmar som försäkringstagare, kom-
menterar han.

Vid sitt septembermöte ska CS myc-
ket ingående diskutera frågan om Salus-
Ansvar utifrån sitt ägarperspektiv. Som
grund kommer ledamöterna att ha det se-
naste årets strategiomläggning samt rap-
porten för första halvåret 2002.

En fråga som då kommer upp är den
om principiell flytträtt av pensionspeng-
ar, något som idag diskuteras inte bara
bland medlemmar utan också allmänt
och bland annat är föremål för lagstift-
ningsarbete.

– Vi kommer givetvis att diskutera
det, men man kan konstatera att för oss
som ägare är frågan inte okomplicerad.

Han betonar dock att frågan ägs av Sa-
lusAnsvars styrelse.

Bernhard Grewin understryker att det
för Läkarförbundet inte är något självän-
damål att äga ett försäkringsbolag. 

– Målet är att förse medlemmarna
med bra försäkringar inklusive liv- och
pensionsförsäkringar. Hittills har det va-
rit bäst när vi haft inflytande över Salus-
Ansvar, men det är ingen självklarhet
framöver även om vi har ambitionen att
vara kvar som ägare. 

Information viktigt
Bernhard Grewin ser ännu ett område
där man från SalusAnsvar och Läkarför-
bundet måste bli bättre än hittills. 

– Vi hade kunnat vara bättre på infor-
mation. Det är också en fråga som vi ska
diskutera, inte minst inom CS.

Han påpekar dock att många med-
lemmar är aktieägare i SalusAnsvar och
därmed får en hel del insyn den vägen.

– Men vi måste naturligtvis tänka på
alla våra medlemmar, kompletterar han.
Han framhåller emellertid samtidigt att
det inte går att informera om allt.

– Det finns ju informationsbegräns-
ningar i lagstiftningen kring aktiebolag,
vilket vi måste respektera.

Tom Ahlgren

tom.ahlgren@lakartidningen.se

SalusAnsvar blev inte vad 
Läkarförbundet tänkt sig
Problemen till trots är Bernhard Grewin hoppfull

Nu satsar man på nytt 
handlingsprogram
SalusAnsvar har beslutat att sat-
sa på ett omfattande handlings-
program med mål att stärka liv-
försäkringsspararnas intressen i
koncernen och öka deras avkast-
ning på sparat kapital. 

❙❙ – Vi välkomnar den debatt som pågår
om att livförsäkringstagarna medvetet
skulle missgynnas till förmån för aktie-
ägarna. Handlingsprogrammet kommer
att leda till ökad transparens och starkare
ställning för kunderna, säger Carl-Viggo
Östlund, VD i SalusAnsvar. Handlings-
programmet omfattar bland annat:

• Ökad kundrepresentation i livbola-
gets styrelse.

• En ny förhandlingsordning och tyd-

ligare ersättningsnivåer införs.
• Kapitalförvaltningen sprids för att

säkerställa bästa möjliga avkastning och
riskspridning.

• Förvaltningsuppdraget kommer att
delas upp på flera leverantörer eftersom
ökad konkurrens mellan kapitalförval-
tarna på lång sikt gynnar livförsäkrings-
spararna.

• SalusAnsvar ställer sig positivt till
flytträtt (att försäkringstagarna kan flyt-
ta sitt kapital till andra försäkringsbo-
lag). I ett första steg introducerar företa-
get en ny pensionsprodukt med flytträtt.
Vid en flytt tas en avgift ut på 0,5 pro-
cent, dock minst 500 kronor.

Tom Ahlgren

Bernhard Grewin
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