
Den första motionen till årets
fullmäktigemöte blev fröet till en
intensiv debatt om Läkarförbun-
dets goodwill och roll som ett
rättvist förbund även för de
långstidssjukskrivna.   

❙ ❙ Inför fullmäktigemötet hade en en-
skild medlem motionerat om en reduce-
rad medlemsavgift med 50 procent till
följd av sjukpension på halvtid. Central-
styrelsen föreslog att fullmäktige skulle
avslå motionen, bland annat med hän-
visning till att reglerna för avgiftsreduk-
tion ändå ska ändras från och med 2004.
De nya reglerna ger en reduktion på 25
procent vid en inkomstgräns på 190 000
kronor. 

Sveriges yngre läkares förening,
Sylf, gav dock motionären sitt stöd, men
presenterade ett alternativt yrkande som
kom att väcka debatt och så småningom
votering. Sylf menade att en »rättvis och
logisk« avgiftsgräns bör ligga på mot-
svarande en AT-läkares lägstalön, det
vill säga 21 500 kronor per månad –
258 000 kronor per år. 

– Som förbund är det viktigt att visa
stöd även för dem som har det sämst, det

är både en rättvisefråga och en good-
willfråga för Läkarförbundet, sade Sylfs
Erik Hulegårdh.  

Anton Holmgren, Sylf, menade att
deras förslag innebär en »enorm admi-
nistrativ förenkling« i jämförelse med
nuvarande system. 

– Dessutom handlar det inte om någ-
ra stora summor om man ser till förbun-
dets budget som helhet. Utgår vi från att
reduktionen berör 1 000 medlemmar,
skulle det innebära en minskad intäkt på
500 000 kronor, sade Anton Holmgren. 

»Känslan i magen« bör avgöra
Flera fullmäktigeledamöter menade att
det inte främst är den ekonomiska kal-
kylen som bör avgöra frågan, utan »en
känsla i magen för vad som är rättvist«,
liksom vad ett beslut kan betyda för för-
bundets goodwill och därmed möjlighe-
ter att rekrytera nya medlemmar.

Både Läkarförbundets ordförande
Bernhard Grewin och dess VD Lars 
Andåker var oförberedda på Sylfs yr-
kande. Det presenterades dessutom in-
nan fullmäktige beslutat om budgeten
för 2004, och de besparingar som krävs. 

– Mellan tummen och pekfingret har

jag svårt att acceptera Sylfs förslag, men
jag vill att kansliet får möjlighet att räk-
na på det, sade Lars Andåker. 

Bernhard Grewin påminde om att det
egentligen var Centralstyrelsens sak att
bestämma i frågan, inte fullmäktiges.  

Efter votering beslutade fullmäktige
att bifalla ett nytt yrkande som lades i
samband med debatten. Beslutet innebär
att CS får i uppdrag att analysera Sylfs
förslag för att sedan kunna fatta beslut
om en eventuell avgiftsreduktion enligt
denna modell.

Peter Örn
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Förbundets VD Lars Andåker om SalusAnsvar

»Jag har en moralisk skyldighet
gentemot försäkringstagarna«
»Även om jag inte har en formell
skyldighet gentemot försäkrings-
tagarna i SalusAnsvar, så har jag
en moralisk skyldighet«. Det
sade Läkarförbundets VD, tillika
styrelseledamot i SalusAnsvar,
Lars Andåker då läkarnas »eget«
försäkringsbolag blev en punkt
på fullmäktigemötet. 

❙ ❙ Som styrelseledamot i försäkringsbo-
laget SalusAnsvar fick Lars Andåker ny-
ligen i uppdrag att inför förbundets
centralstyrelse redogöra för situationen
på försäkringsbolaget, vars viktigaste
kundgrupp är läkare. 

Nu fick även förbundets fullmäktige
ta del av den redogörelsen i samband
med att årsredovisningen 2002 behand-
lades. Mot bakgrund av de förändringar
som försäkringsbolaget genomfört och
även står inför, framför allt bolagets liv-
bolag, var det självklart att den punkten
väckte frågor.

Läkarförbundet är inte längre det

samma som SalusAnsvar, var hans tyd-
liga budskap, och möjligheten att påver-
ka försäkringsbolagets verksamhet har
minskat betydligt sedan bolaget blev
börsnoterat. Läkarförbundet har idag
14,9 procent av kapitalet och 35 procent
av rösterna i SalusAnsvar.  

– Vi var nog inte helt på det klara
med vad det innebar att bli börsnoterade

och inte längre vara ensamma ägare.
Men alla försäkringsbolag drar åt sam-
ma håll, så när det gäller sakförsäkring-
ar, eller Livbolagets verksamhet spelar
det kanske inte så stor roll, sade Lars 
Andåker, som dock inte sitter i styrelsen
för själva Livbolaget. 

En försäljning av Livbolaget till nå-
got annat försäkringsbolag innebär inte
att SalusAnsvar tappar kontakten med
nuvarande kunder, eftersom SalusAn-
svar då ska bedriva en agenturverksam-
het för livförsäkringar. Men bland full-
mäktiges ledamöter uttrycktes ändå en
skepsis mot att bli »bortgifta« med ett
annat försäkringsbolag. 

Frågan ställdes också rörande vilket
ansvar Lars Andåker, som styrelseleda-
mot i SalusAnsvar och VD i Läkarför-
bundet, egentligen har för att bevaka lä-
karnas pensionspengar i SalusAnsvar.  

– Jag har en moralisk skyldighet mer
än en formell, svarade han. 

Peter Örn
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Fullmäktiges första motion ledde efter en
längre debatt till votering. Nu får Central-
styrelsen i uppdrag att analysera förslaget
om lägre avgift för vissa medlemmar.


