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Salus Ansvar säger nej till en
egen granskning av livbolags-
affärerna efter att delägaren
Läkarförbundet väckt frågan
på styrelsemötet den 25 okto-
ber. Gå med i grupptalan,
uppmanar nu ordföranden i
Storstockholms privatläkar-
förening.

För Salus Ansvars VD Carl-
Viggo Östlund var det ett na-
turligt beslut.

– Vi har vänt på alla stenar
redan i och med de undersök-
ningar som Finansinspektio-
nen har gjort kring affärerna.
Det finns ingen anledning att
tro att det skett några oegent-
ligheter, säger Östlund.

Det var Läkarförbundet
som nyligen begärde att frå-
gan om en utredning skulle
väckas internt på Salus An-
svars styrelsemöte. Därmed
följer man beslutet på förbun-
dets fullmäktigemöte i våras.
Inför samma möte föreslog
två läkarföreningar, Stock-
holms läkarförening och Sam-
fundet äldre läkare, SÄL, att
en oberoende utredning skul-
le göras, men enades under
mötet med centralstyrelsen
(CS) om att begära en intern
utredning i Salus. En av mo-

tionärerna var Christer Sjö-
din, ordförande för Storstock-
holms privatläkarförening.
Han blir arg när han får reda
på att Salus utredning nu ute-
blir.

– Nu vill vi aktivt uppmana
alla medlemmar att gå med i
grupptalan mot Salus. Allt ta-
lar för att Salus och kanske
även förbundet har något att
dölja. Frågan är om de skyd-
dar varandra, säger Christer
Sjödin.

Men det tillbakavisas av Lä-
karförbundets VD Catarina
Andersson Forsman, tillika
representant i Salus styrelse.

– Jag argumenterade starkt
för frågan på mötet, men det
blev ett annat beslut.

Christer Sjödin tycker att
förbundet och Salus Ansvar
borde ha ansträngt sig för att
få undan »obehagliga rykten«.

– Med vilken kraft har Lä-
karförbundet uttömt alla möj-
ligheter att få igång en utred-
ning? Har man som styrelse-
ledamot faktiskt en juridisk
möjlighet att kräva detta? frå-
gar han sig.

Enligt Aktiebolagslagen kan
en delägare som äger minst
tio procent av aktierna i ett

aktiebolag kräva en särskild
granskning. Läkarförbundet
äger elva procent av kapitalet
i Salus Ansvar.

Varför använder förbundet
då inte denna utväg?

– Bolaget har granskats av
bolagets och Finansinspektio-
nens revisorer under alla år
och Läkarförbundet har varje
år bifallit och beviljat ansvars-
frihet för styrelsen. Läkarför-
bundet har ingen anledning
att misstänka att något oe-
gentligt har skett. Därför ser
vi inte det som en lämplig väg
att göra en egen utredning, sä-
ger Catarina Andersson Fors-

man, som dock välkomnar en
rättslig prövning genom en
grupptalan.

Christer Sjödins förhopp-
ning är att förbundet öppnar
sina medlemsregister så att
läkarföreningen kan göra ut-
skick om grupptalan. Men An-
dersson Forsman menar att
avtalet med medlemmarna
hindrar förbundet från att
lämna ut adresser och e-post.

– Det skulle få väldiga kon-
sekvenser om vi lämnade ut
adresser till alla som hörde av
sig.
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Salus Ansvar sa på sitt styrelsemöte nej till en intern utred-
ning av bolaget. Foto: Urban Orzolek

Salus styrelse 
sa nej till utredning

Läkaren Thomas Ihre lämnar
styrelseposten i föreningen
Grupptalan mot Salus Ansvar.
Orsaken är oklar.

– Jag blev egentligen bara
kontrakterad för interimssty-
relsen, nu har vi bestämt att
välja någon ny ledamot på års-
stämman, säger Thomas Ihre,
som inte vill ge fler förkla-
ringar till varför han avgår.

Han har varit överläkare vid
den kirurgiska kliniken på Sö-
dersjukhuset i Stockholm.
Mellan 1984 och 1988 var han
ordförande i Läkarförbundet
och senare även ordförande i

Svenska Läkaresällskapet.
Under åren 1985–1990 satt
han även som vice ordförande
i Salus Ansvar Liv.

Tog du beslut om de aktuel-
la affärerna i livbolaget?

– Nej, inte alls de affärerna.
Frågan som diskuteras av
grupptalan rör den överföring
av kapital som gjordes på sent
90-tal. Då var jag inte kvar i
Salus, säger Ihre, som dock
tänker fortsätta vara medlem
i föreningen. 

Övriga ledamöter i
interimsstyrelsen är läkarna
Erik Elmstedt och Hans Hal-
lander. •

I början av oktober bildades
föreningen Grupptalan mot
Salus Ansvar som nu jagar
medlemmar. Hittills är med-
lemsantalet bara 250. 

Så många som 2 000 medlem-
mar, som vardera betalar med-
lemsavgift på 500 kronor, be-
hövs för att få ihop till de 1 mil-
jon kronor som krävs för att
täcka de rättsliga kostnaderna. 

– Föreningen försöker nå
flera läkarföreningar, i första
hand medlemmarna i Sam-
fundet äldre läkare där vi ska
gå ut med upprop i med-
lemsbladet, säger Erik Elm-

stedt för föreningen.
En advokatbyrå har bedömt

att det finns »goda juridiska
möjligheter« för en process.
Det lär dock bli en lång sådan.
Förra året drog Grupptalan
mot Skandia tillbaka sin
stämningsansökan när Skan-
dia Liv gått till skiljedomstol
för att kräva tillbaka pengar
från moderbolaget. Dom vän-
tas i vår – då har grupptalan
pågått i två år. Gunnar Olsson,
chef för Konsumenternas för-
säkringsbyrå, förklarar också
att domen kanske inte blir of-
fentlig om parterna kommit
överens om det. •

Ihre backar ur styrelsen för grupptalanUpprop ska locka läkare till grupptalan




