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Den norska banken DnB NOR
Bank har lagt ett bud på
SalusAnsvar. De bjuder 35 kr
per aktie, drygt 50 procent
över börskurs. »Ett bra bud
som vi säger ja till«, säger Lä-
karförbundets VD Catarina
Andersson Forsman.

Läkarförbundet, som tillhör
majoritetsägarna tillsam-
mans med Praktikerinvest,
har länge velat sälja sin del i
SalusAnsvar.

– Det är en viktig princip för
ett fackförbund att inte vara
storägare i ett enskilt börsbo-
lag. Nu får Salus en bra ägare.
DnB Nor är sedan 1950-talet
för de norska läkarna vad Salus
är för de svenska, säger Catari-
na Andersson Forsman.

I budet till aktieägarna görs
ingen skillnad mellan A- och

B-aktier, vilket gynnar de små
aktieägarna som till största
delen innehar B-aktier. Till
kategorin små aktieägare hör
i hög grad den svenska läkar-
kåren.

Direkt efter att budet blev
offentligt rusade Salusaktien
på börsen för att i det närmas-
te tangera budet på 35 kr per
aktie. För att affären ska gå i
lås krävs att Dn BNor blir
ägare till över 90 procent av

de utestående
aktierna. 

De nya – po-
tentiella –
ägarna till Salus
är Norges stör-
sta finanskon-
cern som för-
valtar ett kapi-
tal på 1 600 mil-
jarder norska

kronor. De är Norges största
liv- och pensionsförsäkrings-
bolag med cirka 950 000
kunder, samtidigt som de är
landets största kapitalförval-
tare.  

Nyligen köpte DnB Nor
Svensk Fastighetsförmedling,
och de har nämnts som tänk-
bara köpare av det statliga lå-
neinstitutet SBAB. Koncer-
nen är också sponsorer till
svenska Tre Kronor. ■

Läkarförbundet säljer SalusAnsvar

Vårdskador 
ska undersökas
Till hösten börjar Socialstyrelsen
inventera förekomsten av vård-
skador inom den slutna somatis-
ka korttidsvården i hela Sverige.
Undersökningen ska omfatta an-
delen vårdskador i relation till
antalet vårdtillfällen, köns- och
åldersfördelning hos de drab-
bade patienterna, hur många av
de identifierade vårdskadorna
som är att beteckna som allvarli-
ga, samt hur antalet vårddagar
ökar till följd av dessa skador.

I dagsläget finns ingen hel-
täckande bild av vårdskador i
Sverige. Däremot finns statistik
från till exempel Danmark, Stor-
britannien och Nederländerna
som pekar på att mellan 5 och
10 procent av alla vårdtillfällen
inneburit avvikelser som med-
fört skada eller risk för skada
hos patienten. Enligt Socialsty-
relsen är det rimligt att tro att ni-
vån är liknande även i Sverige.

Studien görs via de regionala
tillsynsenheterna och ska vara
klar under 2008. Förhoppningen
är att kunskapen och medveten-
heten ska öka bland såväl be-
slutsfattare som sjukvårdsperso-
nal och därmed stimulera arbetet
med att förebygga vårdskador. ■
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