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arbetsgivarfrågor, så den som
till exempel funderar på att ta
ansvar för en avknoppad verk-
samhet och ha en grupp an-
ställda hör inte till målgrup-
pen. Många av deltagarna
hade redan ett eget företag i
någon form. 

Annika Sörensen, allmänlä-
kare från Lund, slutade arbeta
som distrikts-
läkare i våras
och startade
ett handels-
bolag.

– Jag har
fått lite hjälp
från en ny-
företagaror-
ganisation
och ville kom-
plettera med den här kursen
för att se vad som gäller speci-
fikt för läkare och se till att jag
inte har missat något. 

– Min affärsidé är att sälja
fördjupad friskvård till företag
för att deras anställda ska få
hjälp till ett friskt liv. Jag tror
det finns en stor potential.

Nu bygger hon upp företa-
get varvat med arbete som
hyrläkare.

– Alla säger att det tar
mycket tid att komma igång,
och det stämmer.  Men det
här har varit en av de roligaste
perioderna i mitt liv. Man
träffar mycket folk och man
styr sig själv. Men det är eko-
nomiskt tufft.

Ingemar Nordblom är radiolog

på Lasarettet
i Ystad men
har också en
enskild firma.
Han tar
extraknäck
som radiolog
för beman-
ningsföretag
och för Prak-
tikertjänst
och så ordnar han choklad-
och dryckesprovningar. Nu
funderar på om han i stället
ska bilda ett aktiebolag för att
så småningom jobba heltid  på
olika röntgenavdelningar och
med teleradiologiuppdrag.
Hur det blir med den saken
beror bland annat på hur
radiologin i Skåne förändras.

– Om det blir en gemensam
röntgenavdelning för Region
Skåne får man minskade möj-
ligheter att påverka själv, och
då kan jag överväga det.

Agneta von Zweigbergk, pri-
vatpraktiserande gynekolog
på en grupp-
mottagning
som har vård-
avtal med
landstinget i
Stockholm.

– Jag har
varit egen
företagare i
tio år och vill
uppdatera
mig. Jag har nyligen gått över
från enskild firma till aktiebo-
lagsform. Övergången är
krånglig, och man vill undvika

alla fallgropar. Jag har fått hem
en tjock bok men vem orkar
läsa den från pärm till pärm.

Leif Markusson hade rest upp
från Karlskrona. Han är spe-
cialist i kirur-
gi och urologi
men har de
senaste 15
åren varit
marinläkare
och är redan
som 60-åring
nybliven pen-
sionär. Med
pension i bot-
ten blir det egna företagandet
inte så riskfyllt, mer som
»grädde på moset«. Nu funde-
rar han på att starta aktiebo-
lag tillsammans med sin fru
som är sjukgymnast. 

– Det jag har jobbat med är i
princip allmänläkararbete,
och det är det jag har tänkt
fortsätta med. Jag har gjort
vissa inhopp som stafettläkare,
och sedan i februari har jag va-
rit stafettläkare på halvtid.

Som stafettläkare har han
hittills varit anställd av ett be-
manningsföretag. Nu vill han
göra samma sak, fast i eget bo-
lag. Det ger vissa möjligheter,
till exempel att gå kurser, och
det ska bli spännande att star-
ta eget, tycker han. 

– Man är friare än i en an-
ställningsform, och det känns
stimulerande. 

Kursen ges härnäst i no-
vember och sedan i maj 2008. 

Elisabet Ohlin

Apoteket nekar till
att lämna uppgifter
till Konkurrensverket
Apoteket sa förra veckan nej till
att svara utförligt på de detalje-
rade frågor som Konkurrensver-
ket ställt angående bolagets
framtida åtgärder inför avveck-
lingen av apoteksmonopolet, se
LT nr 34. Apotekets VD Stefan
Carlsson säger att uppgifterna
är känsliga att lämna ut inför
framtida konkurrenter. Bolaget
svarar att eftersom Konkurrens-
verkets frågor inte föranletts av
misstankar om överträdelse av
Konkurrenslagen utan motive-
ras av verkets eventuella regel-
ändringar för att undanröja hin-
der för en öppen apoteksmark-
nad, behöver inte uppgifterna
lämnas ut. Apoteket menar att
verkets utredningsbefogenheter
är kopplade till Konkurrensla-
gen, och därför har uppdraget
att lämna förslag på regeländ-
ringar inget stöd där.

Kritiserad
landstingsdirektör 
i Västmanland slutar
Trots att det varit känt sedan i
våras att Jan Brithon slutar som
landstingsdirektör när hans för-
ordnande går ut till årsskiftet är
det först nu sökandet efter en
efterträdare påbörjas på allvar. 

Inge Eriksson, ordförande i
Västmanlands läkarförening,
som tidigare krävt Jan Brithons
avgång, vill tona ner den kritik
mot honom som lokalförening-
en tidigare kommit med.

– Det vi främst varit kritiska
till är ledningsstrukturen och
bristen på ledarskap, då har 
Jan Brithon lite orättvist kommit
i fokus.

Men lokalföreningen är alltså
fortsatt kritisk. Nu gäller kritiken
främst rekryteringsprocessen. 

– Först nu har man kommit i
gång med att upphandla en re-
kryteringsfirma. Sedan ska man
utarbeta en kravprofil. Det kom-
mer att ta ett bra tag innan vi
har en ny landstingsdirektör.

Landstingsrådet Magnus Ed-
lund (m) håller med om att det
nog inte kan komma en efter-
trädare till Jan Brithon redan vid
årsskiftet.

Men han värjer sig samtidigt
mot kritiken och menar att man
visst satt i gång tidigare.

– Vi försökte göra en för-
enklad upphandling men fick
nej på det, det är därför det ta-
git extra tid, säger han och fort-
sätter lite ursäktande:

– Vi har inte rekryterat någon
ny direktör på tio år, kanske är
vi lite ringrostiga.

Sara Gunnarsdotter

– Det handlar ofta om det
som tangerar det privata, vad
som är avdragsgillt. Men det
är kanske inte de väsentligas-
te frågorna. 

Vad svarar du?
– Man ska akta sig för att

konstruera situationer där
man försöker få avdrag för
privata kostnader. Många sä-
ger då »men alla andra gör ju
så«. Men vid riktade skatte-

kontroller av läkare och sjuk-
gymnaster har många fastnat
i garnet (se artikel i Läkartid-
ningen nr 10/2006).

Bästa råden?
– De borde hellre titta på

affärsidén och fundera på
vad de ska syssla med och fo-
kusera mer på intäkter än på
avdrag. 

– Man ska också tänka på
vad det får för konsekvenser

för familjen att man blir egen
företagare. Det är ett stort
steg. Och att bli arbetsgivare
är ett väldigt stort steg.

– Som företagare ska man
se till att ha en god rådgivare
för att undvika situationer
där man trampar snett i re-
gelverket. Det behöver inte
vara en revisor. Det kan vara
en skattejurist eller en redo-
visningskonsult.

Vad frågar läkare dig oftast om?

några frågor till stefan norell, auktoriserad 
revisor, som föreläser om starta eget-frågor

Leif Markusson 

Ingemar 
Nordblom

Agneta von
Zweigbergk

Annika 
Sörensen




