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Svar på interpellation 2004:23 av Christer G Wennerholm (m)
om fortsatt avtal med S:t Görans sjukhus AB
Christer G Wennerholm har frågat mig följande:
1. Anser du att S:t Görans sjukhus bedriver vård med hög kvalitet och till en
rimlig kostnad?
2. Delar du statsrådet Engqvists uppfattning att en lagstiftning bör införas för att
stoppa vinstdrivande akutsjukhus?
3. Kommer du att verka för ett fortsatt samarbete mellan Stockholms läns
landsting och S:t Göran sjukhus?

Som svar vill jag anföra följande:
1. Ja, S:t Görans sjukhus erbjuder en vård med hög kvalitet till en rimlig kostnad.
Huruvida S:t Göran är det mest kostnadseffektiva sjukhuset är däremot inte
klarlagt. Proceduren för att fastställa DRG-priset är dessvärre inte likartad
sjukhusen emellan och DRG-priset följaktligen inte en helt rättvisande indikator på
kostandseffektivitet.
2. Det avgörande för mig – och så vitt jag förstår också för socialministern – är
att värna principen om vård på lika villkor. Det innebär bland annat att någon
form av lagstiftning är önskvärd som förhindrar att vårdentreprenörer blandar
privat och offentlig finansiering så att privat betalande ges en gräddfil till vården.
Min uppfattning är att detta strider mot vårdens etiska grundval.
I den överenskommelse som ingåtts mellan regeringen och Vänsterpartiet och
Miljöpartiet om vårdens ägarformer finns ett förslag om att drift av sjukhus ej skall
kunna överlämnas till vinstdrivande företag. Min personliga uppfattning är att detta
inte är det viktigaste för att värna principen om lika rätt till vård utifrån medicinskt
behov. I dagsläget föreligger emellertid inget färdigt lagförslag, varför det är svårt
att bedöma den konkreta innebörden av förslaget och i vilken utsträckning detta
kan komma att utgöra ett hinder för ett eventuellt fortsatt vårdavtal med S:t
Görans sjukhus.
3. Inom landstingets nuvarande majoritet har ännu ej någon ställning tagits till vad
som skall ske med S:t Görans sjukhus när nuvarande vårdavtal löper ut den 31
december 2006. Innan ställning tas inom majoriteten måste dels en utvärdering av
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nuvarande vårdavtal med S:t Göran göras och dels måste ett kommande
lagförslag från regeringen inväntas.
Många handlingsalternativ står således fortfarande öppna – bland annat att
genomföra en konkurrensupphandling. Eftersom detta handlingsalternativ inte i
dagsläget kan uteslutas vore det fel av mig att ge besked om att jag kommer att
verka för den ene eller andre potentielle anbudsgivaren. I en konkurrensupphandling får inte någon part otillbörligen gynnas. I en sådan eventuell
process kan också andra aktörer delta med anbud – bland annat flera av
landstingets egna sjukhusbolag.

Därmed anser jag interpellationen besvarad.

Ingela Nylund Watz

