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Landstingsstyrelsens förslag till beslut
___________________________________________________________________________

Avtal med Capio AB om fortsatt köp av vårdtjänster vid
S:t Görans sjukhus
Föredragande landstingsråd: Ingela Nylund Watz

Ärendet
Landstingsdirektören har framlagt förslag om avtal med Capio AB om
fortsatt köp av vårdtjänster vid S:t Görans sjukhus. I ärendet föreslås att
principöverenskommelsen/inriktningsdokumentet och övriga avtal
godkännes.

Förslag till beslut
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta
att godkänna överenskommelserna med Capio AB och Capio S:t Görans
sjukhus AB avseende principöverenskommelse/inriktningsdokument,
vårdavtal för perioden 2005-2012/2009, avtalen om lokaler samt optionsavtalet/aktieöverlåtelseavtalet.

Landstingsstyrelsens beslutade i september 2004 om att uppta förhandlingar
med Capio och S:t Görans sjukhus om nytt vårdavtal med mera. Utöver de
allmänna kriterier om kvalitet och ekonomisk hushållning som alltid gäller
vid träffande av vårdavtal, uppställde landstingsstyrelsen tre särskilda villkor
för förhandlingsuppdraget:
q

För det första att inga privatfinansierade patienter tas emot – endast
landstingsfinansierade.

Bilagor
1 Principöverenskommelse/inriktningsdokument
2 Vårdavtal för perioden 2005-2012/09
3 Avtal om lokaler
4 Optionsavtal/aktieöverlåtelseavtal
5 Landstingdirektörens tjänsteutlåtande
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För det andra att hyresavtalet omförhandlas så att det löper parallellt
med vårdavtalet samt att all vidare besittningsrätt avtalas bort.
För det tredje att villkor ställs för tillgång till information från
företaget vid en eventuell framtida konkurrensupphandling.

Föreliggande förslag till ny överenskommelse lever upp till samtliga dessa
kriterier.
Det svenska sjukvårdssystemet bygger på ett demokratiskt huvudmannaskap
och en solidarisk finansiering. Den bärande principen skall vara att vården
skall finnas tillgänglig på lika villkor och ges efter medicinska behov – inte
efter privatekonomiska förutsättningar. Genom förslagen till nya avtal
avvecklas den privatfinansierade hä lso- och sjukvården vid S:t Görans
sjukhus tillförmån för den offentligt finansierade vården. Därmed har
allemansrätten i hälso- och sjukvården i Stockholms län utvidgats
ytterligare.
De hittills gällande hyresavtal och samarbets-/vårdavtal, som beslutades av
landstingets tidigare borgerliga majoritet, har inte löpt ut vid ett och samma
tillfälle. I praktiken har därmed landstingets handlingsfrihet som beställare
av de aktuella vårdtjänsterna kringskurits. I och med förslaget till ny
överenskommelse rättas denna märklighet till, så att landstinget framöver
ges full handlingsfrihet när vårdavtalet med sjukhuset löper ut. Överenskommelsen säkerställer landstingets förfogande över sjukhusfastigheten
genom att sjukhusbolaget avstår från besittningsskyddet samt att löptiden för
hyresavtal och vårdavtal harmoniseras.
I överenskommelsen förbinder sig även Capio S:t Görans sjukhus att ge
landstinget nödvändig information om verksamheten och bolaget så att en
eventuell offentlig upphandling i konkurrens skulle kunna genomföras när
det nu föreslagna vårdavtalet löper ut. I ett särskilt optionsavtal/aktie överlåtelseavtal har landstinget också en möjlighet att återköpa sjukhuset vid
vårdavtalets upphörande och Capio har rätt att påkalla överlåtelse av
sjukhuset till landstinget. Det nya vårdavtalet avser perioden den 1 januari
2005 – den 31 december 2012 med rätt för landstinget att senast den
31 december 2008 säga upp vårdavtalet till upphörande per den 31 december
2009.
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Behandling i landstingsstyrelsen
Landstingsrådsberedningen behandlade ärendet den 21 mars 2005.
Landstingsstyrelsen behandlade ärendet den 30 mars 2005.

Vid behandlingen i landstingsstyrelsen yrkades bifall dels till landstingsrådsberedningens förslag, dels till m-, fp- och kd- ledamöternas förslag på
återremiss.

Landstingsstyrelsens beslut fattades utan omröstning.

M-, fp- och kd-ledamöterna reserverade sig till förmån för sitt förslag om
återremiss:
”Landstingsstyrelsen föreslås besluta att återremittera ärendet, att avtalet
kompletteras med möjligheten att utveckla nya verksamhetsformer där fler
finansiärer än landstinget ingår
Att resultatet av försäljningen 1999 av S:t Göran skulle bli lyckat har vi i våra
tre partier varit övertygade om redan från början. Capio AB och ledningen för
Capio S:t Görans Sjukhus AB har på ett föredömligt sätt visat utvecklingskraft
och framåtanda, man har infriat alla rimliga förväntningar och egentligen
bevisat att alla räddhågsna farhågor från vänsterhåll bara varit skrämskott.
Avtalet, som nu skall beha ndlas av landstingsstyrelsen och landstingsfullmäktige, innehåller en stor portion av dubbelmoral. Det landstingsägda
Stockholm Care ackvirerar och förmedlar försäkringspatienter från utlandet och
gör en god vinst – åt landstinget. S:t Görans sjukhus får inte i det nya avtalet ta
emot svenska försäkringspatienter som hittills skett, medan det är fritt fram för
S:t Görans sjukhus, liksom för de landstingsägda sjukhusen, att ta emot
utländska försäkringspatienter förmedlade av Stockholm Care.
Det nu presenterade avtalsförslaget är till karaktären begränsande, inte bara till
innehåll och omfattning. Den nu lagprövade s.k. ’stopplagen’ förefaller inte bli
lika begränsande som förslaget till avtal med Capio AB. S:t Görans sjukhus
erbjuds knappt ett års frist med försäkringsbetalda patienter, medan stopplagen
erbjuder tiden fram till år 2011. Den pedagogiska uppgiften att lugna den inre
oron i s, v och mp borde kunna lösas med interna studiecirklar i stället för via
civilrättsliga avtal.
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Socialdemokraternas, vä nsterns och miljöpartiets ambition med den nya ’stopplagen’ leder till, att möjligheterna att utveckla sjukvården i nya drift- och ägarformer begränsas. Sedan vårt landsting inledde samarbetet om S:t Göran 1999
har medarbetare och ledning vid sjukhuset kunnat visa på tydliga framsteg och
en utveckling som varit till gagn också för övrig sjukhusvård i vårt landsting.
Den drift- och ägarform som hittills präglat svensk hälso- och sjukvård är
tydligen viktigare för vänstermajoriteten än vårdens innehåll och utvecklingsmöjligheter. Det är en bakåtsträvande sjukvårdspolitik som främst kommer att
drabba de vårdbehövande.
Hela Västeuropa och framför allt Östeuropa bejakar och välkomnar privata
vårdgivare. Socialistiskt styrda länder som Storbritannien och Spanien arbetar
aktivt för en mångfald av vårdproduktion. Capio AB har nyligen förvärvat ett
statligt universitetssjukhus i Spanien, för att nämna ett exempel.
Vi vet inte i dag vad framtidens sjukvård har för utvecklingsmöjligheter. Därför
krävs en mångfald av olika vårdgivare. Vi vill ha ett sjukvårdssystem där
politiker ansvarar för finansiering och kvalitetskontroll. Utförandet av vården
överlämnar vi med förtroende till de professionella. Syftet ska vara att på lika
villkor erbjuda vård av mycket hög kva litet.
I Europa är Sverige det enda landet som backar in i framtiden. Det är inget att
vara stolt över.”

M-, fp- och kd-ledamöterna deltog inte i landstingsstyrelsens beslut.

Ärendet och dess beredning
Landstingsdirektören har i tjänsteutlåtande den 19 mars 2005 (bilaga)
föreslagit landstingsstyrelsen föreslå landstingsfullmäktige besluta att godkänna följande överenskommelser med Capio AB och Capio S:t Görans
sjukhus AB: principöverenskommelse/inriktningsdokument, vårdavtal för
perioden 2005-2012/2009, avtalen om lokaler samt
optionsavtalet/aktieöverlåtelseavtalet.

