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Förslag till avtal med Capio AB om fortsatt köp av vårdtjänster
vid S:t Görans sjukhus
Ärendet
I enlighet med av landstingsstyrelsen lämnat uppdrag har förhandlingar förts
med Capio AB som resulterat i en
principöverenskommelse/inriktningsdokument samt avtal om köp av
vårdtjänster vid S.t Görans sjukhus, avtal om lokaler samt ett
optionsavtal/aktieöverlåtelseavtal om eventuellt återköp av sjukhusbolaget
vid vårdavtalets upphörande. I detta ärende föreslås att
principöverenskommelsen/inriktningsdokumentet och övriga avtal
godkännes.
Förslag till beslut
Landstingsstyrelsen föreslås besluta 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.

Överenskommelsernas innehåll och förvaltningens synpunkter
S:t Görans sjukhus har en viktig roll i det av landstinget finansierade
utbudet av hälso- och sjukvård i Stockholms län. Syftet med de nya avtalen
är att trygga landstingets möjligheter att fortsätta att köpa vårdtjänster vid
S:t Görans sjukhus. Genom de nya avtalen avvecklas också den privat
finansierade hälso- och sjukvården vid sjukhuset och sjukhuset kommer
således i fortsättningen endast att bedriva offentligt finansierad vård. Genom
avtalen säkerställs också landstingets förfogande över sjukhusfastigheten
genom att sjukhusbolaget avstår från besittningsskyddet och löptiden för
hyresavtal och vårdavtal harmoniseras. I ett särskilt
optionsavtal/aktieöverlåtelseavtal har SLL en möjlighet att återköpa
sjukhuset vid vårdavtalets upphörande och Capio har rätt att påkalla
överlåtelse av sjukhuset till landstinget.
Det närmare innehållet av överenskommelserna framgår av
principöverenskommelsen/inriktningsdokumentet och de olika avtalen.
Sammanfattningsvis innebär avtalen följande.
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Vårdavtalet, som ersätter nu gällande avtal som ingicks 1999, 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. I vårdavtalet garanteras sjukhuset en
minsta produktionsvolym som bygger på utförd och av landstinget betald
vårdvolym för år 2004. Vid årsvisa förhandlingar kan parterna
överenskomma om annat. Ersättningen för vårdvolymerna ska årsvis
förhandlas mellan parterna och en uppräkning ske enligt en indexklausul
och med beaktande av eventuella förändringar i vårduppdraget.
Artrokliniken, som även tar emot privatfinansierade patienter, kommer i
fortsättningen inte att vara ett dotterbolag till Capio S:t Görans sjukhus.
Artrokliniken kommer också att flytta från sjukhusområdet senast den 31
mars 2006 och kommer senast från den 31 december 2005 behandla
privatfinansierade patienter endast i andra lokaler utanför S:t Görans
sjukhusområde. Ett särskilt vårdavtal kommer att tecknas med Artrokliniken
för de vårdvolymer som avser kliniken och ingår i avtalet med Capio S:t
Görans sjukhus.
Vid S:t Görans sjukhus drivs laboratoriemedicin och röntgen av ett särskilt
bolag , Capio Diagnostik AB. Ett särskilt entreprenadavtal ska tecknas
mellan sjukhusbolaget och Capio Diagnostik AB , på villkor som
landstinget i förväg ska godkänna.
En för landstinget vik tig fråga i förhandlingarna har varit landstingets
möjligheter att få tillgång till lokalerna om vårdavtalet upphör. Detta har
säkerställts genom att löptiderna för hyresavtal och vårdavtal nu
sammanfaller och genom att sjukhusbolaget avstår från besittningsskyddet.
Genom ett optionsavtal/aktieöverlåtelseavtal regleras under vilka
förutsättningar respektive part kan påkalla en återgång av S:t Görans
sjukhus till landstinget. Vid ett sådant återköp ska köpeskillingen uppgå till
275 000 000 kronor.
Innehållet i de föreslagna överenskommelserna är resultatet av
förhandlingar och förvaltningen tillstyrker att överenskommelserna
godkännes.
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