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Landstingsstyrelsens förslag till beslut
___________________________________________________________________________

Hemställan om ägartillskott med anledning av konsekvenser
vid förlossningsavdelningens ombyggnation 2007-2008 vid
Danderyds sjukhus AB
Föredragande landstingsråd: Chris Heister

Ärendet
Danderyds Sjukhus AB styrelse hemställer om ägartillskott avseende
konsekvenser vid förlossningsavdelningens ombyggnation 2007-2008.

Förslag till beslut
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta
att avslå Danderyds sjukhus AB:s hemställan om ägartillskott om
6 182 000 kronor med anledning av konsekvenser vid förlossningsavdelningens ombyggnation 2007 – 2008
att uppdra till Danderyds Sjukhus AB att senast vid maj månadsbokslut
återkomma med åtgärder för att täcka dessa kostnader
Danderyds Sjukhus AB har hemställt om ett ägartillskott i syfte att täcka
merkostnader som uppstår vid ombyggnationen av förlossningsavdelningen.
Landstingsstyrelsen konstaterar att dessa kostnader borde ha varit känna då
beslut fattades avseende ombyggnationen och beaktats vid beslutet om
ombyggnationen. Kostnaderna fanns inte aviserade vid beslutstillfället.
Landstingsstyrelsen anser inte att det finns centrala medel att täcka dessa
kostnader, varför Danderyd Sjukhus AB förväntas finansiera dessa kostnader
inom ramen för sin verksamhet. Landstingsstyrelsen kan inte acceptera att
dessa kostnader läggs till sjukhusets prognostiserade underskott utan
landstingsstyrelsen uppdrar åt Danderyds Sjukhus AB att senast vid maj
månadsbokslut återkomma med återrapportering av de åtgärder som vidtas
för att täcka dessa kostnader inom ramen för sin budget.

Bilagor
1 Danderyds sjukhus AB: styrelses skrivelse
2 Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
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Behandling i landstingsstyrelsen
Landstingsrådsberedningen behandlade ärendet den 2 maj 2007.
Landstingsstyrelsen behandlade ärendet den 22 maj 2007.

Vid behandlingen i landstingsstyrelsen yrkades bifall dels till landstingsrådsberedningens förslag, dels till s-, v- och mp-ledamöternas förslag om återremiss av ärendet.

Landstingsstyrelsens beslutade utan omröstning avslå förslaget om återremiss. Därefter beslutade landstingsstyrelsen bifalla landstingsrådsberedningens förslag.

Mot beslutet anförde s-, v- och mp-ledamöterna reservation och anmälde att
de ej deltog i landstingsstyrelsens beslut i ärendet.

S, v- och mp-ledamöterna reserverade sig:
”Vi föreslår landstingsstyrelsen besluta att återremittera ärendet i syfte att
inhämta Hälso- och sjukvårdsnämndens bedömning av den samlade
förlossningskapaciteten i länet.

Av ärendet framgår att det finns två helt olika bedömningar av den samlade
förlossningskapaciteten inom länet. Dels Danderyds sjukhus AB som gör
bedömningen att minskningen med 700 förlossningar vid sjukhuset inte kan
hanteras inom ramen för den samlade kapaciteten vid andra sjukhus. Dels
landstingsstyrelsens förvaltning som menar att den samlade kapaciteten är
tillräcklig under tiden för den aktuella ombyggnationen, bland annat mot
bakgrund av Södersjukhusets utökade förlossningskapacitet.
Dessutom finns landstingsrådsberedningens förslag till beslut som tycks dela
sjukhusets bedömning att den samlade kapaciteten inte räcker och att sjukhuset därför inte ska minska produktionen med de aktuella 700 förlossningarna. Däremot är landstingsrådsberedningen inte villig att medverka till
finansieringen av detta, utan uppdrar till sjukhuset att ta resurser i anspråk från
annan produktion vid sjukhuset i syfte att finansiera den högre volymen
förlossningar. Därmed riskerar andra viktiga delar av sjukvården vid sjukhuset
blir offer för ogenomtänkta nedskärningar.
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Hälso- och sjukvårdsnämndens bedömning saknas i ärendet. Det är viktigt
att just beställarens uppfattning inhämtas. Om tillskott skulle krävas för
förlossningskapaciteten bör det ske genom beställarens försorg och göras
utifrån en grundlig och samlad bedömning av förlossningskapaciteten i
länet. Beställaren torde vara en naturlig instans för en sådan bedömning.
Om beställaren skulle göra bedömningen att neddragningen av förlossningskapacitet på Danderyds sjukhus är olämplig, eller bör kompenseras genom
utökad kapacitet hos andra vårdgivare, bör justeringar göras i vårdavtal.
Skulle så vara fallet kan det finansieras genom att omprioriteringar prövas
inom ramen för beställarens budget eller genom att nya resurser tillförs
genom en revidering av beställarens budget.”

Ärendet och dess beredning
Styrelsen för Danderyds Sjukhus AB har i skrivelse den 20 november
2006 (bilaga) hemställt att ägarutskottet beviljar Danderyds Sjukhus AB ett
ägartillskott om 6 182 000 kronor avseende förlossningsvården.

Utskottsbehandling
Produktionsutskottet har den 16 april 2007, enligt landstingsdirektören
tjänsteutlåtande, föreslagit landstingsstyrelsen föreslå landstingsfullmäktige
besluta att avslå Danderyds sjukhus AB: s hemställan om ägartillskott om
6 182 tusen kronor med anledning av konsekvenser vid
förlossningsavdelningens ombyggnation 2007 – 2008.
Landstingsdirektören tjänsteutlåtande den 3 april 2007 bifogas (bilaga).
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Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
Förvaltningens synpunkter
Förvaltningen konstaterar att det inte finns några centralt avsatta medel i
2007 års budget för täckande av de kostnader som Danderyds Sjukhus AB
hemställer om ägartillskott för. Danderyds Sjukhus AB har i budgetarbetet
med tillhörande investeringsprocess inför 2007 inte aviserat att dessa
kostnader skulle komma att uppstå.
Förvaltningen gör bedömningen att länets samlade förlossningar kan
hanteras under tiden för ombyggnationen vid förlossningsavdelningen vid
Danderyds Sjukhus AB, bland annat mot bakgrund av att Södersjukhuset
AB utökat sin förlossningskapacitet motsvarande 500 förlossningar jämfört
med 2006. Mot bakgrund av ovanstående anser förvaltningen att Danderyds
Sjukhus AB:s hemställan om ägartillskott bör avslås.

