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Landstingsstyrelsen

Utmaning avseende IVF-verksamheten (in vitro fertilisering) vid Karolinska
Universitetssjukhuset

Föredragande landstingsråd: Catharina Elmsäter-Svärd

ÄRENDET
Allmänna utskottet föreslår utmaning avseende IVF-verksamheten (in vitro fertilisering) vid Karolinska Universitetssjukhuset.
FÖRSLAG TILL BESLUT
Landstingsrådsberedningen föreslår landstingsstyrelsen besluta
att tillstyrka utmaningen och överlämna den till hälso- och sjukvårdsnämnden för
beaktande vid upphandling inom IVF-verksamheten
att återrapportering av vidtagna åtgärder sker i samband med ordinarie delårs- och
årsbokslut.

Catharina Elmsäter-Svärd

Per-Inge Buskas

Bilaga
Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
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ÄRENDET OCH DESS BEREDNING

Allmänna utskottet har den 10 mars 2008, enligt landstingsdirektörens förslag, föreslagit landstingsstyrelsen besluta att tillstyrka utmaningen och överlämna den till
hälso- och sjukvårdsnämnden för beaktande vid upphandling inom IVF-verksamheten, att återrapportering av vidtagna åtgärder sker i samband med ordinarie delårsoch årsbokslut.
S- och v-ledamöterna reserverade sig till förmån för sitt förslag att föreslå landstingsstyrelsen besluta att avslå utmaningen och ej uppdra till hälso- och sjukvårdsnämnden att genomföra en upphandling av IVF-verksamheten.
”Den särskilda ordningen med så kallade utmaningar är ett olämpligt arbetssätt för
att utveckla hälso- och sjukvården. Det övergripande syftet bakom arrangemanget
består endast av att åstadkomma privatiseringar till varje pris.
Vi vet att det är långa köer till IVF-behandlingar och att det förmodligen kommer
krävas en kapacitetsutbyggnad. Det vore olämpligt att åstadkomma det genom upphandlingar och privatisering av rutinbehandlingar som idag görs på Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge.
Verksamheten på Karolinska sjukhuset Huddinge är världsledande när det gäller olika typer av IVF och man bedriver en forsknings och utbildningsverksamhet som håller mycket hög klass. Om verksamheten skulle splittras sönder genom att rutinbehandlingarna istället sköts av en privat utförare, så finns risken att den framgångsrika
forskningsverksamheten hotas.
Vi anser det vara lämpligare att Karolinska sjukhuset på Huddinge ges ett utökat
uppdrag för att kunna behandla fler IVF-patienter och därmed minska köerna. Om
upphandling kommer ske förutsätter vi att det kompletteras med att egen-regi anbud
upprättas.”
Mp-ledamoten lät anteckna att han, om han hade haft rösträtt, skulle ha biträtt s- och
v-ledamöternas förslag.
Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 3 mars 2008 bifogas (bilaga).
Ärendet har behandlats i Centrala samverkansgruppen den 12 mars 2008.

Landstingsrådsberedningen behandlade ärendet den 2 april 2008.

