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Landstingsstyrelsen, ärende 6

Motion 2007:41 av Lena-Maj Anding m.fl. (mp) om lika villkor för hantering av
vinster överskott i skattefinansierad hälso- och sjukvård oavsett driftsform
Socialdemokraterna föreslår landstingsstyrelsen föreslå landstingsfullmäktige besluta
att avslå motionens första att-sats
att bifalla motionens andra att-sats.

Den borgerliga regeringen har tyvärr redan klargjort sin negativa inställning till att
genom lagstiftning sätta gränser för privata vinstdrivande driftsformer i sjukvården.
Av det skälet torde en uppvaktning av regeringen i denna fråga vara helt utsiktslös.
Motionärerna får sätta sin tillit till en ny regering efter valet 2010.
Motionärerna går också väl långt i sina villkor för privata utförares överskott. Många
privata entreprenörer har visat att de kan bidra till effektivitet och kvalitet i sjukvården även när de förenat sin verksamhet med en viss egen vinstutdelning. Effektiviteten i utförandet av sammansatta välfärdstjänster är väldigt beroende av organisation
och ledarskap, vilket gör att det ibland finns ett legitimt utrymme även för privata
vårdgivare i sjukvården. Så länge konkurrensen sker på lika villkor och i konkurrens
med offentliga alternativ, finns inte några skäl att helt avvisa privata utförare som
bedriver sin verksamhet med ett visst överskott.
All sjukvård passar heller inte för privat drift med vinstintresse. Den forskningstunga
universitetssjukvården måste värnas och behållas i offentlig drift. Stor restriktivitet
måste också gälla för den verksamhet som bedrivs på våra akutsjukhus. I detta avseende vore det angeläget att via hälso- och sjukvårdslagen reglera vilka verksamheter
som sjukvårdshuvudmännen inte får överlåta på annan utförare. En lagstiftning som
förhindrar förekomsten av blandad privat och offentlig finansiering inom akutsjukhusvården vore också angelägen.
Inom hälso- och sjukvården har på senare år ett antal avskräckande exempel uppenbarats på entreprenörer som tagit ut helt oskäliga vinster. Exempel på detta finns
även i Stockholms läns landsting. En vidareutveckling – och en förstärkt uppmärksamhet i motionärernas anda – av det arbete som redan pågår inom hälso- och sjukvårdsförvaltningen med att förbättra beställarkompetensen är därför högst motiverad.

