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Landstingsstyrelsen

Upphandling av akutsjukvård vid S:t Görans sjukhus AB

Föredragande landstingsråd: Filippa Reinfeldt

ÄRENDET
Vårdavtalet mellan Stockholm läns landsting (SLL) och Capio S:t Görans sjukhus
AB (Bolaget) avseende driften av S:t Görans sjukhus löper ut den 31 december 2012.
I ärendet föreslås att SLL upphandlar akutsjukvården vid S:t Görans sjukhus med
driftstart den 1 januari 2013. I ärendet föreslås också att Bolaget säljs vidare till vinnaren av upphandlingen och att SLL förbehåller sig rätten att köpa tillbaka Bolaget
då vårdavtalet upphör.
FÖRSLAG TILL BESLUT
Landstingsrådsberedningen föreslår landstingsstyrelsen föreslå landstingsfullmäktige besluta
att akutsjukvården vid S:t Görans sjukhus ska upphandlas varvid även försäljning av
Capio S:t Görans sjukhus AB ska ingå i upphandlingen och att upphandlingen ska
genomföras i enlighet med vad som anges i detta ärende
att uppdra åt hälso- och sjukvårdsnämnden att ansvara för genomförandet av upphandlingen i enlighet med vad som anges i detta ärende.
Sjukvården i Stockholms län står inför stora framtida utmaningar. För att landstinget
ska klara av att möta dessa utmaningar krävs att vården bedrivs på bästa möjliga sätt,
såväl ur ett patientperspektiv som ur ett ekonomiskt perspektiv. I över tio år har ett
av sjukhusen i Stockholms läns landsting drivits av en entreprenör.
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S:t Görans sjukhus har levererat en god och högkvalitativ vård, och har också varit
ledande med att utveckla och förbättra arbetssätt inom vården. Både patienter och
medarbetare är nöjda med hur sjukhuset drivs idag.
Stockholms läns landsting har idag sju akutsjukhus: Karolinska universitetssjukhuset
i Solna och i Huddinge, Södersjukhuset, Danderyds sjukhus, S:t Göran, Södertälje,
Norrtälje och S:t Eriks ögonsjukhus. S:t Göran är det enda av sjukhusen som drivs av
en entreprenör. De övriga sjukhusen är landstingsägda bolag, förutom Karolinska
som är en förvaltning.
S:t Görans sjukhus drivs idag av en entreprenör genom ett vårdavtal med Stockholms
läns landsting. Landstinget äger tomt, fastigheter och lokaler som används för verksamheten. Vårdavtalet med nuvarande entreprenör, Capio AB, går ut i december
2012. Lagen har förändrats sedan landstinget slöt det ursprungliga avtalet om S:t
Görans sjukhus. Det nya avtalet måste följa lagen om offentlig upphandling (LOU).
En upphandling av driften skapar förutsättningar för att få ut bästa och mesta möjliga
vård för stockholmarnas skattepengar.
Stockholms läns landsting har goda erfarenheter av S:t Görans sjukhus. Olika utförare inom vården stimulerar utveckling och innovation. Det ger förutsättningar för jämförelser med de landstingsdrivna sjukhusen vilket också stimulerar till förbättrad
kvalitet och ökad effektivitet. En upphandling där flera leverantörer konkurrerar om
att bedriva vård vid S:t Görans sjukhus skapar förutsättningar för en effektiv akutsjukvård med hög kvalitet.

Torbjörn Rosdahl

Filippa Reinfeldt

Per-Inge Buskas
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ÄRENDET OCH DESS BEREDNING

Hälso- och sjukvårdsnämnden har den 7 december 2010, enligt förvaltningens förslag, föreslagit landstingsstyrelsen föreslå landstingsfullmäktige besluta att akutsjukvården vid S:t Görans sjukhus ska upphandlas varvid även försäljning av Capio S:t
Görans sjukhus AB ska ingå i upphandlingen och att upphandlingen ska genomföras
i enlighet med vad som anges i ärendet, att uppdra åt hälso- och sjukvårdsnämnden
att ansvara för genomförandet av upphandlingen i enlighet med vad som anges i
ärendet.
V-ledamoten reserverade sig till förmån för sitt förslag att föreslå landstingsstyrelsen
föreslå landstingsfullmäktige besluta att akutsjukvården återgår i egen regi, att uppdra åt hälso- och sjukvårdsnämnden att påbörja arbetet med nödvändiga förberedelser inför övertagandet av akutsjukvården vid S:t Görans sjukhus i egen regi (bilaga).
S-ledamöterna lät anteckna särskilt uttalande (bilaga).
MP-ersättaren lät anteckna särskilt uttalande (bilaga).
Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltnings tjänsteutlåtande den 22 november 2010
bifogas (bilaga).

Landstingsdirektören har i tjänsteutlåtande den 7 december 2010 föreslagit landstingsstyrelsen föreslå landstingsfullmäktige besluta att akutsjukvården vid S:t Görans
sjukhus ska upphandlas varvid även försäljning av Capio S:t Görans sjukhus AB ska
ingå i upphandlingen och att upphandlingen ska genomföras i enlighet med vad som
anges i detta ärende, att uppdra åt hälso- och sjukvårdsnämnden att ansvara för genomförandet av upphandlingen i enlighet med vad som anges i detta ärende.
Förvaltningen instämmer i hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltnings förslag och
motivering och hänvisar till vad som anges i tjänsteutlåtandet daterat den 22 november 2010, HSN 1005-0489.

Landstingsrådsberedningen behandlade ärendet den 8 december 2010.

