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Landstingsstyrelsen, ärende 15

Upphandling av akutsjukvård vid S:t Görans sjukhus AB
Vänsterpartiet föreslår landstingsstyrelsen föreslå landstingsfullmäktige besluta
att

akutsjukvården vid S:t Görans sjukhus återgår till 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.

S:t Görans sjukhus tillhör Stockholmarna och ska återföras till landstinget när avtalet
med Capio löper ut 2012. Det finns inga vetenskapliga belägg för att privatdriven
vård är bättre eller billigare än offentligt driven, snarare tvärtom. Vi tycker inte heller
att riskkapitalbolag ska driva offentligt finansierad vård. Då allt mer av vården i
Stockholms läns landsting drivs av riskkapitalbolag så är sannolikheten ganska stor
att ett nytt riskkapitalbolag kommer att vinna upphandlingen.
Capio S:t Görans sjukhus brukar framhållas som ett exempel på att privat driven vård
har en högre kvalitet än offentligt driven. Det är dock svårt att leda i bevis. När den
borgerliga majoriteten sålde S.t Görans sjukhus till riskkapitalbolaget Bure ansågs
sjukhuset vara ett av de allra bästa sjukhusen. Revisionsrapporten 21/02 skriver
”Ägarbytet synes för den enskilde patienten inte ha haft någon större betydelse med
avseende på den vård och den vårdkvalitet som förmedlas”. De öppna jämförelser av
vårdens kvalitet som sammanställts av SKL och Socialstyrelsen (2009) innehåller tio
kvalitetsindikatorer. Där tillhör S:t Göran de tre bästa på två indikatorer och har
sämst kvalitet av alla akutsjukhus i Stockholm på tre av indikatorerna. I oktober
månads uppföljning av väntetider inför kvalificering av kömiljarden så är S:t Göran
näst sämst i länet vad gäller andel som väntat mindre än 90 dagar för mottagning och
tredje sämst för andel som väntat på behandling.
Vänsterpartiet anser att skattefinansierade verksamheter bör drivas utan privata
vinstintressen. Skattefinansierade Capio S:t Görans sjukhus har mellan 2003-2009
gjort en vinst på drygt en kvarts miljon kronor. (DN Ekonomi 2009) Capio S.t Göran
har även nyligen figurerat i media med anledning av en skatteplanering där betalning
av marknadsmässigt absurt höga räntor på internlån inom koncernen resulterar i att
Capio S:t Göran betalat noll kronor i skatt på den vinst de gjort på den
skattefinansierade verksamheten.
Den borgerliga majoriteten menar att vinst är ett tecken på att det finns luft i systemet
och att denna luft kan pressas bort i den sunda konkurrensen mellan företag.
Riskkapitalbolag, investmentföretag eller bolag ägda av equity funds, har dock inte
ett primärt intresse att hushålla med skattepengar, utan att omsätta finanser och skapa
vinst. Vi tycker inte att dessa intressen på ett övertygande sätt samanfaller med
Stockholms läns landstings intresse att ge en god och väl fungerande hälso- och
sjukvård till länets alla innevånare.

