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Landstingsstyrelsen, ärende 15

Upphandling av akutsjukvård vid S:t Görans sjukhus AB
Socialdemokraterna föreslår landstingsstyrelsen besluta
att återremittera ärendet till Hälso- och sjukvårdsnämnden i syfte att erhålla kompletterande information avseende:
1) alternativet med att driva sjukhuset i landstingsregi,
2) ytterligare data avseende kvalitetsjämförelser för sjukhuset och gärna hur dessa
utvecklats över tid,
3) en utförligare beskrivning av hur landstinget som upphandlande aktör kan säkerställa att nuvarande ägare inte ges otillbörlig konkurrensfördel av ett informationsövertag vid en konkurrensupphandling.

De två handlingsalternativ som utpekats som möjliga i Hälso- och sjukvårdsnämndens yttrande – konkurrensupphandling respektive återtagande i landstingsdrift – är
båda helt oprövade processer när det gäller driften av ett akutsjukhus. Oavsett vilket
handlingsalternativ som slutligen väljs, så är det av största vikt att alla tillgängliga
fakta ligger till grund för beslutet så att samtliga aspekter har kunnat värderas och
vägas in.
Alternativet med återgång till landstingsdrift är sparsamt utvecklat i Hälso- och sjukvårdsnämndens yttrande. Hur en sådan övergång kan genomföras för att minimera
verksamhetsmässiga negativa verkningar för patienterna bör utvecklas, så att en konkret plan för detta kan bedömas i alla dess olika steg. Med ett sådant underlag ges
bättre förutsättningar att ställa de två huvudalternativen mot varandra.
Det material som ställts till förfogande av Hälso- och sjukvårdsnämnden ger en viss,
men inte helt fullödig, bild av kvalitetsdata för verksamheten vid S:t Görans sjukhus
idag. Det vore, för det första, önskvärt om denna bild kunde fördjupas samt, för det
andra, om denna bild också kunde ställas i relation till hur kvalitetsdata utvecklats
över tid. För det tredje vore en analys av sjukhusets verksamhet med anledning av
SKL:s öppna jämförelser önskvärd. S:t Görans sjukhus ligger där i topp på två av
totalt 10 indikatorer, men också på sista plats beträffande tre indikatorer. En utvecklad värdering av dessa förhållanden skulle underlätta en bedömning av erfarenheterna hittills av att bedriva vårdverksamheten på S:t Göran i extern regi.
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En konkurrensupphandling av ett helt akutsjukhus motsvarande S:t Görans volym är
som bekant aldrig tidigare genomförd. Ett viktigt förhållande för att kunna genomföra en sådan på ett tillfredsställande och konkurrensneutralt sätt, är att samtliga aktörer kan garanteras information om förutsättningarna för verksamheten på lika villkor.
Det vore önskvärt med en beskrivning från Hälso- och sjukvårdsnämnden om vilka
mått och steg som kan vidtas för att säkerställa att nuvarande ägare och leverantör
inte får ett otillbörligt informationsövertag, vilket i sin tur skulle riskera att snedvrida
konkurrensen.
Med ovanstående återremiss skulle beslutsprocessen behöva förskjutas framåt i tiden
några veckor, men vi menar att ärendet skulle vinna på ett sådant förfarande. Det
beslut som sedan fattas skulle vila på ett bättre underlag.

