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Ansökan om auktorisation att bedriva obesitaskirurgi
på uppdrag av Landstinget i Östergötland i samarbete
med Bariatric Center Stockholm
Ärendebeskrivning
Efterfrågan och behovet av operationer på grund av grav övervikt har ökat
stort de senaste åren. Landstinget i Östergötland har fattat beslut att
komplettera den egna kirurgiska verksamheten med vårdval av
obesitaskirurgi. Leverantör som önskar bedriva sådan kirurgi kan ansöka
om auktorisation enligt de villkor som regleras i en särskild regelbok.
Södertälje sjukhus utför i dag ca 200 st av de totalt 2100 operationer som
beräknas under 2010 inom SLL, men vill utveckla sin verksamhet och
önskar därför ansöka om auktorisation i Östergötland. Ansökan föreslås ske
i samarbete med Bariatric Center i Stockholm, Global Health
Partner(GHP), eftersom fruktbart samarbete redan påbörjats 2008.
Ärendets beredning
Förslaget har tagits fram av sjukhusledning och styrelsen för Södertälje
sjukhus AB.
Förslag till beslut
Landstingsstyrelsen föreslås besluta
att tillstyrka att Södertälje sjukhus AB i samarbete med Bariatric Center
Stockholm, Global Health Partner (GHP) ansöker om auktorisation att
bedriva obesitaskirurgi på uppdrag av Landstinget i Östergötland
att förutsättningen för tillstyrkan är att samarbetet med GHP genomförs
som en del i att effektivisera produktionslinjen som krävs för avtalet med
hälso- och sjukvårdsnämnden, samt att samarbetsavtalet med GHP och
auktorisationen inte kräver extra investeringar för Stockholms läns
landsting
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att tillstyrkan inte är ett ställningstagande för framtida profilering eller
kapacitetsplanering för Södertälje sjukhus AB.
Förvaltningens förslag och motivering
Bakgrund
Efterfrågan och behovet av operationer på grund av grav övervikt har ökat
stort de senaste åren. Inom SLL utförs obesitasoperationer vid alla
akutsjukhus samt vid Ersta sjukhus och under 2010 beräknas drygt 2100
operationer att genomföras. Av dessa utförs ca 200 st vid Södertälje
sjukhus.
Bariatric Center Stockholm med inriktning på obesitaskrirurgi är ett
dotterbolag som ingår i sjukvårdskoncernen Global Health Partner (GHP).
GHP äger och driver ett flertal obesitaskliniker i Skandinavien. Huvudägare
är Investor.
Redan 2008 påbörjades ett samarbete mellan Södertälje sjukhus och GHP
och ett tjugotal operationer genomfördes i sjukhusets lokaler där kirurger
både från sjukhuset och GHP medverkade men där personalen i övrigt var
från sjukhuset. Det har från sjukhusledningens sida funnits en önskan att
fortsätta samarbetet och den aktuella möjligheten att ansöka om
auktorisation för att ta patienter från Östergötland ger ytterligare motiv till
samarbete.
De fördelar som ett samarbete med GHP kan tillföra Södertälje sjukhus är:
- Varumärke
GHP har ett gott anseende och har etablerat kliniker i såväl Norden som i
t.ex. Saudiarabien. Sammanlagt utförs närmare sextusen
obesitasoperationer årligen.
- Marknadsföring
Sjukhusets förmåga att hävda sig i olika kvalitetsjämförelser, service och
bemötandefrågor kommer att vara avgörande för sjukhusets förmåga att
konkurrera om patienternas val. Ett företag som GHP har erfarenhet och
kompetens inom områden som marknadsföring och varumärke.
- Läkarförsörjning
Konkurrensen om kirurger med kompetens inom gastrokirurgi kommer att
öka. Att utbilda egna kirurger är möjligt men tar tid. Ett samarbete med en
annan vårdgivare som har denna kompetens är givetvis en styrka och kan
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leda till att sjukhuset kan bli attraktivare som arbetsgivare och samtidigt
skapar ett gott utbildningsklimat för egna förmågor.
- FOUU
Med en ökad volym och ett samarbete med GHP skapas förutsättningar för
en FOUU satsning inom området. Tillsammans med sjukhusets
forskningsenhet och motsvarande resurs inom GHP kan Södertälje sjukhus
svara upp mot de krav på dokumentation och kvalitetsregistrering som
landstingen i ökad utsträckning nu kräver för att få auktorisation.
Överväganden
I en situation då det gäller att attrahera patienter från andra landsting
enligt Östergötlands modell är bedömningen att ett samarbete med Global
Health Partner kan tillföra fördelar som Södertälje sjukhus i dagsläget har
svårt att ensam tillgodose.
GHP:s stora erfarenheter av att bedriva obesitaskrirurgi i olika delar av
Norden kan även tillföra sjukhuset olika erfarenheter inför det ökade
uppdraget från SLL som förväntas under de närmaste åren.
I samband med att Södertälje sjukhus börjar en eventuell verksamhet
genom auktorisationen förutsätts att samråd sker med beställaren HSN.
Ekonomiska konsekvenser av beslutet
Beslutet innebär inga extra investeringar för SLL.
Miljökonsekvenser av beslutet
I enlighet med landstingets miljöpolitiska program Miljösteg 5 har hänsyn
till miljön beaktats och bedömningen är att det inte är relevant med en
miljökonsekvensbeskrivning i detta ärende.

Mona Boström
Landstingsdirektör
Toivo Heinsoo
Direktör SLL Utveckling och styrning

LS 1010-0811

