MOTION AV BRIT RUNDBERG (V) OM ATT LANDSTINGET SKALL GE
SYSTEMATISK OCH REGELBUNDEN REDOVISNING AV BL.A.
ÄGARFÖRHÅLLANDEN OCH KONCERNTILLHÖRIGHET INOM DEN DEL AV
DEN PRIVATA VÅRDMARKNADEN SOM FINANSIERAS MED LANDSTINGETS
SKATTEPENGAR
F.d. landstingsägda S:t Görans akutsjukhus ägs för närvarande av Capio (f.d. Bure
Hälso- och sjukvård) som ingår i investmentbolaget Bure. Inom t.ex. Södra
sjukvårdsområdet håller Svensk Hälsovård AB på att etablera sig genom att ta över
vårdcentraler, t.ex. Farsta och Gubbängens vårdcentraler. Svensk Hälsovård ingår i
Carema Vård och Omsorg AB. Carema driver liksom Bure en rad olika
vårdverksamheter runtom i Sverige men även utomlands.
Största enskilda aktieägaren i Carema är den norska storkoncernen Orkla som bl.a.
äger Pripps/Ringnes. Orkla har f.ö. också köpt in sig i Capio AB, alltså S:t Görans
akutsjukhus. Capio bedriver flera olika verksamheter på uppdrag av Stockholms läns
landsting. Ätstörningsverksamheterna vid Huddinge sjukhus och vid Löwenströmska
sjukhuset exempelvis är bägge knutna till Capio, även om respektive verksamhet drivs
under helt olika namn.
Ny huvudägare till M&M Medical AB, som landstinget upphandlat vård hos för 400
miljoner kr om året, är HSBC Private Equity som är ett helägt dotterbolag till världens
11:e största bank; en bank som har verksamheter av olika slag över hela världen.
Detta är några exempel på hur olika vårdbolag, som nu inte bara tagit över ägande och
drift av ett tidigare landstingsdrivet akutsjukhus utan också av många tidigare
landstingsdrivna vårdcentraler, är knutna till internationella finansintressen.
Eftersom en del av argumentationen för den pågående förändringen av sjukvårdens
ägande från landstingsdrift till privat drift är att ersätta det offentliga ”monopolet” inom
sjukvården med en ”mångfald” av olika privata entreprenörer borde det ligga i
landstingets intresse att fortlöpande sammanställa och redovisa olika
sjukvårdsentreprenörers anknytning och tillhörighet till olika vårdbolag, ekonomiska
intressesfärer, koncerner etc. så att målet om mångfald uppnås, att inte det f.d.
”landstingsmonopolet” bara ersätts av ett privat monopol. Med en sådan fortlöpande
redovisning kan man snabbt se tendenser till ev. ägarkoncentrationer.
En sådan sammanställning kan också visa om delar av sjukvården i Stockholms län
hamnar hos entreprenörer, vars finansiärer också ägnar sig åt verksamheter som faller
utanför vad som är acceptabelt för etiska fonder.

Jag föreslår att landstingsfullmäktige beslutar
att

uppdra åt Hälso- och sjukvårdsnämnden att fortlöpande kartlägga
ägarförhållanden hos de företag som bedriver sjukvård på entreprenad
åt landstinget

att

informationen som samlas in fortlöpande redovisas.
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