Överföring av verksamheten vid Prima Liv i Danderyd
AB till Danderyds Sjukhus AB
Bakgrund
Den 1 juli 2004 förvärvade Danderyds Sjukhus AB mödravårds centralen Prima Liv i
Danderyd AB. Förvärvet av Prima Liv var ett led i Danderyds sjukhus AB (DS AB)
förberedelser inför de förändringar som Stockholms läns landsting planerar att
genomföra kring mödravården och förlossningsvården från år 2005/2006. De planerade
förändringarna går ut på att landstinget vill införa ett mer organiserat samarbete mellan
mödravård och förlossningsvård. Enligt förslaget kommer landstinget att upphandla hela
vårdkedjor från s.k. generalentreprenörer.Generalentreprenören tar ansvaret för att förse
det gravida paret med en fungerande och sammanhängande vårdkedja kring både
mödravård och förlossningsvård.
DS AB gör bedömningen att en djupare samverkan av förlossningsvården vid
Kvinnokliniken och mödravården vid Prima Liv kommer att resultera i en tydligare och
effektivare vårdkedja som de blivande föräldraparen kommer att ha stor nytta av.
Utöver de synergieffekter som kommer att uppnås ur ett vårdperspektiv bedöms det
fördjupade samarbetet också kunna minska de totala kostnaderna i vårdkedjan.
Under det brutna räkenskapsåret 2004 och hela 2005 är Prima Liv ett dotterbolag till
Danderyds Sjukhus AB.

Utvärdering
Efter det första året har en utvärdering gjorts av den nuvarande organisatoriska
lösningen. Denna visar att ”dotterbolagsmodellen” är administrativt tungrodd och dyr.
Exempelvis har revisionskostnaderna ökat med 60%. Utöver detta har de ökade
systemkraven inom journalhantering och ekonomiska avstämningar lett till
administrativt merarbete.
Rationaliseringsvinster kan också göras framförallt avseende månads- och
årsbokslutshanteringen vilket blir en klar kostnadseffektivisering.
Med detta som utgångspunkt föreslår styrelserna vid Danderyds Sjukhus AB och Prima
Liv att verksamheten överförs till DS AB i samband med årsskiftet 2005/2006.

Förändring
Under förutsättning att ägarutskottet godkänner att Prima Liv upphör som ett
dotterbolag till Danderyds Sjukhus AB kommer en verksamhetsövergång ske via en
inkråmsöverlåtelse per den 31 december.

Förslag till beslut
Styrelsen för DSAB föreslår ägarutskottet
Att besluta om att överföra Prima Liv som en del av verksamheten vid DSAB.

