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Landstingsstyrelsen

Upphandling av somatisk vård
Hälso- och sjukvårdsutskottet (HSU) beslutade den 18 oktober 2005 om att
anta leverantörer av somatisk vård. Till leverantörer av två av objekten
utsågs två landstingsägda akutsjukhus nämligen Danderyds sjukhus AB och
Södersjukhuset AB. Det gäller vården vid Löwet Närsjukhus och ortopedisk
specialistsjukvård. De borgerliga partierna i HSU deltog inte i beslutet. Efter
beslutet i HSU har det uppkommit en rad frågor som gör att jag anser att
landstingsrevisorerna bör granska hela upphandlingsprocessen närmare. Jag
får intrycket att resultatet av upphandlingen verkar ha varit förutbestämt i
vissa delar.
Enligt min mening är det viktigt att den öppna specialistvården har en hög
tillgänglighet för patienten. Vårdgarantin måste uppfyllas. Enligt
Vårdguiden är väntetiden till ett besök på ortopedimottagning 24 veckor vid
SöS och 34 v vid DS. Vid artoskopi i knäleden har DS en väntetid på 46
veckor och SöS en väntetid på 34 veckor. Väntetiderna uppfyller inte
vårdgarantin för den egna verksamheten sjukhuset. Det är då mycket
tveksamt att man tar på sig ytterligare uppdrag.
Jag har fått information om att Södersjukhuset kontaktat ett annat sjukhus
för att skicka sina patienter för att kunna uppfylla sitt åtagande för
ortopedivård. Danderyds sjukhus uppger att de har sex månaders väntetid
för ett första besök för specialistbedömning. Remisser skickas tillbaka utan
att någon åtgärd vidtagits. Jag tycker att det är illavarslande uppgifter som
måste utredas närmare. Därför har jag skrivit till Landstingsrevisorerna och
föreslagit att de ska pröva frågan om att granska hela
upphandlingsprocessen.
Jag anser att om landstingsägda enheter ges uppdrag att svara för vård vid
upphandlingar i konkurrens med fristående vårdgivare bör särskilda krav
ställas på ekonomisk redovisning. En särredovisning måste göras av den
enhets verksamhet som vunnit upphandlingen. Har det i praktiken
förekommit prisdumpning? Finns anledning att misstänka att andra delar av
sjukhusets verksamhet delfinansierar enheten? Tyvärr finns det exempel på
att så skett tidigare.
Dessutom måste krav ställas på att anbudsgivaren ska ha korta väntetider
vid sina egna mottagningar inom samma vårdområde innan enheten antas
som entreprenör. Kravet ska vara att den kommande vårdgarantins riktlinjer
ska vara uppfyllda. Om inte detta uppfylls ska uppdraget gå till någon
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annan. Då bör anbudsgivaren ägna sin krafter åt förkorta väntetiderna inom
sin egen verksamhet.
Jag föreslår att landstingsstyrelsen tillser att följande frågor utreds i
samband med upphandlingen av somatisk vård:
-

-

Var det förutbestämt redan vid upphandlingens början att de
landstingsägda sjukhusen skulle få uppdrag vid upphandlingen?
Särredovisar de landstingsägda sjukhusen för de enheter som ingår i
upphandlingen?
Har prisdumpning förekommit?
Förstärks de upphandlade enheterna på sjukhuset med ekonomiska
bidrag från andra enheter på sjukhuset? Detta i syfte att kunna
producera vård de priser som angivits i anbudet?
Kommer den upphandlade vården vid de landstingsägda sjukhusen
att kunna erbjudas patienterna inom ramen för den nuvarande
vårdgarantin?
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