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Svar på skrivelse från Birgitta Sevefjord (V) om vad
upphandlingar inom hälso- och sjukvården kostar
Ärendebeskrivning
I en skrivelse till Hälso- och sjukvårdsnämnden föreslår Birgitta Sevefjord
(V) att förvaltningen får i uppdrag att återkomma med en redovisning av de
totala upphandlingskostnaderna för hälso- och sjukvården i Stockholm läns
landsting år 2012.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteutlåtande, 2013-02-18
Skrivelse från Birgitta Sevefjord (V).
Förslag till beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar
att

anse skrivelsen besvarad.

Förvaltningens motivering till förslaget
I skrivelsen anknyter författaren till redovisningen av upphandlingen av
vård vid S:t Görans sjukhus, där även en redovisning av kostnader ingår.
Författaren efterlyser uppgifter om de totala kostnaderna för upphandling
av hälso- och sjukvård under 2012.
I lagens mening innebär alla köp av varor och tjänster som landstinget gör
från externa parter en upphandling. Sedan 2009 finns det för upphandling
av hälso- och sjukvårdstjänster två upphandlingslagar:
•
•

lag (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU)
lag ((2008:962) om valfrihetssystem (LOV)

Förvaltningen har dock under hand inhämtat informationen att frågan
avser kostnaden för HSN:s upphandlingar enligt LOU av hälso- och
sjukvårdstjänster. Förvaltningen har därför gjort en genomgång av externa
och interna kostnader (exklusive S:t Göransupphandlingen) avseende LOUupphandlingar under 2012.
De externa kostnaderna avser köp av konsulttjänster främst inom
områdena:
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•
•
•

Projektledning/projektstöd
Sakkunskap inom vårdområde
Juridisk kvalitetssäkring

De externa kostnaderna avseende LOU-upphandlingar (exklusive S:t
Göran) uppgick under 2012 till 5 mkr.
Vad gäller landstingsinterna kostnader (främst personal- och
lokalkostnader på HSF och på SLL Upphandling) måste dessa bli föremål
för en uppskattning eftersom nedlagd tid inte redovisas på projektnivå.
Förvaltningens bedömning är att sammantaget tolv årsarbetare togs i
anspråk för upphandlingar av hälso- och sjukvård under 2012 (exklusive S:t
Göran). Detta motsvarar c:a 10 mkr.
De totala kostnaderna för vårdupphandlingarna under 2012 bedöms
därmed uppgå till 15 mkr.
Det är i sammanhanget viktigt att poängtera att inte samtliga dessa
kostnader är särkostnader, det vill säga kostnader som skulle bortfalla ifall
nämnden istället för upphandling enligt LOU valde alternativet att driva
verksamheterna i landstingets egen regi.
Upphandlingar har vid flera tillfällen kommit att fungera som något av en
hävstång för att utveckla vården inom ett vårdområde. En upphandling
sätter fokus på knäckfrågor och förbättringsbehov inom det aktuella
vårdområdet, inte minst i samband med hearings etc. som används för att
etablera dialog. De nya uppdragsbeskrivningar och ersättningsmodeller
som tagits fram i arbetet med förfrågningsunderlagen har efter genomförda
upphandlingar vid flera tillfällen arbetats in i nya avtal med Stockholms
läns sjukvårdsområde avseende psykiatri och geriatrik.
I en situation där vården i huvudsak bedrevs i egen regi skulle motsvarande
utvecklingsarbete behöva bedrivas i andra processer och där ge upphov till
en delmängd av de kostnader som idag uppstår inom processerna för
vårdupphandlingar.

Catarina Andersson Forsman
Hälso- och sjukvårdsdirektör
Henrik Gaunitz
Avdelningschef
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Skrivelse av Birgitta Sevefjord (V) om vad upphandlingar
inom hälso- och sjukvården kostar
Hälso- och sjukvårdsnämnden har nu fått en redovisning av upphandlingen
av S:t Göran där även kostnadsuppgifter ingår. Vänsterpartiet har
återkommande lyft frågeställningen om vad våra upphandlingar kostar. Den
moderatledda alliansen anför ofta ekonomi som argument för sina
privatiseringar, men v i vill ha belyst vad administrationen runt dessa
privatiseringar kostar.
Vänsterpartiet vill därför ha en redovisning av de totala
upphandlingskostnaderna för hälso- och sjukvården Stockholms läns
landsting år 2012.

Hälso- och sjukvårdsnämnden föreslås därför besluta
att

uppdra till förvaltningen att återkomma med en redovisning av
de totala upphandlingskostnaderna för hälso- och sjukvården i
Stockholms läns landsting år 2012.

Birgitta Sevefjord
Vänsterpartiet

