Privat företag tar över akutsjukhus från landstinget

Bure får köpa S:t Görans sjukhus
Bure hälsa och sjukvård AB
köper S:t Görans sjukhus av
Stockholms läns landsting. Detta i konkurrens med flera medtävlare.
Köpet innebär att för första
gången kommer ett svenskt
akutsjukhus att drivas i privat
regi.
Parterna träffade i fredags (7 maj) ett
ramavtal. Nu har man börjat förhandlingar för att fylla ramen – förhandlingar som beräknas vara klara i sommar.
Därefter skrivs ett slutgiltigt avtal.
Ramavtalet har två huvudinnehåll,
dels att Bure förvärvar alla aktier utom
en i S:t Görans sjukhus AB, dels villkoren för produktion av en garanterad
vårdvolym under sju år, nivån ska vara
densamma som för 1998.
Dessutom innehåller avtalet satsningar i bland annat vårdutveckling och
IT-stöd.

Anses mycket effektivt
På Stockholms läns landsting säger
biträdande finansdirektör Thorbjörn
Ekström, som varit ansvarig för försäljningen av sjukhuset och skött förhandlingarna med Bure:

Karin Ehinger och Lars-Åke
Idahl föreslås ersätta Eva Orusild och Nils Sjöstrand, som
lämnar Läkarförbundets centralstyrelse i samband med
förbundets fullmäktige i slutet
av maj.
Karin Ehinger, snart 32, tog sin läkarexamen för fem år sedan och tjänstgör idag som ST-läkare inom öron-,
näs- och halssjukvård vid Centralsjukhuset i Karlstad. Hon är ordförande i
Sylf Värmland och sitter i Sylfs styrelse centralt.

»Utåtriktad och på hugget»
Att hon föreslås till en plats i förbundets centralstyrelse förklarar valberedningens ordförande Christian
Bergh så här:
– Eva Orusild går och vi måste se
till så vi får kvinnor, vi kan inte ha fler
män i styrelsen.
– Vi behöver också ha in yngre för2312

– Det fanns flera kvalificerade intressenter, men i en samlad bedömning
där de vårdmässiga kunskaperna var
mest avgörande framstod Bure som
strået vassare än konkurrenterna.
S:t Görans sjukhus har de senaste fem
åren drivits som aktiebolag med Stockholms läns landsting som ensam ägare.
Det anses av många vara landstingets effektivaste. Där jobbar omkring 1 300
personer, varav cirka 150 läkare. S:t Göran har 240 vårdplatser och omsätter cirka 750 miljoner kronor på ett år.

vi kommer att följa utvecklingen väldigt noga.
Syftet med försäljningen var inte i
första hand att få in pengar till landstinget.
I stället var det att »få in en aktör
som kan vara med och utveckla vården,
för att visa att man kan finna nya driftformer, hitta lite nya lösningar».
Thorbjörn Ekström pekar på att
landstinget nu måste lära sig att vara
konkurrensneutralt så att man inte otillbörligt gynnar sina egna sjukhus framför S:t Göran.

Hård kritik från oppositionen
Att sälja ut sjukhuset till en privat
ägare är ett politiskt beslut, som tagits
av den borgerliga majoriteten. Det är ett
beslut som har fått mycket hård kritik
från oppositionen, som inte ser några
fördelar med privatiseringen.

»Vi kommer att följa
utvecklingen väldigt noga»
Nu säljs alla aktier utom en, priset är
250 miljoner kronor. I köpet ingår inte
själva sjukhusfastigheten. Att landstinget behåller en aktie förklarar Thorbjörn Ekström så här:
– Om Bure skulle vilja sälja S:t Göran vidare så måste de vända sig till aktieägarna och då kan vi köpa det. Vi kan
ha lite kontroll på vad som händer. Och

»Långsiktig utveckling»
På Bure hälsa och sjukvård AB säger
VD Per Båtelson:
– Vårt anbud bygger på att S:t Göran
ges möjlighet till långsiktig utveckling
och att sjukhuset i framtiden kan stärka
sin ställning som landets ledande akutsjukhus. Vi vill fortsätta det framgångsrika utvecklingsarbete som redan idag
kännetecknar S:t Göran.
Bure hälsa och sjukvård ingår i Investment AB Bure och har uppdrag för
flera landsting. Företaget har ökat kraftigt inom hälso- och sjukvårdssektorn
senaste året och är etablerat i flera länder – Storbritanninen, Danmark, Norge,
Schweiz och Polen.
Tom Ahlgren

Två nya ledamöter föreslås
till Läkarförbundets centralstyrelse
mågor. Vi tycker dessutom att Karin
Ehinger är duktig, utåtriktad och på
hugget. Och det behövs.
När det gäller förslaget om LarsÅke Idahl berättar Christian Bergh:
– Vi har varit på jakt efter en som
har prekliniska forskningskunskaper.
Av de förslag vi fått in så är han en
mycket bra kandidat. Han har bland
annat varit ordförande i Västerbottens
läkarförening, så han har de fackliga
kunskaperna.
– Vi har inte nöjt oss med förslag utifrån för de var inte så många, utan vi
har även gjort egen research men inte
fastnat för någon annan än Lars-Åke
Idahl.
Denne, snart 58, är sedan två år tillbaka överbibliotekarie på universitetsbiblioteket i Umeå.
Han började läsa medicin i början

Karin Ehinger och Lars-Åke Idahl
föreslås bli nya ledamöter i
Läkarförbundets centralstyrelse.

av 1960-talet och flyttade från Göteborg till Umeå 1965. Sedan dess har
han som docent, lektor och biträdande
professor mest ägnat sig åt experimentell diabetesforskning.
Tom Ahlgren
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