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Landstingsstyrelsens förslag till beslut
___________________________________________________________________________

Specifika ägardirektiv för Stockholm Care AB
Föredragande landstingsråd: Ingela Nylund Watz

Ärendet
Ägarutskottet har inkommit med förslag till specifika ägardirektiv för
Stockholm Care AB.

Förslag till beslut
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta
att fastställa specifika ägardirektiv för Stockholm Care AB
att uppdra åt stämmoombudet att på bolagsstämma för Stockholm Care AB
rösta för landstingsfullmäktiges beslut om specifika ägardirektiv.

Bilagor
1 Specifika ägardirektiv för Stockholm Care AB
2 Bolagsordning
3 Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
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Behandling i landstingsstyrelsen
Landstingsrådsberedningen behandlade ärendet den 26 oktober 2005.
Landstingsstyrelsen behandlade ärendet den 8 november 2005.

Ärendet och dess beredning
Som komplement till den ägarpolicy med generella ägardirektiv som
antagits av landstingsfullmäktige 7 oktober 2003 skall s k specifika
ägardirektiv utarbetas för bolag och vissa förvaltningar.
Ägarutskottet har den 18 oktober 2005, enligt landstingsdirektörens förslag,
föreslagit landstingsstyrelsen föreslå landstingsfullmäktige besluta att fastställa specifika ägardirektiv för Stockholm Care AB, att uppdra åt stämmoombudet att på bolagsstämma för Stockholm Care AB rösta för landstingsfullmäktiges beslut om specifika ägardirektiv.
Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 3 oktober 2005 bifogas (bilaga).
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Bilagor

Specifika ägardirektiv för Stockholm Care AB
Stockholm Care AB, nedan kallat ”Bolaget”, ägs av Stockholms läns landsting via Landstingshuset i Stockholm AB. Syftet med bolagets verksamhet
är i första hand att bidra till utvecklingen av den högspecialiserade vården.
q

Bolagets uppgift är att på affärsmässiga villkor främja exporten av
tjänster på hälso- och sjukvårdens område genom att förmedla och i
tillämpliga delar administrativt ansvara för vård och behandling av
utländska patienter.

q

Vårdexporten ska i första hand avse högspecialiserad vård.

q

Bolaget ska aktivt verka för ett förtroendefullt samarbete med de
(landstingsägda) enheter som svarar för vård och behandling av utländska patienter.

q

Bolaget ska för landstingets räkning äga, utveckla och administrera
Tobiasregistret.

q

Bolagets konsultverksamhet ska inriktas så att den stödjer
marknadsföringen av bolagets primära uppgift att exportera tjänster
inom hälso- och sjukvård

q

Bolaget ska i övrigt fullgöra de uppdrag som ägaren bestämmer.
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Bolagsordning
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Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
Bakgrund
Beslut att bilda Stockholm Care AB fattades 1990 (bolaget benämndes då
SwedeHealth Stockholm Care AB). Av beslutsunderlaget framgår att syftet
var att erbjuda medicinsk utbildning för utländsk sjuk vårdspersonal, sälja
vård till utländska patienter samt att sälja konsulttjänster inom sjuk vårdsområdet. Vidare sades att bolaget skulle ge ”ökade möjligheter till internationellt utbyte som främjar den medicinska utvecklingen” och att framför allt
den högspecialiserade vården skulle ges möjlighet ”att hålla uppe en hög
kapacitet och därigenom få ökad kompetens”.
Bolagets vårdexport baseras på lagen om kommunal tjänsteexport och
kommunalt internationellt bistånd (SFS 2001:151). Av denna lag framgår att
en kommun får tillhandhålla sådan kunskap och erfarenhet som finns i den
kommunala verksamheten för export. Tjänsteexporten ska ske på affärsmässiga villkor
Förutom vårdexport, som är den dominerade verksamheten, erbjuder Stockholm Care AB konsulttjänster avseende sjukvårdsorganisation och sjukvårdsplanering. Bolaget äger och administrerar dessutom Tobiasregistret
som är ett nationellt register avseende benmärgsdonatorer.
År 2004 var bolagets omsättning 88,5 mkr varav 6,9 mkr avsåg Tobiasregistret och 8,4 mkr konsultverksamheten.
Förvaltningens förslag
I budget 2003 uppdrog fullmäktige åt landstingsstyrelsen att utreda ”när och
hur vårdexport bör ske liksom förutsättningarna att öka vo lymen export av
vårdtjänster”. Utredningen, som ge nomförts av styrelsen för Stockholm Care
AB med hjälp av extern konsult, rapporterades till ägarut skottet i mars 2004.
Nu föreslagna specifika ägardirektiv för Stockholm Care AB utgår från
dagens situation och beaktar således inte utredningens förslag.
Förvaltningen ser inga skäl att lämna bolagsformen.
Vårdexport
En självklar princip för landstinget är att ansvaret för vården av invånarna i
Stockholms län måste komma i första hand. Likväl finns det enligt förvaltningen, flera motiv till varför landstinget bör ägna sig åt vårdexport. Rätt
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utformad innebär vårdexporten i stället en förstärkning av landstingets
förmåga att tillhandahålla en god och högkvalitativ vård till de egna
invånarna. Ett viktigt skäl är det ökade patientunderlagets betydelse för
utvecklingen av den högspecialiserade vården. Vårdexporten är också ett
viktigt inslag i det medicinska, internatio nella samarbetet. Om landstinget
önskar att länsinvånare ibland ska kunna få vård utomlands är det självklart
att även det omvända måste accepteras och välkomnas.
Vårdexporten är även ett inte oväsentligt led i arbetet med att skapa attraktiva ”varumärken”. Det handlar då i först hand inte om landstinget som
sådant utan om de sjukhus (eller kliniker) till vilka utländska patienter söker
sig för behandling. Ett tredje motiv är att det kan ses som naturligt att
landstinget erbjuder resurser och kompetens till invånare i länder där sådana
förutsättningar i större eller mindre utsträckning saknas.
Uppdraget till Stockholm Care AB föreslås därför även fortsättningsvis vara
att förmedla kontakt mellan utländska patienter och sjukvårdsenheter inom
länet och svara för därmed förknippade andra tjänster (förmedling av visum,
hotell, tolk, transporter etc). Vårdexporten ska i första hand inriktas på högspecialiserad vård. I begränsad utsträckning kan det dock finnas motiv att
tillhandhålla bassjukvård, t.ex. till utförsäkrade utlandssvenskar eller
släktingar till invandrare.
I syfte att minska belastningen på vårdavdelningarna vid landstingets sjukhus och den därmed förenade risken för överbeläggningar, som går ut över
”vanliga” patienter, kan det finnas anledning att, inom ramen för Stockholm
Cares uppdrag, pröva ett förändrat innehåll i den tjänst som landstingets
sjukvårdsproducenter står för. Det skulle kunna handla om att de direkt behandlande ingreppen utförs av enhet inom landstinget medan vistelsen på
sjukhus, som kan krävas efter ingreppet, sker hos annan ev privat enhet.
Dessa senare enheter får då rollen som underleverantörer. Stockholm Care
AB föreslås få i uppdrag att utreda denna fråga närmare och återkomma till
landstingsstyrelsens ägarutskott med förslag senast vid utgången av 2005.
Övriga uppdrag
Bolagets nuvarande uppdrag rörande Tobiasregistret består.
När det gäller den konsultverksamhet i sjukvårdsorganisatoriska och närbesläktade frågor som bolaget bedriver bör den, enligt förvaltningens uppfattning, primärt ses som en kanal för marknadsföring av Stockholm Cares huvuduppgift att exportera hälso- och sjukvårdstjänster. En sådan inriktning
kan jämfört med dagsläget ställa krav på omorientering av konsultverksamheten bl a avseende vilka länder den inriktas mot.

