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Landstingsstyrelsen, ärende 44

Inriktningsbeslut för investering för ökat vårdinnehåll, vårdavdelningar och
behandling vid S:t Görans sjukhus

Socialdemokraterna föreslår landstingsstyrelsen att besluta
att bifalla landstingsrådsberedningens förslag till beslut
samt att därutöver besluta
att ge landstingsdirektören i uppdrag att återkomma till landstingsstyrelsen med ett
förslag på hur en ny förlossningsklinik kan etableras i anslutning till S:t Görans
sjukhus
att förslaget innehåller en beskrivning av hur den nya kliniken kommer att kunna
bemannas utan att det får en negativ inverkan på de övriga förlossningsklinikernas
bemanning
att förslaget tydligt redogör för kostnaderna för byggnationen
att återkomma med en beskrivning av hur lokalerna ska kunna hyras ut till privata
utförare utifrån rådande regler kring etableringsfrihet, utan att strida mot
konkurrenslagstiftning och utan att innebära stöd till enskild utifrån
En förbättrad förlossningsvård är något som Socialdemokraterna eftersträvar.
Situationen är idag ansträngd. Vi vill därför att det öppnas ytterligare en
förlossningsklinik. Vi vill också att en ny förlossningsklinik ska kunna bemannas
utan att de redan befintliga klinikerna utarmas på kompetens och personal. Det
förslag som majoriteten lagt fram för beslut är tyvärr inte tilläckligt för att
åstadkomma ambitionerna. Istället väcker det en hel del centrala frågeställningar som
gör att vi undrar hur Moderaterna och övriga majoriteten ens vågar fatta beslut på
befintligt underlag.
Om landstinget bygger en förlossningsklinik är det rimligtvis för att landstinget ska
bedriva förlossningsvård i kliniken. Det är den rimliga slutsatsen av att förlossning är
ett vårdval, dvs. att det råder etableringsfrihet och att alla utförare svarar för sina
egna kostnader om de vill vara med i vårdvalet. Ett talande exempel för detta är
samarbetet mellan Praktikertjänst och Sophiahemmet som med eget kapital bygget
en ny förlossningsklinik i anslutning till Sophiahemmet. Landtinget kan inte gärna
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inom ramen för konkurrenslagstiftningen och kommunallagens begräsningar av stöd
till enskild bygga lokaler åt någon annan än landstinget. Framtidensplanen liksom
majoritetens budget är tydlig med att den fortsatta utvecklingen utav
förlossningsvården ska ske inom vårdvalet. Det krävs därför att majoriteten förklarar
hur landstinget ska kunna ”beställa” denna vård utan att konkurrensneutraliteten sätts
ur spel och de olika utförarna missgynnas.
Vidare vill Socialdemokraterna få klargjort varför den beräknade kostnaden för den
nya förlossningskliniken är så hög. Beslutsunderlaget visar att kostnaderna för
byggnation av kliniken ligger på ca 53 000 kr/kvm. Detta bör jämföras med
McKinseys jämförelsestudie av kostnad för byggnation av sjukhus där cirkapriset för
Sverige, Danmark och USA är 30 000 kr/kvm. Än hellre ska dock dessa 53 000
kr/kvm jämföras med kostnaden för byggnationen av BB Sophia som kostat 33 600
kr/kvm. Kostnaden för BB Sophia ligger väl i linje med cirkapriset för sjukhus enligt
McKinseys studie medan landstinget beräknar nästan 20 000 kr mer per kvadrat
meter kliniken vid S:t Göran. Socialdemokraterna vill veta varför.
Hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande har uttalat i media att hon inte vet var
ifrån personalen till den nya kliniken ska komma. Hon är dock övertygad om att
personalen kommer att finnas när kliniken öppnar. Vid senaste beredningen för barn,
unga och kvinnosjukvård informerades att landstinget beräknar ett underskott på 400
barnmorskor i landstinget år 2020. I ljuset av denna information är ordförandens
uttalande särskilt svårt att förstå. Det är därför på sin plats att Moderaterna förklarar
hur personalfrågan ska hanteras så att inte ytterligare en förlossningsklinik bara
innebär en uttunning och ett nollsummespel av kapaciteten av förmågan att ta emot
blivande föräldrar.
Det är inte ansvarsfullt eller ens trovärdigt av Moderaterna att besluta om en ny
förlossningsklinik på det underlag som har presenterats. Vi vet inte för vem vi
bygger, vi vet inte varför det kostar 20 000 kr mer per kvadrat att bygga kliniken och
vi har inte klart för oss hur kliniken ens ska kunna öppna då det kommer att finnas ett
underskott personal. Det är hafsigt av majoriteten lägga fram detta viktiga förslag till
beslut innan det är färdigt. Det riskerar att skapa oordning i en redan ansträngd
förlossningsvård.
För att inte riskera ett haveri inom förlossningsvården eller ett nytt ”NKS” med
onödigt dyra kostnader för byggnation vill Socialdemokraterna inte att den nya
förlossningskliniken ska beslutas på måfå. Vi vill att de blivande föräldrarna ska få
en trygg förlossningsvård och personalen en bra arbetsmiljö. För att åstadkomma
detta måste man veta vad man beslutar om. Det vet vi inte idag.

