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Vad gör Landstingsrevisorerna? 

Landstingsrevisorerna granskar den verksamhet som bedrivs av landstingets  

nämnder och bolagsstyrelser. Revisionsuppdraget är det största inom kommunal  

verksamhet. Landstingsrevisorerna omfattar både de förtroendevalda revisorerna  

och revisionskontoret. 

 

Att vara revisor är ett förtroendeuppdrag vars syfte är att med oberoende, 

saklighet och integritet främja, granska och bedöma verksamheten. Den 

övergripande uppgiften för revisorerna är att granska hur nämnder och styrelser 

tar sitt revisionsansvar . De förtroendevalda revisorerna är fullmäktiges och 

ytterst medborgarnas instrument för den demokratiska kontrollen. De har därmed 

en viktig funktion i den lokala självstyrelsen. 

 

Ledamöter i nämnder och styrelser har ett revisionsansvar som innebär att de 

inför fullmäktige ansvarar för hur de själva, anställda och uppdragstagare 

genomför verksamheten. I revisionsansvaret ingår att genomföra en 

ändamålsenlig verksamhet utifrån fullmäktiges mål, beslut och riktlinjer samt de 

föreskrifter som gäller för verksamheten, på ett ekonomiskt tillfredsställande sätt 

och med en tillräcklig intern kontroll samt att upprätta rättvisande räkenskaper.  

 

I årsrapporter för nämnder och bolag sammanfattar revisionskontoret den 

granskning som genomförts under det gångna året. Verksamhetsrevisionen 

redovisas löpande i projektrapporter. Publikationerna finns på 

Landstingsrevisorernas hemsida www.sll.se/rev. De kan också beställas från 

revisionskontoret. Det går även att prenumerera på Landstingsrevisorernas 

nyhetsbrev Nytt från landstingsrevisionen genom att anmäla intresse via  

e-postmeddelande till landstingsrevisorerna@rev.sll.se 
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 Landstingsstyrelsen 

 

 

Projektrapport 1/2013 
Förutsättningar för avtalsstyrningen vid S:t Görans sjukhus 
– konsekvenser av upphandlingen  
 

Revisorerna i revisorsgrupp I beslutade på möte 2013-05-21 att överlämna rapporten till 

landstingsstyrelsen för kännedom och med möjlighet till yttrande senast 2013-09-30.  

 

Revisorerna vill särskilt framhålla att erfarenheter från Capio S:t Görans Sjukhus bör 

kunna användas inom landstinget som grund för förbättringar av landstingssjukhusens 

kvalitetsstyrning men även för en effektivare patientöverföring mellan vårdnivåer. Hälso- 

och sjukvårdsnämnden rekommenderas att, i dialog med ägaren, dra upp riktlinjer för hur 

sådana erfarenheter kan tas tillvara. 

 

En annan slutsats av granskningen är att hälso- och sjukvårdsnämnden i samråd med 

landstingsstyrelsen, relativt snart bör reda ut hur den fortsatta regleringen av FoUU vid 

Capio S:t Görans Sjukhus ska gå till och vilka åtaganden och ersättningar som ska gälla.  

 

I övrigt hänvisar revisorerna till revisionskontorets rapport. Rapporten överlämnas härmed.  

 

Paragrafen justeras omedelbart. 

 

 

 

Kenneth Strömberg 

ordförande    Agneta Fohlström 

    sekreterare 
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  Hälso- och sjukvårdsnämnden 

 

 Projektrapport 1/2013 
Förutsättningar för avtalsstyrning vid S:t Görans 
sjukhus – konsekvenser av upphandlingen 

 

Revisorerna i revisorsgrupp II beslutade på möte 2013-05-21 att överlämna rapporten till 

Hälso- och sjukvårdsnämnden för yttrande senast 2013-09-30. 

 

Revisorerna vill särskilt framhålla vikten av att hälso- och sjukvårdsnämnden utvecklar en 

tydlig och ingående modell för avtalsstyrning med tydliga former för kvalitetsuppföljning 

och en förhandlingsordning vid förändringar i uppdraget för Capio S:t Görans Sjukhus. 

Vidare bör nämnden i samråd med landstingsstyrelsen, relativt snart reda ut hur den 

fortsatta regleringen av FoUU vid Capio S:t Görans Sjukhus ska gå till och vilka 

åtaganden och ersättningar som ska gälla.  

 

En annan slutsats av granskningen är att erfarenheter från Capio S:t Görans Sjukhus bör 

kunna användas inom landstinget som grund för förbättringar av landstingssjukhusens 

kvalitetsstyrning men även för en effektivare patientöverföring mellan vårdnivåer. Hälso- 

och sjukvårdsnämnden rekommenderas att, i dialog med ägaren, dra upp riktlinjer för hur 

detta kan ske. 

 

I övrigt hänvisar revisorerna till revisionskontorets rapport. Rapporten överlämnas 

härmed.  

 

Paragrafen justeras omedelbart. 

 

 

Göran Hammarsjö 

ordförande    Ralf Jonsson 

    sekreterare 
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1. Slutsatser och rekommendationer 

Revisionen har granskat upphandlingen av vård vid S:t Görans Sjukhus 

och de förutsättningar för avtalsstyrning som därmed skapats. Bakgrunden 

är att landstingsfullmäktige i januari 2011 beslutade om att upphandla 

akutsjukvården vid S:t Görans Sjukhus. Hälso- och sjukvårdsnämnden 

(HSN) fick uppdraget att ta fram ett förfrågningsunderlag och att genom-

föra upphandlingen. Upphandlingen vanns av Capio AB och avtal har 

tecknats. Kopplat till upphandlingen har HSN även haft uppdrag att för-

värva bolaget, Capio S:t Görans Sjukhus AB.   

 

Revisionen har inte närmare granskat upphandlingsförfarandet utifrån dess 

förenlighet med Lagen om Offentlig Upphandling (LOU), men konstaterar 

att upphandlingen skett i konkurrens. Ingen överprövning av beslutet har 

begärts. Sammantaget är bedömningen att upphandlingen skapat goda 

förutsättningar för att utveckla en fungerande avtalsstyrning av S:t Görans 

Sjukhus, givet det handlingsalternativ man valt och den osäkerhet om 

vårdutvecklingen som funnits. Vissa frågor återstår dock att lösa som ex-

empelvis att beakta investeringar för ny- och ombyggnationer. I det längre 

perspektivet finns många oklarheter som successivt måste hanteras. 

 

Risker och handlingsalternativ  

I den granskning som revisionen gjorde under 2005 i samband med det 

avtal som då tecknades med Capio AB, framhölls betydelsen av att göra 

utvärderingar av erfarenheter och handlingsalternativ inför kommande 

upphandling. I den granskning av beredningen som revisionen gjorde som 

en fördjupning i årsrapporten för HSN 2010 framhöll revisionen att de 

riskanalyser som gjorts hade ett mycket begränsat perspektiv och att olika 

handlingsalternativ inte genomlysts tillräckligt liksom riskerna i samband 

med upphandlingen. En sådan analys skulle sannolikt varit till stor nytta i 

det praktiska genomförandet av upphandlingen. Komplexiteten i upphand-

lingen och de affärsuppgörelser som den innefattat har medfört en kom-

plex problembild med många frågor att lösa i den upphandlingsprocess 

som tillämpats. Det kan i sammanhanget nämnas att kostnaderna för exter-

na konsulter i april 2013 uppgått till nästan 70 mnkr och vida överstigit 

vad som budgeterats enligt projektplanen. 

 

Avtalat pris gynnsamt för landstinget 

Det nya avtalet som gäller från den 1 januari 2013 innebär en initial sänk-

ning av kostnaderna med ca 10 procent jämfört med det tidigare avtalet 

och en motsvarande sänkning av vårdpriset. Allmänt gäller att så länge 

som den framtida avtalsstyrningen m.m. resulterar i ett bibehållande av en 

lägre prisnivå än landstingssjukhusen, är avtalet och vårdpriset att se som 

fördelaktigt för landstinget.  

 

Förbättrad kvalitet utlovas 

Capio AB har även offererat en förbättrad kvalitet på en rad områden. An-

budet innehåller sammantaget mer än 80-talet mål för de tre i upphand-

lingen gällande utvärderingskriterierna för kvalitet och upp mot 150 åtgär-



  
 

Revisionskontoret 2013-05-14  

 

 

 

2 

 

der/åtgärdsområden som ska säkerställa måluppfyllelsen. Det har varit en 

vällovlig ambition från HSN att ge utrymme för innovativa förslag från 

anbudsgivarna. Detta ställer dock krav på ett väl utvecklat uppföljningssy-

stem. Det hade därför varit en fördel om krav och ramar för ett system och 

en struktur för uppföljning av offererad kvalitet ställts på anbudsgivarna 

och formulerats redan i förfrågningsunderlaget. Även om Capio enligt 

avtalet ska redovisa en årlig rapportering och uppföljning gentemot den 

lämnade kvalitetsredogörelsen återstår det för HSN att ta fram en effektiv 

modell för avtalsuppföljning. Erfarenheterna från andra stora upphandling-

ar i landstinget (t.ex. för tunnelbanan) visar att frågan om att skapa ett ef-

fektivt uppföljningssystem kan vara förenat med stora svårigheter.   

 

Vidare innehåller det ingångna avtalet en viktig potential för en benchmar-

king och en lärprocess som involverar landstingssjukhusen. HSN:s förvalt-

ning (HSF) borde därför, i dialog med landstingsstyrelsens (ägarens) för-

valtning, dra upp riktlinjer för hur erfarenheter och ett lärande från den 

offererade kvalitetsstyrningen, kan användas i landstingssjukhusens kvali-

tetsstyrning och hur en effektivare patientöverföring mellan vårdnivåer i 

koncernen kan organiseras. 

 

Oreglerade ekonomiska förhållanden 

Det finns områden där det återstår att förhandla och teckna avtal. Det gäl-

ler de framtida hyreskostnader som aktualiseras genom de investeringar för 

ny-, till- och ombyggnationer som förutsätts i en expansion av verksam-

heten vid S:t Görans Sjukhus med åtföljande volymökningar. Detta kom-

mer att behöva lösas inom ramen för vårdavtalet. Det hade därför varit en 

fördel om ställningstagande till principerna för framtida beräkningar och 

finansiering av hyreskostnader för större strategiska investeringar hade 

ingått i upphandlingen/affärsuppgörelsen (via förfrågningsunderlag/avtal). 

Detta innebär att kostnadsansvaret för framtida investeringar inte är fast-

lagda, vilket innebär en risk för landstinget. Även då det gäller FoUU 

(Forskning, utveckling och utbildning) måste frågan om ersättningsnivåer 

för utbildningsåtaganden klaras ut och avtalas relativt snart, så att inte S:t 

Görans Sjukhus har ett avtalslöst tillstånd beträffande utbildningar. 

 

En parallell planering av sjukhusets expansion har skett i samverkan 

med Capio S:t Görans sjukhus AB 

Revisionen bedömer att det finns en god beredskap i fastighetsplaneringen för 

sjukhusets möjligheter att möta den expansion och de lokalbehov som aktuali-

seras genom framtidsplanen. En förstudie om S:t Görans Sjukhus expansion 

togs fram i januari 2011 och en fördjupad förstudie togs fram under febru-

ari/mars 2012 då även upphandlingsprojektet pågick. Capio S:t Görans Sjukhus 

AB och programkontoret för Framtidens hälso- och sjukvård samt Locum (i 

den första förstudien) har här haft ett samarbete. Underlaget från förstudierna 

har inte förmedlats till andra anbudsgivare. Någon överprövning av upphand-

lingen i domstol har inte skett. Därmed har inte heller frågan om informationen 

från förstudierna kan ha inneburit ett otillbörligt informationsövertag för Capio 

prövats. Samverkan och koordineringen inom landstinget, för att identifiera och 

undvika eventuella problem med likabehandlingen, har dock i denna fråga varit 

bristande inom landstinget. Revisionen konstaterar att HSF i övrigt lagt stor 
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vikt vid den s.k. likabehandlingsprincipen där extern expertis anlitats för att så 

långt möjligt söka undvika att Capio får ett informationsövertag. 

 

Svårt upprätthålla lika villkor gentemot landstingssjukhusen 

Det förefaller svårt att inom ramen för gällande avtal med Capio S:t Gö-

rans Sjukhus AB förändra och utveckla ersättningsmodellen och avtals-

formerna för S:t Görans Sjukhus i enlighet med de generella direktiv som 

fullmäktige lämnat i budget 2013 avseende akutsjukhusen. Detta gör det 

svårt att upprätthålla en likhet i förutsättningarna för hur avtals- och ersätt-

ningsmodellerna tillämpas på de olika sjukhusen.  

 

Även då det gäller vårdvalsverksamheter skiljer sig villkoren. Detta ef-

tersom Capio S:t Görans Sjukhus för framtiden har möjlighet att bedriva 

vårdvalsverksamheter till skillnad från landstingssjukhusen, vilket har 

betydelse för volymutveckling och därmed ersättningar. 

 

Tydligare former för avtalsförvaltning och framtida förhandlingar 

behövs 

Till följd av att planeringen och genomförandet av Framtidens hälso- och 

sjukvård (FHS) varit förskjuten i förhållande till upphandlingsprojektet har 

möjligheterna till samordning inte varit optimal. Den väg HSN valt är att 

göra en upphandling med möjligheter till stora volymökningar och föränd-

ringar i inriktning/specialiteter. En årlig volymökning upp till 10 procent 

ska enligt vårdavtalet kunna beställas under avtalsperioden, vilket sam-

mantaget för avtalsperioden kan innebära en ökning i storleksordningen 

110 procent, dvs. mer än en fördubbling. Den faktiska, framtida volymök-

ningen och inriktningen ska enligt vårdavtalet ensidigt bestämmas av 

landstinget. Detta kan ur landstingets perspektiv ses som positivt, i den 

meningen att man i åtagandet för S:t Görans Sjukhus skapat en slags vo-

lymbuffert i förhållande till de åtaganden som förutsätts för landstingets 

sjukhus inom ramen för FHS. Det är dock rimligt att förutsätta att de årliga 

förändringar av uppdraget som HSN beställer kommer att behöva diskute-

ras, särskilt som förhandlingar om hyreskostnader och finansieringen av 

ombyggnadsinvesteringar kommer att ske vid större förändringar. För att 

hantera utvecklingen på sikt, behöver HSN utforma en utvecklad avtals-

förvaltning med tydliga former för avtalsuppföljning och en förhandlings-

ordning som säkerställer att förändringar i uppdraget är i linje med intent-

ioner och regelverk i LOU.  

 

Rekommendationer: 

 HSN bör utveckla en tydlig och ingående modell för avtalsstyrning 

med tydliga former för kvalitetsuppföljning och en förhandlings-

ordning vid förändringar i uppdraget för Capio S:t Görans Sjuk-

hus.  

 HSN och landstingsstyrelsen bör relativt snart och gemensamt 

reda ut hur den fortsatta regleringen av FoUU vid Capio S:t Gö-

rans Sjukhus ska gå till och vilka åtaganden och ersättningar som 

ska gälla. 

 HSN bör, i dialog med ägaren, dra upp riktlinjer för hur erfaren-

heter från Capio S:t Görans Sjukhus kan användas inom lands-
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tinget. Det gäller främst förbättringar av landstingssjukhusens kva-

litetsstyrning och möjligheterna till en effektivare patientöverfö-

ring mellan vårdnivåer.  

 

2. Utgångspunkter för granskningen 

2.1 Motiv till granskningen 

Under 2010 års granskning av hälso- och sjukvårdsnämnden genomförde revis-

ionen en särskild fördjupad granskning avseende planeringen inför upphand-

lingen av S:t Görans Sjukhus m.m. med anledning av att det rådande vårdavta-

let skulle upphöra vid årsskiftet 2012/2013. Enligt granskningen var analysen 

av handlingsalternativ relativt begränsad. Ett antal potentiella risker i upphand-

lingen uppmärksammades, som att konkurrensen inte kommer att utnyttjas fullt 

ut, att upphandlingen och vårdavtalet inte fullt ut kommer att uppfylla kraven 

på konkurrensneutralitet och att vårdinnehåll kommer att läggas fast utan till-

räckligt hänsynstagande till Nya Karolinska Solna (NKS) samt Framtidsplanen 

för hälso- och sjukvården (FHS).  

 

Den upphandling som genomförts och det nya avtal som tecknats med leveran-

tören (Capio AB) får direkta konsekvenser för landstingets ekonomi. Det gäller 

givetvis det pris som offererats men också hur den fortlöpande avtalsstyrningen 

gentemot S:t Göran kommer att kunna läggas upp, med utgångspunkt från det 

avtal som tecknats. Till de ekonomiska konsekvenserna hör också de överens-

kommelser som slutits då det gäller bolagsköp/försäljning liksom även hyres-

förhållanden och finansieringen av framtida investeringar vid S:t Görans Sjuk-

hus. Upphandlingen av S:t Görans Sjukhus är vidare en viktig del i planeringen 

för den framtida hälso- och sjukvården. Det har därför sammantaget funnits 

goda skäl för att granska de nya förutsättningar som skapats genom upphand-

lingen och avtalen med leverantören och vad det betyder för vården och för 

landstinget framöver. 

 

2.2 Revisionsfrågor 

Övergripande revisionsfråga: Har upphandlingen av S:t Göran genom-

förts så att förutsättningar för en tillfredställande avtalsstyrning möjlig-

görs? 

 

Delfrågor:  

 

Vilka konsekvenser innebär ingångna avtal för möjligheten till en tillfred-

ställande avtalsuppföljning och avtalsstyrning av kvalitet och ekonomi? 

 

Hur har upphandlingen skapat förutsättningar för S:t Görans roll i det 

framtida sjukvårdssystemet? 

 

2.3 Avgränsning 

Granskningen har omfattat upphandlingen av vård, investeringar för byggnat-

ioner samt kopplingen mellan upphandlingen och S:t Görans framtida roll (en-

ligt framtidsplanen). I granskningen har även ingått att granska beredningen 
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före och efter fullmäktigebeslut. Hanteringen av bolagsköp och bolagsförsälj-

ning kommer att granskas i särskild ordning då tillträdesförhandlingar m.m. är 

avslutade. 

 

Ansvarig styrelse för upphandling och hela affärsuppgörelsen är HSN. 

 

Det har inte varit revisionens avsikt att göra en ”domstolsprövande” granskning 

av hur LOU har tillämpats. Revisionen har dock granskat de förutsättningar 

som upphandlingen och affärsuppgörelsen vilar på liksom de ramar och förut-

sättningar för avtalsstyrning och avtalsuppföljning som det ingångna avtalet 

ger. LOU:s ramverk utgör därför en utgångspunkt i granskningen av bered-

ningen och planeringen av upphandlingen. 

 

2.4 Bedömningsgrunder 

 Lagen om offentlig upphandling (LOU) 

 Kommunallagen (KL), avseende bl.a. överlämnande av verksamhet, 

insyn m.m. 

 Regelverken för akutsjukhusen, bl.a. flerårsavtal, kvalitetsstyrning, 

vårdval, etc. 

 Landstingsfullmäktiges beslut om upphandlingen (LS 1011-0923) 

 Framtidsplanen för hälso- och sjukvården, bl.a. S:t Görans Sjukhus 

roll, samverkan med Nya Karolinska Solna (NKS) och andra sjukhus, 

investeringar, etc. (LS 1104-0574) 

 

2.5 Metod 

 

Granskningen har genomförts med hjälp av dokumentstudier, intervjuer 

och konsekvensanalyser.  

 

De dokument och moment som särskilt analyserats/granskats gäller: 

 granskningen av tidigare avtal med Capio från 2005 

 beredningen och planeringen av denna upphandling 

 upphandlingsprocessen 

 ärendehanteringen 

 förfrågningsunderlag 

 vinnande anbud 

 delar av de underlag som på HSN:s förvaltnings (HSF:s) uppdrag 

tagits fram av extern juridisk expertis 

 ingångna avtal 

 

Intervjuer har genomförts inom HSF, LSF (Landstingsstyrelsens förvalt-

ning), Locum, Capio S:t Görans Sjukhus och Aleris (anbudsgivare; se 

avsnitt 4). 

 

Projektledare för granskningen har varit Ralf Jonsson och Johan Blomberg 

har varit projektmedarbetare. 
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3. Underlag och analyser inför upphand- 

        lingen 

I december 2010 beslutade hälso- och sjukvårdsnämnden, HSN att föreslå 

landstingsstyrelsen att de ska föreslå fullmäktige dels att akutsjukvården 

vid S:t Görans Sjukhus ska upphandlas varvid även försäljningen av Capio 

S:t Görans Sjukhus AB, bolaget, ska ingå i upphandlingen, dels att uppdra 

åt hälso- och sjukvårdsnämnden att ansvara för genomförande av upphand-

lingen. I januari 2011 beslutade fullmäktige i enlighet med HSN:s förslag. 

 

Till grund för besluten i HSN och i fullmäktige låg ett tjänsteutlåtande som 

beskrev bakgrunden och det nuvarande verksamhetsuppdraget vid sjukhu-

set. Framtida behov av vård vid sjukhuset och vissa möjliga handlingsal-

ternativ för landstinget att svara upp mot dessa behov framgick liksom 

principer för vilken vård som bör utföras vid sjukhuset från och med 2013 

samt framtida ägarförhållanden för bolaget. 

 

I tjänsteutlåtandet diskuteras tre alternativa driftsformer för sjukhuset när 

avtalet som gällde fram till 2012-12-31 upphörde. Alternativen var att 

driva sjukhuset inom ramen för vårdval, att återta sjukhuset och driva det i 

egen regi eller att upphandla driften av verksamheten. Några ytterligare 

alternativ utreddes inte, t.ex. att driva verksamheten genom s.k. manage-

mentavtal. 

 

Av de tre alternativen bedömdes vårdval inte som något realistiskt alterna-

tiv. Återtagande i egen regi bedömdes som ett alternativ, men dess eventu-

ella för- och nackdelar redovisas inte i tjänsteutlåtandet. Upphandlingsal-

ternativet beskrivs dock mer ingående. Inom ramen för detta alternativ 

diskuteras summariskt bland annat förekomsten av en marknad för driften 

av sjukhuset, lokalfrågor och risker.  

 

I den riskanalys som genomfördes cirka tre månader innan fullmäktige 

beslutade om val av driftsform för sjukhuset var utgångspunkten att sjuk-

huset skulle upphandlas. De faktiskt iakttagna riskerna som identifierades 

kring upphandlingsalternativet presenterades mycket knapphändigt i tjäns-

teutlåtandet som låg till grund för beslut. 

 

I den gjorda upphandlingen är det nya avtalet tecknat på nio år med möj-

lighet för HSN att förlänga det med upp till ytterligare fyra år. Tjänsteutlå-

tandet/beslutsunderlaget innehåller en argumentation om varför det är 

nödvändigt med en lång avtalsperiod. 

 

Revisionens bedömning 

Revisionen anser att det i tjänsteutlåtande som låg till grund för beslut om 

val av driftsform på ett tydligare sätt borde ha redovisat för- och nackdelar 

med alla driftsformerna för att ge ett mer fullständigt beslutsunderlag. In-

för beslut i HSN och därefter i fullmäktige, borde det vidare ha genomförts 

en riskanalys som inkluderade alla föreslagna handlingsalternativ för drif-

ten av sjukhuset.  
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Motiven för en lång avtalsperiod ges i tjänsteutlåtandet. Enligt revisionens 

uppfattning hade rimligen frågorna om avtalsperiodens längd och osäker-

heten om sjukhusets framtida utveckling också stor betydelse för hur 

marknadens aktörer gjorde sina olika bedömningar. En kortare avtalspe-

riod skulle eventuellt kunnat intressera fler aktörer, då osäkerheten om 

framtiden då reduceras. Sådana aspekter finns dock inte kommenterade i 

tjänsteutlåtandet. Här kan också erinras om föregående avtal, bl.a. att vård-

avtal då tecknades med en möjlighet att begränsa avtalsperioden till 2005 – 

2009. 

 

4. Upphandlingsmodellen 

Sjukhuset har sedan 1999 drivits och (till största delen) ägts av Capio AB 

genom ett avtal som gällt fram till och med utgången av 2012, ett avtal 

som inte gått att förlänga. Som en konsekvens av detta beslutade fullmäk-

tige under hösten 2010 om att återköpa bolaget i landstingets ägo genom 

att utnyttja en befintlig köpoption i gällande optionsavtal. Detta i syfte att 

säkerställa landstingets kontroll av driften av sjukhuset från och med 2013. 

I januari 2011 beslutade fullmäktige att upphandla akutsjukvården vid S:t 

Görans Sjukhus. Parallellt beslutades att en majoritet av aktierna i bolaget 

skulle säljas till den anbudsgivare som kontrakteras för driften av vården 

vid sjukhuset, Capio S:t Görans Sjukhus AB. HSN fick uppdraget att ta 

fram ett förfrågningsunderlag och att genomföra upphandlingen. 

 

Lagen om offentlig upphandling, LOU, reglerar hur offentliga myndighet-

er ska gå till väga när de upphandlar varor och/eller tjänster. HSN valde att 

genomföra upphandlingen genom ett urvalsförfarande. Med urvalsförfa-

rande avses ett förfarande i två steg. I det första steget inbjuds leverantörer 

att ansöka om att få lämna in anbud i ett senare skede. Sex leverantörer 

ansökte om att få lämna anbud. Dessa prövades mot, av HSN, uppställda 

krav på ekonomisk ställning och teknisk kapacitet. Fyra av dessa sex leve-

rantörer kvalificerades och bjöds in att lämna anbud i ett senare skede. I 

det andra steget i urvalsförfarandet skickade HSN, ut förfrågningsunderlag 

med uppställda skallkrav, utvärderingsmodell och -kriterier med mera till 

de fyra kvalificerade företagen. I den aktuella upphandlingen utgjorde en 

kombination av offererat pris och kvalitet grunden för val av leverantör. 

Vid anbudstidens utgång hade två av de fyra kvalificerade leverantörerna, 

Capio AB och Aleris Holding AB, lämnat in anbud. Praktikertjänst och 

Carema avstod från att lämna anbud. Under våren 2012 har upphandlingen 

slutförts genom att HSN 2012-03-27 fattat tilldelningsbeslut och 2012-04-

12 tecknat avtal med Capio AB. Ingen överprövning av beslutet har be-

gärts. 

 

Som nämnts ovan så beslutade fullmäktige dels att akutsjukvården vid S:t 

Görans Sjukhus skulle upphandlas, dels att försäljningen av Capio S:t Gö-

rans Sjukhus AB, bolaget, skulle ingå i upphandlingen. Processen innefat-

tade därmed övertagande av verksamhet i en affärsuppgörelse med fler 

olika komponenter: 
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 Återköpa bolaget i landstingets ägo genom att utnyttja en befintlig 

köpoption i gällande optionsavtal. Detta i syfte att säkerställa 

landstingets kontroll av driften av sjukhuset från och med 2013. 

 Upphandling av driften av det nuvarande sjukhuset och därutöver 

säkerställa SLL:s rätt att råda över sjukhusets framtida utveckling. 

 En försäljning av bolaget till den anbudsgivare som kontrakteras 

för att bedriva vården vid sjukhuset. 

 Ett optionsavtal som säkerställer rätten för SLL att återköpa bola-

get från vinnande anbudsgivare vid avtalstidens utgång, eller om 

så anses påkallat, före avtalstidens utgång. 

 

Till detta ska läggas att i upphandlingen och affärsuppgörelsen ta hänsyn 

till komplexiteten i denna liksom de osäkerheter och oklarheter som finns 

inbyggda i framtidsbedömningar om vårdutveckling, lokalbehov och S:t 

Görans roll i länets framtida sjukvårdsstruktur. 

 

Arbetet har bedrivits i en sedvanlig projektstruktur med projektägare, styr- 

och referensgrupper, projektledning med mera. Arbetet har bedrivits dels 

med personal från olika delar av landstinget, dels med externa rådgivare, 

främst Setterwalls Advokatbyrå för juridisk och strategisk rådgivning samt 

Arthur D. Little för strategisk rådgivning och processtöd. I den för upp-

handlingen upprättade projektplanen budgeterades kostnader för externa 

konsulter till 1,5 mnkr medan den faktiska kostnaden för externa konsulter 

uppgick till nästan 70 mnkr i mitten av april 2013..  

 

Revisionens bedömning 

Den samlade bedömningen är att förekomsten av de, i upphandlingen, 

inkluderade affärsuppgörelserna avsevärt ökat komplexiteten i hela proces-

sen för alla i upphandlingen inblandade parter. En del av komplexiteten 

följer också av det tidigare avtalet med Capio från 2005. 

 

Som ovan nämnts har ingen överprövning av upphandlingen och tilldel-

ningsbeslutet begärts. Därmed har det inte skett någon domstolsprövning 

om upphandlingsmodellen i alla avseenden är förenlig med kraven i LOU. 

 

Revisionen kan inte uttala sig om rimligheten i de faktiska kostnaderna för 

externa konsulter, men konstaterar att dessa har blivit vida högre än vad de 

budgeterats till. Eftersom merparten av kostnaderna gäller juridisk rådgiv-

ning visar det rimligen på en initial underskattning av affärsuppgörelsens 

faktiska komplexitet. Bl.a. har en betydande del av rådgivningen handlat 

om att utreda olika frågor som hänger samman med avtalet som ingicks 

med Capio 2005, men även att säkerställa förenligheten med LOU. 

 

5. Avtalets förutsättningar och  

        konsekvenser 

5.1 Allmänt  

Det uppdragsavtal som ingåtts är ett avtal som på ett mer övergripande 

plan beskriver relationen mellan Stockholms läns landsting (SLL) och 
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leverantören samt uppdragets art. I det underliggande vårdavtalet med 

tillhörande bilagor beskrivs uppdraget mer i detalj. 

 

Det gällande uppdragsavtalet mellan SLL och Capio AB består av flera 

delar, främst: 

 Ett vårdavtal 

 Ett aktieöverlåtelseavtal 

 Ett optionsavtal 

 Avlämnat anbud 

 

Som en del av avtalet ingår således det lämnade anbudet. Inom ramen för 

den del i anbudet som låg till grund för den kvalitativa utvärderingen av 

anbuden hade anbudsgivarna uppmanats att beskriva hur de avser att leve-

rera kvalitet utifrån tre kriterier, med mål att: 

 Minimera vårdskador 

 Patienter inom rimlig tid ges den akuta vård de har behov av 

 Vård som inte kräver ett akutsjukhus kompetens och resurser förs 

ut till vårdgivare utanför akutsjukhuset 

 

5.2 Vårdavtalsmodellen  

För utformningen av vårdavtalet uppges det ha varit ett viktigt syfte att 

uppnå likhet gentemot flerårsavtalen för landstingssjukhusen Enligt tjäns-

teutlåtandet om Antagande av leverantör (HSN 1005-0489) gäller följande: 

 

”Vårdavtalet 

Vårdavtalet utgår från det förslag till reviderad flerårsavtalsmodell som 

SLL planerade att införa för övriga akutsjukhus i länet från 2012. Denna 

modell har sedermera införts för övriga akutsjukhus i länet. Vårdavtalet 

reglerar de åtaganden och tjänster som vårdgivaren förbinder sig att utföra. 

Vårdtjänsterna avses inledningsvis omfatta basspecialiteterna internmedi-

cin, kirurgi, ortopedi, anestesi- och intensivvård, neurologi samt akut om-

händertagande.” 

 

”Ändringar under avtalstiden 

Med hänsyn till att hälso- och sjukvårdsverksamhet ständigt utvecklas har 

SLL enligt vårdavtalet rätt att göra vissa ändringar i vårdgivarens åta-

gande. Detta innebär bland annat rätt att årligen öka volymen med upp till 

tio procent. Outnyttjad volymökning kan påkallas av SLL vid ett senare 

tillfälle. SLL har vidare rätt att ändra eller utöka specialiteter.” 

 

En skillnad gentemot landstingssjukhusen gäller avtalens längd som för S:t 

Göran/Capio är nio år och en option om ytterligare fyra år. För SLL-

sjukhusen gäller flerårsavtal på fyra år, men fr.o.m. 2013 ska en årlig över-

syn av verksamhetsuppdraget ske för de landstingsägda akutsjukhusen och 

därmed även målvolym och totalersättning. Detta med anledning av de 

förändringar som initierats av vårdval, framtidsplanen (FHS), etc. 

 

Enligt vårdavtalet kan den årliga volymökningen vara upp till 10 procent. 

Det innebär således på nio år en möjlig volymförändring på i storleksord-
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ningen 110 procent och med en eventuell option om ytterligare fyra år, 210 

procent, d.v.s. en fördubbling eller tredubbling av vårdvolymen, samtidigt 

som inriktningen kraftigt kan förändras genom att ytterligare specialiteter 

inrättas. 

 

Revisionens bedömning 

Enligt revisionens bedömning finns en grundläggande skillnad i avtalen 

med Capio S:t Görans Sjukhus AB jämfört med landstingets övriga akut-

sjukhus. Flerårsavtalen med landstingssjukhusen kan ytterst hanteras med 

en styrning från ägarens sida. Avtalet med Capio är en affärsuppgörelse 

och ska hanteras inom ramen för den gjorda upphandlingen och tecknade 

avtal.  

 

Till skillnad från landstingssjukhusen kan inte landstinget/beställaren ensi-

digt bestämma över sjukhuset utan man har att utgå från tecknade avtal. I 

det längre perspektivet krävs därför former för en mer utvecklad avtalsför-

valtning (se avsnitt 6.3). 

 

5.3 Pris och kostnader 

En särskild rapport om upphandlingen redovisades till HSN i november 

2012 (Upphandlingen av S:t Görans Sjukhus; HSN 1005-0489). Rapporten 

beskriver översiktligt den process som varit och de överväganden som 

gjorts. Enligt HSN-rapporten ger det ingångna avtalet följande konse-

kvens: ”Vad gäller kostnadsbesparing kan konstateras att det upphandlade 

vårdavtalet medför en lägre ersättning jämfört med den ersättning som 

gäller enligt nuvarande avtal. För år 2013 förväntas totalersättningen vara 

cirka 120 miljoner kronor lägre än vad den hade varit under nuvarande 

avtal.” Upphandlingen innebär därmed en initial sänkning av kostnaderna 

med ca 10 procent och en motsvarande sänkning av vårdpriset.  

 

Hyran för alla beslutade investeringar finns med i förfrågningsunderlaget 

och avtalet (inklusive den nya akutmottagningen). De framtida hyres- och 

lokalkostnaderna för de stora investeringar i ny-, till- och ombyggnationer 

av S:t Görans Sjukhus som är planerade och som ska finansieras är dock 

ännu inte reglerade. Vid tillämpningen av vårdavtalet och med åtföljande 

volymökningar kommer den planerade expansionen påverka kostnaderna 

för såväl landstinget som för Capio S:t Görans Sjukhus AB (se vidare av-

snitt 6.6). 

 

Revisionens bedömning 

Allmänt gäller att så länge som framtida avtalsstyrning m.m. resulterar i ett 

bibehållande av en lägre prisnivå än landstingssjukhusen är avtalet och 

vårdpriset att se som fördelaktigt för landstinget. Samtidigt kan konstateras 

att vissa framtida kostnader återstår att reglera, främst gällande kostnader 

för utbildningsåtaganden (se avsnitt 5.7) samt framtida investeringar och 

hyreskostnader (se avsnitt 6.6).  

 

5.4 Kvalitet och kvalitetsuppföljning 
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I upphandlingen har som nämnts tre underkriterier för kvalitet definierats. 

Anbudsgivaren skulle i respektive kvalitetsredogörelse beskriva sin lös-

ning för hur målet i respektive underkriterium skulle uppnås.  

 

Capios anbud, som är en del av vårdavtalet, innehåller i sin kvalitetsredo-

görelse sammantaget mer än 80-talet mål för de tre gällande utvärderings-

kriterierna och upp mot 150 åtgärder/åtgärdsområden som ska säkerställa 

måluppfyllelse. Detta är den mycket mångfasetterade bild av den offerera-

de kvaliteten som beställaren (HSF) har att utgå från i sin planering av 

uppföljningsinsatserna. 

 

Capio har enligt avtalet en skyldighet att årligen rapportera och följa upp 

kvalitetsredogörelsen.  

 

Enligt HSF har Capios anbud noga genomgåtts av förvaltningen och de 

utlovade kvalitetsåtagandena har listats. Av förvaltningen utsedd avtalsan-

svarig ska enligt HSF i sin roll säkerställa att kvalitetsparametrarna följs 

upp. 

 

Revisionens bedömning 

HSF har enligt revisionens bedömning en svår och krävande uppgift i att 

följa upp den offererade kvaliteten vid S:t Görans Sjukhus. HSF måste 

kunna värdera, bedöma och kontrollera utvecklingen beträffande alla olika 

delmål och utlovade åtgärder, som Capio offererat. Eventuellt krävs även 

medicinsk kompetens för detta HIT 

 

Det har varit en vällovlig ambition från HSN att ge utrymme för innova-

tiva förslag från anbudsgivarna. Det ställer dock krav på ett väl utvecklat 

uppföljningssystem. Det hade därför varit en fördel om krav och ramar för 

ett system och en struktur för uppföljning av offererad kvalitet ställts på 

anbudsgivarna och formulerats redan i förfrågningsunderlaget. Detta skulle 

ha underlättat för HSN att följa upp den offererade kvaliteten i ett vin-

nande anbud. Även om Capio har en årlig rapporteringsskyldighet vad 

gäller kvalitetsredogörelserna så kan det finnas en risk att beställaren 

(HSN) har svårt att hantera informationen och bedöma måluppfyllelse 

m.m. 

 

5.5 Att föra ut vård som inte behöver akutsjukhusets resurser; kon-

cernstyrning  

Underkriteriet 3, ”Föra ut vård som inte behöver akutsjukhusets resurser”, 

är i Capios anbud och i en jämförelse med de andra två kriterierna till stor 

del inte lika preciserat vad gäller mer detaljerade delmål och åtgärder. I 

huvudsak är det planen för framtidens hälso- och sjukvård som istället 

åberopas, med dess strukturella ambitioner. Samtidigt kan konstateras att 

denna fråga även handlar om medicinsk praxis, inte minst frågan om att 

snabbt får ut medicinskt färdigbehandlade från akutsjukhus till annan vård-

form. 
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För Capio S:t Göran är redan i nuläget samspelet med Bromma sjukhus av 

vital betydelse och en stor del av de patienter som inte längre behöver 

akutsjukhuset resurser överförs mycket snabbt dit. Samverkan underlättas 

av att båda sjukhusen tillhör Capio-koncernen.  

 

Revisionens bedömning 

Enligt revisionens bedömning finns här generella erfarenheter att dra för 

SLL avseende medicinsk praxis och planeringen av vården i landstinget 

när akutsjukhusens resurser inte längre behövs. En motsvarande förplane-

rad samverkan inom landstingskoncernen som i Capiokoncernen skulle 

sannolikt kunna minska vårdtiderna ytterligare och därmed frigöra vård-

platser. Det skulle också samtidigt innebära att landstingssjukhusen skulle 

förbättra sin lönsamhet/resultat på ett motsvarande sätt som S:t Görans 

Sjukhus. 

 

5.6 Viten  

Enligt vårdavtalet kan HSN under vissa givna förutsättningar kräva vite av 

leverantören om brister i levererad kvalitet som påtalats inte åtgärdas. Till 

HSN:s påtalande av bristen är det kopplat en begäran att få in en godtagbar 

åtgärdsplan för att eliminera bristen. Först om den begärda åtgärdsplanen 

inte lämnas in till HSN för godkännande, eller om den av HSN, godkända 

åtgärdsplanen, inte effektueras av Capio kan vite utkrävas.  

 

Revisionens bedömning 

Det är en mängd olika delmål och åtgärder som Capio offererat i sitt anbud 

som i sig kan vara svåra att följa upp. Till detta kommer att åtgärdsplaner 

ska kunna bedömas. Revisionen bedömer att det är en riktig ambition att 

söka åtgärda brister innan frågan om viten aktualiseras samtidigt som det 

blir en utmaning att koppla viten för brister till den offererade kvaliteten. 

 

5.6 Benchmarking  

En viktig potential i det ingångna avtalet är att rusta för en benchmarking 

och en lärprocess som involverar landstingssjukhusen. Detta gäller främst 

vad landstingssjukhusen kan lära från den offererade kvalitetsstyrningen 

vid S:t Görans Sjukhus, men också vad landstinget kan lära om styrning 

inom koncernen från Capio så som koncern (se 5.5 ovan). 

 

Revisionens bedömning 

HSF borde, i dialog med landstingsstyrelsens (ägarens) förvaltning, dra 

upp riktlinjer för hur erfarenheter och ett lärande från den offererade kvali-

tetsstyrningen, kan nyttjas i landstingssjukhusens kvalitetsstyrning och hur 

en effektivare patientöverföring mellan vårdnivåer i koncernen kan organi-

seras. HSF har också att hantera eventuella sekretesskrav som kan finnas i 

sammanhanget.  

 

5.7 FoUU (Forskning, utbildning och utvecking)  

Enligt vårdavtalet gäller att vårgivaren (Capio S:t Görans Sjukhus AB) ska 

ingå separat avtal med landstinget om dess FoUU-åtagande. I HSN:s tjäns-

teutlåtande (2010-11-22) om Upphandling av akutsjukvård vid S:t Görans 
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Sjukhus, anförs vidare följande angående FoUU-frågorna: ”För åtaganden 

under vårdavtalet avseende forskning, utveckling och utbildning, kris- och 

katastrofberedskap samt driftsäkerhet utgår ersättning enligt särskilda av-

tal. Ersättning för vård som inte finansieras av SLL, till exempel vård till 

utomläns- och utomlandspatienter, regleras i särskild ordning.” 

 

Det framgår av allmänna villkor (punkt 12.3) att Capio S:t Görans sjukhus 

ska tillhandahålla kliniska utbildningsplatser för vård- och medicinstu-

deranden och utrymme för AT- och ST-tjänstgöring för läkare. Revisionen 

kan dock konstatera att ersättningen för FoUU är oreglerad och avses en-

ligt LSF och HSF att hanteras utanför upphandlingen. Det har för S:t Gö-

rans Sjukhus störst betydelse för utbildningsfrågorna, som 2012 uppgick 

till 15,5 mnkr. Frågan om framtida omfattning och inriktning av utbild-

ningarna är således oreglerad från årsskiftet 2012/2013 i den betydelsen att 

det saknas ett avtal/en affärsuppgörelse. Istället har Capio S:t Görans 

Sjukhus hanterats på samma sätt som landstingssjukhusen, vilket innebär 

att landstinget via utbildningsdirektiv med bilagor fördelat pengar till Ca-

pio S:t Görans Sjukhus. 

 

Enligt vårdavtalet omfattas Capio S:t Görans Sjukhus av gällande ALF 

avtal (Avtal mellan svenska staten och vissa landsting om samarbete om 

grundutbildning av läkare, medicinsk forskning och utveckling av hälso- 

och sjukvården). Enligt vårdavtalet ska det som tidigare nämnts även ingås 

separat avtal för FoUU med sjukhuset. Enligt LSF ska Capio S:t Görans 

Sjukhus behandlas som övriga akutsjukhus och det ska därför inte skrivas 

några separat avtal gällande FoUU med sjukhuset.  

 

Revisionens bedömning 

Det faktum, att avtalet talar om att ”ingå separata avtal” för FoUU och att 

LSF/HSF bedömer att det kan ske genom muntliga avtal eller de utbild-

ningsdirektiv som nu lämnats riskerar att skapa osäkerhet mellan parterna 

om vad som gäller i frågan.   

 

Inom landstinget pågår vidare en översyn av ersättningssystem och ersätt-

ningsnivåer för FoUU. Ett problem gäller att avväga och ersätta utbild-

ningsåtagandena tillräckligt för att täcka vårdgivarens kostnader och att 

därmed även kunna engagera privata vårdgivare i högre utsträckning.  

 

Revisionen uppfattar att FoUU-frågorna vid S:t Görans Sjukhus befinner 

sig i ett otydligt avtalstillstånd efter årsskiftet 2012/2013 och möjligen 

vilar på muntliga avtal. I avvaktan på reglering och i avvaktan på att en 

översyn av ersättningssystem m.m. kan slutföras finns en risk att Capio S:t 

Görans Sjukhus inte är villigt att ta på sig utbildningsåtaganden i erforder-

lig omfattning. Det är därför angeläget att klara ut hur den fortsatta regle-

ringen av FoUU ska gå till och vilka åtaganden och ersättningar som ska 

gälla.  

 

5.8 Insyn och transparens; landstingsrevisionens roll 
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Rätten till uppföljning, meddelarskydd och beställarrevisioner är inskrivna 

i avtalen.  

 

Av avtalen framgår vidare att Landstingsrevisorerna insyn i vårdverksam-

heterna förväntas gå via beställaren/HSN.   

 

Revisionens bedömning 

För landstingsrevisionen har det hittills fungerat att få insyn i verksamhet-

en via beställaren, HSN. Principiellt är dock denna ordning inte tillfreds-

ställande. Revisionen avvaktar dock den översyn av kommunallagen som 

pågår och som bland annat omfattar utredning av kommunernas och lands-

tingens ansvar för kontroll och uppföljning av verksamhet som bedrivs i 

privat regi och behovet av insyn. Denna del av översynen ska presenteras 

den 30 juni 2013. 

 

6. Avtalsstyrning mot ett förändrat 
        vårdinnehåll 

6.1 Planeringen för framtidens hälso- och sjukvård  

Som en till förfrågningsunderlaget och vårdavtalet bilagd del ingår Fram-

tidsplan för hälso- och sjukvården (FHS) som fullmäktige beslutade i juni 

2011. Bakgrunden till och innehållet i denna plan (d.v.s. versionen från 

20111) kan sammanfattas enligt följande. 

 

Under de kommande åren kommer befolkningen att öka kraftigt i Stock-

holms län samtidigt som andelen äldre kommer att bli större. Efterfrågan 

på hälso- och sjukvård förändras kontinuerligt genom exempelvis nya be-

handlingsmetoder och förebyggande vård samt förväntningar från patienter 

och befolkningen i övrigt. I juni 2011 fastställde fullmäktige inriktningen 

för hälso- och sjukvården i länet i ”Framtidsplan för hälso- och sjukvår-

den”, framtidsplanen. I den redovisas strategier som syftar till att trygga 

kapaciteten, tillfredsställa behoven och utveckla hälso- och sjukvården i 

olika avseenden. Genomförandet av framtidsplanen är ett arbete som bed-

rivs i flera faser utifrån fastställda målbilder för perioden 2015 – 2025 

inom följande huvudområden: 

 

 Hälso- och sjukvårdsuppdrag inom sjukvårdsstrukturen 

 Ändamålsenliga lokaler och investeringar 

 Kompetensförsörjning och forskning  

 

Karolinska Universitetssjukhuset bedriver merparten av sin verksamhet i 

Huddinge och Solna. Byggnaderna i Solna är gamla och inte helt ända-

                                                      

 
1
 Framtidsplanen för hälso- och sjukvården har vidareutvecklats och en ny vers-

ion fastställdes av landstingsfullmäktige i juni 2012. En ytterligare konkretisering 

av planen, ”Andra steget”, förväntas beslutas av fullmäktige i juni 2013. 
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målsenliga, varför man sedan ett par år tillbaka bygger ett nytt, modernt 

sjukhus Nya Karolinska Solna, NKS, som successivt kommer att tas i bruk 

från och med 2016. Tanken är att NKS kommer att kunna skapa nya möj-

ligheter för att bedriva och utveckla både vård och forskning, samtidigt 

som det kommer att innehålla färre vårdplatser än dagens verksamhet i 

Solna. I juni 2013 förväntas fullmäktige besluta om Karolinskas verksam-

hetsinnehåll och som en konsekvens av detta, även vilka verksamheter som 

ska flyttas ut från sjukhuset till andra vårdgivare. I dagsläget beräknas 

cirka 25 procent av dagens verksamhet vid Karolinska skiftas ut.  

 

Alla akutsjukhus bedöms få ökade vårdvolymer på grund av demografiska 

förändringar som beräknas komma under de närmaste åren. Akutsjukhu-

sens profilering i framtiden kan, enligt planen, inte fastställas i detalj för-

rän verksamhetsinnehållet i det nybyggda NKS klarlagts. Bedömningen är 

ändå att akutsjukhusen får en större andel akut vård och att vårdtyngden 

kommer att öka. De förändringar inom hälso- och sjukvården som Stock-

holms län står inför kommer även att påverka den framtida verksamheten 

vid S:t Görans Sjukhus.  

 

6.2 S:t Görans Sjukhus framtida roll i sjukvårdssystemet 

Den version av framtidsplanen från 2011-04-27 som ingått i förfrågningsun-

derlaget, ger en relativt allmän beskrivning av den föreslagna strukturomvand-

lingen och ger vissa summerade riktvärden för hur vårdproduktionen i lands-

tinget föreslås förändras. Inga specifika volymförändringar anges för de olika 

sjukhusen. Dock med undantag för omdaningen av Karolinska och byggandet 

av Nya Karolinska Solna (NKS) där vissa totalvolymer som planeras att ”ut-

skiftas” från Karolinska anges. 

 

Enligt beslut i fullmäktige 14 – 15 juni 2011 om budget och framtidspla-

nen, uppdrogs till landstingsstyrelsen att utarbeta förslag till profilering av 

respektive akutsjukhus (inklusive S:t Görans Sjukhus) för beslut i lands-

tingsfullmäktige. Så har ännu inte skett men beslut om profilering av akut-

sjukhusen (inklusive S:t Göran) förväntas tas i samband med beslut om 

budgeten för 2014 

 

Senare (under 2012 efter att upphandlingen avgjorts) har inom FHS i en 

version 2.0 av planen vissa volymuppskattningar gjorts för de olika sjuk-

husen i perspektivet 2016/17.  

 

HSN krävde i förfrågningsunderlaget in beskrivningar från alla anbudsgi-

vare på hur de avser att arbeta med att skifta ut vård som inte behöver 

akutsjukhusets kompetens och resurser. I sitt anbud beskriver Capio inte 

bara hur de planerar att skifta ut vård från sjukhuset, utan även hur de av-

ser att agera i de delar där de kommer att ta emot vård från andra vårdgi-

vare, främst Karolinska. 

 

Revisionens bedömning 

Det fanns inte i förfrågningsunderlaget (inklusive framtidsplanen (FHS)) i upp-

handlingen några egentliga beskrivningar av S:t Görans Sjukhus roll/profil i det 

framtida sjukvårdssystemet. Kopplat till arbetet med FHS finns fortfarande en 
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hel del oklarheter om den framtida vårdutvecklingen. Det innebär att det finns 

en osäkerhet i den framtida tillämpningen och förvaltningen av det ingångna 

avtalet. Denna situation ställer krav på en aktiv avtalsförvaltning (se nedan). 

 

6.3 Att förändra vårduppdraget 

Upphandlingen innebär, som tidigare nämnts, att all typ av akutsomatisk vård, 

inom ramen för begreppen utökat bassjukhus och specialiserad vård, kan om-

fattas av avtalet. Upphandlingen och vårdavtalet innebär inte några andra av-

gränsningar än att den årliga volymtillväxten ska kunna uppgå till 10 procent. 

Upphandlingen och vårdavtalet innebär ingen egentlig avgränsning av vården 

vad gäller de specialiteter som ingår eller vårdvolymerna. All specialiserad 

akutsomatisk vård kan således bedrivas. Beställaren avgör storleken på vårdvo-

lymen och vilka specialiteter som ingår. 

 

Enligt vårdavtalet gäller att beställaren ensidigt kan göra förändringarna i 

vårdvolymer och vårdinriktning. Ändringarna förutsätter dock att det ”en-

ligt Beställarens skäliga bedömning finns tillgång till ändamålsenliga loka-

ler för sådan ändring eller utökning.” Från landstingets sida har man ”tagit 

höjd” för att klara en expansion av vården och lokalerna vid S:t Görans 

Sjukhus genom att i budgeten för 2013 godkänna föreslagen inriktning för 

investeringar vid sjukhuset på motsvarande 1 252 mnkr (under tidspe-

rioden 2013 – 2022). 

 

Planeringen för den framtida vården vid S:t Görans Sjukhus innefattar 

flera osäkerheter. Främst blir planeringen avhängig utfall vad gäller dels 

genomförande av Nya Karolinska Solna (NKS) liksom av övriga delar av 

planen för framtidens hälso- och sjukvård (FHS), dels befolkningsutveckl-

ing och sjukdomsutveckling. Därför krävs en mer detaljerad planering av 

vården vid S:t Görans Sjukhus, liksom det gör för respektive landstings-

sjukhus.  

 

Enligt vårdavtalet ska också lokalfrågorna särskilt vägas in då förändringar 

i vårdvolymer och vårdinriktning görs. Större förändringar i vårdåtagandet 

kommer då att ställa krav på ombyggnationer eller omflyttningar av verk-

samheterna, vilket i sin tur innebär frågor om och förhandlingar om hyres-

kostnader och om finansieringen av investeringar för ombyggnation (se 

vidare avsnitt 7). 

 

Revisionens bedömning 

För S:t Görans Sjukhus kan inte förändringar i uppdraget, till skillnad från 

landstingssjukhusens uppdrag, genomföras genom ägarbeslut. Här krävs 

att förändringen genomförs i samverkan med Capio, så som bolagsägare 

och vårdentreprenör, inom ramen för tecknade avtal. Planering och föränd-

ringar i uppdraget behöver beskrivas och genomföras i termer av konse-

kvensanalyser (bl.a. personal, lokaler/ombyggnationer, etc.). Även om 

vårdavtalet i huvudsak reglerar ersättningar (och inte fokuserar på anbuds-

givarens kostnader) måste rimligen årliga förhandlingar föras och överens-

kommelser ingås.   
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Även då det gäller lokalfrågorna och bygginvesteringar finns behov av 

återkommande förhandlingar med Capio.  

 

Sammantaget bedömer revisionen att HSN behöver utforma en utvecklad 

avtalsförvaltning med tydliga former för en avtalsuppföljning och en för-

handlingsordning som säkerställer att förändringar i uppdraget även är i 

linje med intentioner och regelverk i LOU. 

 

6.4 Utvecklingen av ersättningsmodeller och avtal för styrningen av 

akutsjukhusen 

Lika villkor för sjukhusen är en viktig utgångspunkt vid upphandling. En-

ligt HSN:s tjänsteutlåtande 2010-11-22, Upphandlingen av akutsjukvård 

vid S:t Görans Sjukhus, gäller följande: ”Under hösten 2010 pågår ett ar-

bete med att revidera flerårsavtalsmodellen inför nästa avtalsperiod som 

inleds 2012. Eftersom en av utgångspunkterna vid upphandlingen är att S:t 

Görans Sjukhus och länets övriga akutsjukhus ska arbeta under så lika 

villkor som möjligt kommer den reviderade styrmodellen att få stor bety-

delse för utformningen av förfrågningsunderlaget.” 

 

Enligt budget 2013 gäller vidare att en vidareutveckling ska ske av alla 

vårdavtal (inkl. flerårsavtalen med landstingssjukhusen). Likaså framgår 

av fullmäktiges budgetdirektiv att en vidareutveckling av ersättningsmo-

dellerna ska åsyftas för akutsjukhusen. Hur detta kan komma att påverka 

avtalsförvaltningen och tillämpningen vad gäller S:t Görans Sjukhus är 

dock oklart. I en PM 2011-02-01 som advokatbyrån Setterwall tagit fram 

på HSF:s uppdrag avseende förväntade förändringar i akutsjukvården un-

der avtalstiden framgår följande: ”SLL har vid våra kontakter särskilt un-

derstrukit följande problematik avseende förändringar under avtalstiden i 

det avtal som nu ska upphandlas: SLL:s avtal kommer att omförhandlas 

om ca tre år varvid bl.a. ersättningsmodellen kommer att förändras. Det är 

av vikt att alla länets sjukhus tillämpar samma ersättningsmodell varför 

SLL efter denna omförhandling önskar anpassa även ersättningsmodellen i 

det avtal som nu ska upphandlas till den nya ersättningsmodell som efter 

omförhandlingen ska tillämpas för övriga sjukhus i länet. Närmare inform-

ation om vilka förändringar i ersättningsmodellen som kan bli aktuella 

finns inte i nuläget.” 

 

Setterwalls gör följande bedömning av denna fråga: ”Beträffande den för-

ändrade ersättningsmodellen anser vi inte, mot bakgrund hur begränsad 

den information som idag föreligger om hur ersättningsmodellen kan 

komma att ändras, att det är möjligt att säkerställa att denna förändring 

kommer att vara förenlig med LOU” 

 

Revisionens bedömning 

Revisionen tolkar Setterwalls uttalande som att det är svårt att genomföra 

förändringar i ersättningsmodellen givet det ingångna avtalet mellan Capio 

och landstinget. Det ger således en indikation på att det kan vara svårt att 

upprätthålla lika villkor gentemot övriga akutsjukhus, givet att ersättnings- 

och avtalsmodellerna kan komma att förändras för landstingssjukhusen. 
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6.5 Vårdval och sidoverksamhet 

I Framtidsplan för hälso- och sjukvården (2011-04-27), som bilagts för-

frågningsunderlaget, framgår att ”Huvudprincipen är att akutsjukhusen inte 

tillåts delta i vårdval.” Frågan om vårdval (nuvarande och framtida) är 

dock inte explicit berörd i avtalet med Capio AB. Emellertid kan vårdvals-

verksamhet bedrivas vid S:t Göran i form av en s.k. sidoverksamhet, så 

länge det inte inkräktar på det avtalade uppdraget. I praktiken är det dock 

sannolikt svårt att i en uppföljning kunna visa på att en sidoverksamhet 

skulle tränga ut åtagandet (uppdraget). Vårdavtalet uppställer således inget 

förbud mot vårdvalsverksamhet 

 

Privatfinansierad verksamhet (t.ex. via privatförsäkringar) kan bedrivas 

som sidoverksamhet. Generellt sett gäller att privatfinansierad verksamhet 

kan bedrivas i landstingets lokaler, men i första hand ska uthyrning ske till 

landstingsverksamhet. I nuläget råder dessutom en generell lokalbrist.  

 

Revisionens bedömning 

Revisionen konstateraratt villkoren för Capio S:t Görans Sjukhus skiljer 

sig åt mot landstingssjukhusen. Detta eftersom Capio S:t Görans Sjukhus 

för framtiden har möjlighet att bedriva vårdvalsverksamheter till skillnad 

från landstingssjukhusen, vilket har betydelse för volymutveckling och 

därmed ersättningar. . 

 

Det är, enligt revisonens tolkning och bedömning, vidare möjligt att bed-

riva privatfinansierad verksamhet vid S:t Görans Sjukhus, men det är i 

nuläget knappast möjligt att få göra det i landstingets lokaler. Däremot kan 

privatfinansierad verksamhet bedrivas i andra lokaler så länge som det inte 

inkräktar på det avtalade uppdraget. 

 

6.6 Lokalbehov, byggnationer och investeringar 

Som framgått ovan ska en expansion av verksamheten vid S:t Görans Sjukhus 

vara möjlig. Detta framgår av landstingets budgetar och av planeringen för 

framtidens hälso- och sjukvård (FHS). Expansionen förutsätter dock enligt 

vårdavtalet att det ”enligt Beställarens skäliga bedömning finns tillgång till 

ändamålsenliga lokaler för sådan ändring eller utökning.” 

 

En s.k. fastighetsutvecklingsplan (FUP) togs fram i januari 2010 i samverkan 

mellan Locum, Capio S:t Görans Sjukhus AB och Stockholms läns sjukvårds-

område (SLSO) där olika utvecklingsscenarier för verksamheten redovisas. 

 

I juni 2010 (parallellt med planeringen av upphandlingen av S:t Görans sjuk-

hus) beslutade landstingsfullmäktige (LS 1003-0198) om ny- och ombyggnat-

ion av lokaler för akutmottagning samt patologi och obduktion vid S:t Görans 

akutsjukhus med ett ekonomiskt investeringsutrymme på 260 mnkr. Fullmäk-

tige beslutade också att uppdra åt landstingsstyrelsen och hälso- och sjukvårds-

nämnden att beakta dessa investeringar i samband med upphandlingen av nytt 

driftavtal för S:t Görans Sjukhus. Detta har beaktats i förfrågningsunderlaget 

genom en referens till den pågående ombyggnationen i framtidsplanen (FHS) 
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och en referens om hyreskostnadskonsekvenser i en fotnot till en bilaga till 

bilagan om typavtal. 

 

I januari och februari 2011 (parallellt med att HSN beslutade om anbudsinbju-

dan) genomfördes en översiktlig förstudie i samverkan mellan Locum och Ca-

pio S:t Görans Sjukhus AB. Arbetet innebar en fördjupning av den FUP som 

tidigare tagits fram. Ett förslag med tre utvecklingsetapper; på kort sikt (till 

2013, medellång sikt (till 2018) och lång sikt (till åt 2025) redovisades. För 

respektive etapp finns bl.a. uppskattningar av vårdplatstillskotten och omfatt-

ningen av erforderliga byggnationer. I förstudien, som dock inte varit föremål 

för något politiskt ställningstagande, sägs att det finns möjlighet att tillskapa 

lokaler för ytterligare vårdplatser för att kunna nå motsvarande vårdvolymer 

som Danderyds sjukhus eller Södersjukhuset har.  

 

I februari och mars 2012 (parallellt med att HSN utvärderade anbuden) genom-

fördes en fördjupad förstudie i samverkan mellan Programkontoret (för plane-

ringen av framtidens hälso- och sjukvård) och Capio S:t Görans Sjukhus AB. 

Fördjupningen innebar bl.a. att kostnadskalkyler togs fram liksom en tidplan 

för etapper och inflyttningar. 

 

I juni 2012 beslutade fullmäktige om budget för 2013 (ca två månader efter att 

avtalet tecknats med Capio AB). Budgeten innehöll ett s.k. inriktningsbeslut på 

1 070 mnkr avseende S:t Görans Sjukhus, vårdavdelningar och behandling. I 

beslutet framgår att en förstudie har genomförts om sjukhusets lokalbehov på 

sikt och att det kommer att ske en etappvis utveckling med om- och nybyggnat-

ioner. 

 

När det gäller de investeringar som aktualiseras av inriktningsbeslutet om 1070 

mnkr finns en osäkerhet om hur dessa ska finansieras och därmed hur de kom-

mer att påverka landstingets kostnader. Normalt gäller för byggnationer att 

dessa i sin helhet finansieras via hyra. Vad gäller större strategiska investering-

ar är detta dock inte realistiskt och här finns en diskussion inom 

LSF/programkontoret om behovet av att skapa nya finansieringsmodeller och 

principer för att lösa finansieringen. Detta gäller bl.a. stora nybyggnationer 

t.ex. de nya enheter för akutmottagning och centraloperation som planeras vid 

akutsjukhusen. 

 

En annan fråga gäller omställningskostnaderna. Den extra utgift på 25 mnkr för 

evakueringslokaler i samband med ombyggnationen av akuten kommer bland 

annat att belasta landstinget (genom Landstingsfastigheter Stockholm). Ett 

annat exempel gäller flyttningen av rättspsykiatrin som innebär ett antal olika 

steg med ett antal ombyggnationer som måste göras i syfte att möjliggöra en 

expansion vid S:t Görans sjukhus. 

 

Revisionens bedömning 

Den expansion som planeras för S:t Görans Sjukhus är omfattande. Revisionen 

bedömer att det finns en god beredskap och fastighetsplanering för att möta den 

expansion och de lokalbehov som bl.a. aktualiseras i framtidsplanen. Ett åter-

kommande samarbete har skett med Capio S:t Görans Sjukhus AB under 2010, 

2011 och 2012 i fastighetsplaneringsfrågorna och kring planeringen av expans-

ionen vid S:t Görans Sjukhus, parallellt med upphandlingsprojektet. Informat-

ionen om FUP, förstudien och fördjupad förstudie, liksom hela ärendet om 
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ombyggnationen av akutmottagningen m.m., har inte förmedlats till övriga 

anbudsgivare. Någon överprövning i domstol har inte skett. Därmed har inte 

heller frågan om informationen från förstudierna kan ha inneburit ett otillbör-

ligt informationsövertag för Capio S:t Görans Sjukhus prövats. Samverkan och 

koordineringen inom landstinget, för att identifiera och undvika eventuella 

problem med likabehandlingen, har dock i denna fråga varit otillräcklig inom 

landstinget. Revisionen har konstaterat att HSF i övrigt lagt stor vikt vid den 

s.k. likabehandlingsprincipen med anlitande av extern expertis för att så långt 

möjligt söka undvika att Capio får ett informationsövertag. 

 

Revisionen bedömer att Capio kommer att ha en relativt stark position i kom-

mande hyresförhandlingar, givet att landstinget kommer att genomföra beslu-

tade investeringar och expandera verksamheten vid S:t Görans Sjukhus och att 

Capio rimligen är den enda vårdgivare som är aktuell/möjlig. Detta kommer att 

behöva lösas inom ramen för vårdavtalet. Det hade därför varit en fördel om 

ställningstagande till principerna för framtida beräkningar av hyreskostnader 

för större strategiska investeringar hade ingått i upphandlingen/affärsupp-

görelsen (via förfrågningsunderlag/avtal). Detta innebär att kostnadsansvaret 

för framtida investeringar inte är fastlagda, vilket innebär en risk för lands-

tinget. 

 

Revisionen bedömer också att det är oklart vilka omställningskostnader som 

kommer att aktualiseras med anledning av byggnationer liksom hur dessa ska 

finansieras och fördelas mellan landstinget och Capio. 



 

Kort om rapporten 
Upphandlingen av vård vid S:t Görans Sjukhus har skapat goda förut-

sättningar för att utveckla en fungerande avtalsstyrning, givet det 

handlingsalternativ man valt och den osäkerhet om vårdutvecklingen i 

landstinget i stort som funnits. Vissa frågor återstår dock att lösa. Det 

gäller bl.a. regleringen av FoUU (forskning, utveckling och undervis-

ning) liksom vilken roll Capio S:t Göran ska ha i vårdvalsverksamhet-

en.  

 

I det längre perspektivet finns många oklarheter som successivt måste 

hanteras. Det gäller främst de framtida hyreskostnader som aktuali-

seras genom de investeringar för ny-, till- och ombyggnationer som 

förutsätts i en expansion av verksamheten vid S:t Görans Sjukhus. Det 

är också rimligt att förutsätta att de årliga förändringar av uppdraget 

som HSN enligt avtalet ensidigt kan beställa kommer att behöva dis-

kuteras kopplat till lokalfrågorna. Hälso- och sjukvårdsnämnden be-

höver därför utforma en utvecklad avtalsförvaltning med tydliga for-

mer för avtalsuppföljning och en förhandlingsordning som även säker-

ställer att förändringar i uppdraget är i linje med intentioner och regel-

verk i LOU.  

 


