Skåne Care styrelse ansöker om utökad kredit
Styrelsebeslut 6 september 2019
Bakgrund
I juni 2018 tecknade Skåne Care ett samförståndsavtal med hälsoministeriet i
Saudiarabien. I juni 2019 lyckades vi, efter mycket hårt arbete, tecknat ett specifikt avtal
för att bistå landet i omställningen av den nationella hälso- och sjukvården.
Saudiarabien har en ambitiös vision om att till 2030 gå från olje- till kunskapsnation.
Hälso- och sjukvårdssektorn är en självklar och viktig del i omställningen. Jämlikhet,
kvalitet och kostnadseffektivitet är ledord i den nya vårdmodellen. Vi, som Region
Skånes vårdexportbolag kommer i det nya projektet ta rollen som strategisk rådgivare
till Saudiarabiens hälsomyndighet att nå målet – bättre hälso- och sjukvård för alla.
Vad betyder detta för Skåne Care
Uppdraget är ett erkännande för kvalitén i svensk hälso- och sjukvård och alla oss som
arbetar i sektorn. Rollen som rådgivare till hälsoministeriet följer på ett långsiktigt (5
år) och målmedvetet arbete med att etablera Skåne Care som en trovärdig partner. Med
den nya affären kommer bolaget med hög sannolikhet kunna leverera det
avkastningskrav på 5 msek som fullmäktige ställt ut för 2019.
Likviditetspåverkan
Vi är trygga med att hälsoministeriet i Saudiarabien kommer betala de fakturor vi
ställer ut. Däremot är attesteringsrutinerna där erkänt långsamma och det bedöms som
sannolikt att det kan ta upp till ett halvår att få betalt. Simuleringar vi gjort visar att då
vi betalar våra konsulter och resekostnader löpande kommer vi behöva en checkkredit
på 10M för att hantera luckan i likviditet. Detta är alltså en kassaflödeseffekt som
behöver hanteras för att bolaget ska kunna fortsätta skala upp leveransen för att kunna
leverera det avkastningskrav på 5 MSEK som holdingbolaget beslutat om.
Beslut i Skåne Care styrelse
Styrelsen beslutar att hos Regionstyrelsen ansöka om en checkkredit för Skåne Care om
10 MSEK.

Skåne Care erbjuder svensk sjukvårds- och tandvårdsexpertis och medicinska tjänster till internationella
kunder. Erbjudandet omfattar specialiserad sjukvård till patienter, utbildning för vårdpersonal och
konsulttjänster för att bygga, leda och utveckla kliniker och sjukhus. Skåne Care är en del av Region
Skåne. För mer information: www.skanecare.com
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