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Aktuellt och reportage

❙ ❙ Det var i juni 1999 det historiska be-
slutet fattades i Stockholms läns lands-
ting. Alla anställda i primärvården, geri-
atriken, omsorgen och öppna psykiatrin
skulle erbjudas att ta över sina enheter.

Tre skäl låg bakom beslutet 1999.
Rollfördelningen mellan uppdragsgiva-
re, det vill säga politiker, och utförare,
det vill säga själva vården, skulle bli tyd-
ligare. Patienten skulle få en större val-
frihet. Och personalens inflytande skul-
le öka.

– Det var inte av ekonomiska skäl
utan för att höja kvaliteten, säger Kjell
Lundin, i landstingets projekt Mångfald
i vårdproduktionen.

Men i 32 av de 131 enheter som av-
knoppats de senaste åren har driften
övertagits av vårdföretag som inte är
personalägda. I några av dessa fall har
det funnits anbud från personalen. Men
andra anbud har ändå vunnit.

– Jag tror att man kan räkna på ena
handens fingrar de fall där personalen
lagt ett bud men förlorat. I övriga fall har
personalen inte varit intresserad av att ta
över, säger Kjell Lundin.

Tre faktorer ska tas hänsyn till
I upphandlingen och val av utförare ska
hänsyn tas till tre faktorer: Kvalitetskra-
ven måste vara uppfyllda. Kontinuite-
ten, det vill säga att personalen finns
kvar, ska ha ganska stor betydelse. Och
till sist tas hänsyn till priset, enligt Kjell
Lundin.

I de flesta fall har personalen följt
med trots att ett externt företag tagit
över, enligt Kjell Lundin. Det har alltså
funnits kontinuitet. I andra fall har per-

sonalen sagt upp sig och företagen har
fått rekrytera. Detta gäller främst Södra
Stockholms sjukvårdsområde, SSSO,
där de snabba privatiseringarna skapat
oro. 

Särskilt beslut i södra Stockholm
Stockholms län är uppdelat i sex geogra-
fiska sjukvårdsområden vart och ett med
egen politisk styrelse. I Södra Stock-
holms sjukvårdsområde tog politikerna i
sjukvårdsstyrelsen ett särskilt beslut
1999. All primärvård skulle privatiseras
före utgången av 2001, alltså utan att in-
vänta personalens initiativ. Det förklarar
varför alla enheter är privatiserade i
SSSO, se tabellen nedan.

Hornstulls vårdcentral är ett exempel
på en vårdcentral där personalen nekats
ta över och där läkarna sagt upp sig.
Inom andra sjukvårdsområden har upp-
handlingen i princip begränsats till en-
heter som inte fungerat väl.

Huruvida ett anbud har varit rimligt
rent ekonomiskt har inte alltid varit up-
penbart. Den del som privatiserats behö-
ver inte tidigare ha haft egen budget. Till

exempel kan en vårdcentral som tidiga-
re gått med underskott haft gemensam
budget med en mödravårdscentral som
delat med sig av sitt överskott. Ett anbud
bara för vårdcentralen kan då vara rea-
listiskt men se dyrt ut i upphandlarnas
ögon.

Mångfaldsprojektets uppgift har varit
att underlätta för personal som velat ta
över, bland annat genom att ge starta
eget-kurser och erbjuda konsulter, råd
och information. Sedan är det varje
sjukvårdsområde som gör upphandling-
en och bedömer anbuden. Kjell Lundin
ser det inte som ett misslyckande att 32
enheter övergått till företag som inte är
personalägda. 

Hans intryck är heller inte att ekono-
min har fått spela för stor roll i upphand-
lingen. Förutom i SSSO fanns ingen för-
väntad takt i vilken privatise-ringen
skulle ske.

– Men det har skett i mycket större
omfattning än någon räknat med.

Omkring 150 vårdenheter är fortfa-
rande landstingsdrivna. Av dessa väntar
60 på upphandling. •

Större valfrihet och ökat
inflytande motiv till beslutet

Personalen skulle få större inflytande och patien-
ten större valfrihet. Det var landstingspolitiker-

nas i Stockholm motiv när de 1999 beslöt att kon-
kurrensutsätta primärvården. Idag drivs hälften av
all primärvård i privat regi.

Men villkoren har inte varit lika för alla. I södra
sjukvårdsområdet ville politikerna gå snabbare
fram och beslöt att all primärvård skulle vara privat
i slutet av detta år. Där är nu hälften av vårdcentra-
lerna personalägda, hälften drivs av andra företag.
I övriga landstinget har privatiseringen skett snara-
re utifrån personalens initiativ och i en långsam-
mare takt.

Vi har besökt två vårdcentraler som båda berörts
av förändringarna.
På Bro vårdcentral är läkarna nöjda, sedan de fått
ta över själva. Men de hade gärna sett att de kun-
nat få samma villkor i landstingets regi.

På Hornstulls vårdcentral är läkarna besvikna,
och alla sade upp sig sedan de förlorat sin upp-
handling. Konsulten som skulle hjälpa dem – anvi-
sad av landstinget – kritiseras nu av landstinget för
att lägga för dyra bud.

Privatiserade enheter inom Stockholms läns landsting under 1 januari 1999–30 september 2001. Totalt
drivs 43 av de 131 nytillkomna privata verksamheterna av andra än personalen. 11 av de 43 är helt ny-star-
tade närakuter. Det innebär att 32 redan befintliga enheter övergått till ej personalägda vårdföretag. Käl-
la: Projektet Mångfald i vården, SLL, och tidningen Fakta.

Sjukvårdsområden NÖSÖ NVSO NSSO SSSO SÖSO SVSO

Totalt antal enheter 19 18 13 67 4 5
Helt personalägda 8 8 8 20 2 3
Delägda av personalen 1 8 2 23 1 0
Ägda av koncerner eller 10 2 3 24 1 2
ej personalägdaföretag

Privatiseringen av primärvården i Stockholms landsting

TEXT: Sara Hedbäck, Elisabet Ohlin

FOTO: Hasse Pettersson



Läkartidningen  ❙ Nr 1–2  ❙ 2002  ❙ Volym 99 7

Vårdcentralen i Bro privatisera-
des för snart två år sedan efter
att ha varit nedläggningshotad.
Tack vare en bra uppgörelse med
landstinget finns idag fler läkare.
Men det hade varit enklare om
de kunnat få bättre arbetsvillkor
utan att privatisera, tycker che-
fen Inger Steen.

❙ ❙ Efter snart två års erfarenhet av före-
tagande säger Inger Steen:

– Det är roligt. Det känns bra. Men
det kräver att man har tid och energi ut-
över det vanliga. Vi har gjort allt själva.
Det är inspirerande att lära sig nya saker
utanför läkaryrket. Bro-befolkningen är

jättenöjd. Idag kom en patient med en
stor gryta ärtsoppa och bjöd hela perso-
nalen på lunch.

Inger Steen hade jobbat i Bro sedan
1984. Hon slutade i mars 1999. Hon or-
kade inte vara kvar. En av fyra läkare fat-
tades på vårdcentralen och det gick inte
att få vikarier. Samtidigt blev arbets-
uppgifterna fler. Droppen som fick bäga-
ren att rinna över var när Inger Steen ock-
så beordrades fara till Kungsängen och
gå rond på ett sjukhem där.

– Det kändes fel. Vi var underbeman-
nade men vårdcentralen i Kungsängen
hade full bemanning.

Inger Steen sa upp sig. Då ville inte de
två andra läkarna heller vara kvar och

vårdcentralen stod inför ett nedlägg-
ningshot. Det väckte opinion hos Bro-
borna som bara hade vårdcentralen att gå
till när de blev sjuka.

Politikerna lovade att vårdcentralen
skulle få vara kvar och våren 1999 be-
slutade landstinget att ta in anbud. Per-
sonalen bestämde sig så småningom för
att lägga ett bud. Inger Steen som börjat
arbeta i Sundbyberg använde tillsam-
mans med de andra läkarna sommarse-
mestern för att räkna på ett bud. Budet
antogs och i mars 2000 tog personalen
över under namnet Hälsocentralen i Bro
AB. 

All personal har gått landstingets
starta eget-kurs och 19 av 22 är deläga-
re. 

Fler läkartjänster nu
Nu har de råd med 4,7 läkartjänster mot
tidigare 3,5 och tjänsterna är fullt be-
mannade. Det har också blivit fler skö-
terskor och sekreterare. Dessutom slapp
de ansvaret för sjukhemmet i Kungsäng-
en.

– Vi hade ett bra förhandlingsläge. Vi
fick 15 miljoner men jag vet inte hur
mycket mer det är än vad vårdcentralen
kostade tidigare. Då fanns ingen separat
budget för Bro. Men vi gick inte med på
mindre. Vårt villkor var att vårdcentra-
len skulle fungera bättre än tidigare, an-
nars var det ingen idé att ta över. Det var
inga andra som kunde lägga ett vettigt
bud. De andra hade inga läkare.

– Många tycker att vi fick mycket
pengar. Men ska man få folk att jobba i
primärvården måste man ha drägliga ar-
betsförhållanden och det hade vi inte
förut. Nu har vi hamnat på en lagom nivå.
Vi har inte höjt våra löner mycket, vi har
anställt folk istället och tagit in vikarier
när det behövts. Och vi får tag på vikari-
er nu. Förut ville de inte komma hit.

Har arbetsbördan ökat?
– Oh ja. Arbetsveckan är längre. Jag

jobbar heltid som distriktsläkare så det
blir kvällar och helger som går åt till ad-
ministration. Men det är ändå roligare än
förut, för vi bestämmer själva och då or-
kar man mer. Så är det nog för alla här,
att de jobbar mer. Alla har sitt ansvars-
område och blir inspirerade av att kunna
hitta nya lösningar.

Vad har blivit bättre?
– Vi kan bestämma om arbetstider,

utbildningar och ledigheter. Och löner
till viss del. Patienterna säger att det är
en gladare stämning och bättre service. 

– Själva jobbet har inte ändrat sig.
Men vi har infört en astmamottagning,
överviktsgrupper, diabetesgrupper, in-
kontinensmottagning och utökad vacci-
nationsmottagning. Vi har bättre kvalitet
i verksamheten idag. Förut hann man
bara det mest akuta.

Glada doktorer i Bro. Tre av vårdcentralens fem läkare. Från vänster chefen Inger
Steen, Prudencia Díez och Lars Forssell, som tycker att det skapas ett helt annat
engagemang när alla är engagerade även i vårdcentralens ekonomi.

Ralph Lédel (m), ordförande i
landstingsstyrelsen, är nöjd med
de senaste årens privatiseringar.

❙ ❙ – Det är mycket bra. Vi är för all mång-
fald i nuvarande landstingsledning.

Vad anser du om SSSOs beslut att
upphandla hela primärvården under
mandatperioden?

– Alla våra sjukvårdsområden är väl-
digt självständiga. De har valt den mo-
dellen och det har jag inget emot. Många
vårdcentraler i SSSO har under lång tid
haft stora personalproblem. En del pri-
vatiseringar har tillkommit på grund av
att bråk och oenighet bland personalen

gjort att man haft svårt att rekrytera per-
sonal. När man har privatiserat har det
blivit lätt att rekrytera.

Varför har ni inte valt den modellen
inom hela landstinget?

– Det fanns ingen anledning till det.
Var det särskilt dålig styrning i

SSSO?
– Har man svårt att rekrytera personal

är det dåligt skött. Varken tjänstemän el-
ler politiker har ansträngt sig ordentligt.

Vad tycker du om att personalen inte
fått ta över i en del fall trots att de lagt
ett bud.

– Ganska sunt, då har man ju lagt ett
sämre bud.•

»Vi är för all mångfald«

Fler läkartjänster och nöjda
patienter på Bro vårdcentral
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När landstinget ville privatisera
all primärvård i Södra Stock-
holms sjukvårdsområde (SSSO)
gick hela personalen på
Hornstulls vårdcentral ihop och
la ett bud på sin arbetsplats. Men
trots att politikerna uttryckligen
ville premiera personaldrivna
verksamheter valde beställaren
ett billigare alternativ. 

❙ ❙ – Det känns som ett hån! säger Yvon-
ne Karlsson Lind, distriktsläkare på
Hornstulls vårdcentral i Stockholm. 

Nu har hon och de andra läkarna där
sagt upp sig. Trots att beslutet om upp-
handling av primärvården togs 1999
väntade personalen på Hornstulls vård-
central till för drygt ett år sedan med att
bilda ett bolag och delta i upphandlingen.

– Till att börja med så hade vi ju trott

Personalens företräde kom
till korta mot ett lägre bud

Landstingets beställare är myck-
et kritisk mot konsultfirman som
anlitades för att hjälpa persona-
len i Södra Stockholms sjuk-
vårdsområde, SSSO. Anbuden,
bland andra det för Hornstulls
vårdcentral, har varit alldeles för
dyra, anser beställaren.

❙ ❙ Landstinget anlitar nu ännu en konsult-
firma för resterande förhandlingar. 

Anders Olsson representerar lands-
tingets beställare och har förhandlat med
anbudsgivarna i SSSO. Han är mycket
kritisk till konsultfirman som landstinget
erbjöd personal som velat lämna anbud.

– Jag har sett flera upphandlingar där
de varit inblandade där budet hamnat
fruktansvärt högt.

En av dem var Hornstulls vårdcentral
(se artikeln ovan). Anders Olsson tror att
de höga kalkylerna beror på att konsult-
firman räknat med vinster på över 10 pro-
cent av omsättningen för de personaldriv-
na bolagen. Men han är delvis självkritisk
och säger att det är landstingets ansvar att
det inte fungerat med konsultfirman ef-
tersom landstinget har anlitat den.

Den på landstinget som anlitat konsult-
firmorna, Kjell Lundin, säger sig dock
vara nöjd. Han menar att missnöjet beror
på att beställaren och konsulterna har oli-

ka uppfattningar om vad saker bör kosta.
– Min uppfattning är att det beställa-

ren vill ha kostar mer än vad man har råd
med, säger han.

En annan konsultfirma har kallats in
för att räkna på vad det skulle kosta att
driva Hornstulls vårdcentral för ett per-
sonalbolag. Denna kom dock fram till
samma nivå som den första, enligt Kjell
Lundin. Nu ska emellertid de båda kon-
sultfirmorna arbeta parallellt med de
återstående personalgrupper som vill
knoppa av i SSSO.

Den kritiserade konsultfirman vill
inte kommentera denna artikel utan hän-
visar till sin uppdragsgivare. •

Olika uppfattningar om vad det får kosta

Skulle du rekommendera andra att ta
över?

– Ja, om de inte hittar en annan lös-
ning. Hade landstinget gett oss så här
många läkare och sköterskor så hade vi
inte gjort det. Det hade sparat mycket
energi och varit mycket enklare. An-
ställningsformen har ingen betydelse.
Huvudsaken är att man hinner tänka ef-
ter på jobbet ibland.

Det överlägset bästa stället
Distriktsläkaren Lars Forssell anställdes
i somras. Han har ett 20-tal andra vård-
centraler att jämföra med och tycker att
Hälsocentralen är den överlägset bästa.
Här har han kunnat starta forskningspro-
jekt. Det finns trygghet, långsiktighet
och utrymme för idéer. På landstings-
drivna vårdcentraler har det saknats mål
i verksamheten och det har brustit i både
ekonomi- och kvalitetsuppföljning, an-
ser han.

– Jag tror att landstinget skulle kunna
utvecklas så här också under förutsätt-
ning att man har lite långsiktighet i den
ekonomiska planeringen, att man stimu-
lerar utveckling och inflytande från per-
sonalen.

– Intrycket är att man ger avknoppad
verksamhet gynnsammare villkor. Var-
för kan man inte ge landstingsdriven
verksamhet samma förhållanden? •

Rättelse

Av misstag råkade en rad falla
bort från krönikan i Läkartidning-
en nr 51–52. »Sagan om Klara-
Bella Jonssons julafton« är en tra-
vesti på Tage Danielssons »Karl-
Bertil Jonssons julafton«.

Yvonne Karlsson Lind, distriktsläkare på Hornstulls vårdcentral i Stockholm skulle ha
blivit VD om personalen fått ta över vårdcentralen. Istället har hon, kollegan Bengt
Jacobson och övriga läkare sagt upp sig i besvikelse. Landstinget valde vårdföretaget
Curera istället, som gav ett billigare bud.



Läkartidningen  ❙ Nr 1–2  ❙ 2002  ❙ Volym 99 9

att vi kanske kunde vara kvar inom lands-
tinget i någon form, berättar distriktslä-
karen Yvonne Karlsson Lind, den dri-
vande bakom personalens bolagsidé.

– Men sedan insåg vi ju att det skulle
bli privat och att vi kunde försöka göra
det bästa av situationen. Så fick vi kon-
takt med konsulten som ju var väldigt
uppmuntrande. 

Bengt Jacobson, distriktsläkare, sä-
ger att han hellre är med och lägger ett
anbud på sin arbetsplats än att bli upp-
köpt.

– Eller bara dra iväg som en del gjor-
de.

När det stod klart att vårdcentralen
skulle privatiseras slutade några bland
personalen. Somliga gick av ideologiska
skäl till landstingsdriven vård, en del lä-
kare slutade för att det planerade bolaget
inte skulle bli enbart läkarägt. Men de
som var kvar, såväl läkare som sjukskö-
terskor, sekreterare och undersköterska,
gick på starta eget-kurs och förberedde
tillsammans med en konsult sig på att ta
över vårdcentralen som ett bolag.

Räknade fram ett rimligt bud
Trots att det var svårt att få ut uppgifter
om hur mycket verksamheten dittills
hade kostat tyckte personalgruppen att
de tillsammans med konsulten räknade
fram ett rimligt bud för vad det skulle
kosta att driva en bra primärvård. I april
lämnades anbudet in.

Politikerna hade varit tydliga med att
personalgrupper skulle ha företräde i
förhandlingar och personalen såg posi-
tivt på sina chanser. 

Först fick de beröm för att anbudet
var välskrivet och genomarbetat. Sedan
fick de veta att budet var alldeles för
högt.

– Då försökte vi få dem att tala om vad
vi räknat fel på, säger Bengt Jacobson.

– Men beställaren sa att de inte fick
göra så.

Birgit Engman, vårdcentralschef och
distriktsläkare berättar hur de försökte
peka på sin egen kvalitet. Personalen på
vårdcentralen står för kontinuitet, de
känner patienterna.

– Men de sade att de utgår ifrån att
alla anbudsgivare har hög kvalitet.

Så den 11 oktober fick personalen
veta att avtalet gått till Curera.

– Beställarens argument var enbart
ekonomiska. Vi låg för högt. De sa att
det finns inte mer pengar än så här. Det
skilde 3,8 miljoner tror jag.

Men beställaren sa också vid sista
förhandlingstillfället »hur ska jag kunna
försvara för skattebetalare och politiker
att vi skulle ge er 3 miljoner mer när vi
får samma sak för ett lägre pris?«

– Men ni får ju inte samma sak när vi
går härifrån, sa vi.

Yvonne Karlsson Lind beskriver hur
personalen hade utarbetat sitt alternativ
omsorgsfullt, med ambitioner att bedri-
va bra vård med bra kvalitet. 

– Att man låter det gå så här i för-
handlingen, det är så svårt att förstå. De
propagerar hela tiden för att det är så bra
att personalen knoppar av. Det känns ju
som ett hån!

Pengarna antagligen slut
Personalen tror också att det påverkade
att Hornstull var en av de sista vårdcen-
tralerna i SSSO att förhandla. Att det helt
enkelt inte fanns några pengar kvar.

Så nu har alla ordinarie läkare sagt
upp sig och den första februari tar Cure-
ra över. 

Varför kan inte läkarna arbeta kvar?
– Det är både det att jag blir förban-

nad på landstinget och att jag inte tror på
Curera, säger Bengt Jacobson.

Bengt Jacobson har varit tjänstledig
från Jakobsbergs vårdcentral som ännu
så länge är landstingsdriven och går nu
tillbaka dit. 

Birgit Engman ska börja arbeta på
vårdcentralen i Täby.

Yvonne Karlsson Lind skulle ha varit
personalbolagets VD. Nu ska hon börja
jobba i primärvården i Södertälje

– Ja, dels så känner jag mig besviken
på att vi inte fick avtalet. Jag känner mig
besviken på hela förhandlingen. Sedan
tror jag inte riktigt på dem som kommer
att ta vid. 

Men både Yvonne Karlsson Lind och
Birgit Engman skulle kunna tänka sig att
lägga ett anbud igen om det blev aktuellt
på deras nya arbetsplatser. Bengt Jacob-
son är mer tveksam.

– Vill ni verkligen försöka, och sedan
kanske inte bli trodda en gång till? •

»Politikerna har haft lite väl bråttom«
❙ ❙ Christian Fischerström, jurist på
Praktikkonsult, Läkarförbundets ser-
vicebolag som hjälper privatläkare med
rådgivning och avtalsskrivande, tycker
inte att beslutet i SSSO att all primärvård
ska privatiseras är bra.

– Initiativet till privatisering måste
komma från personalen och inte
uppifrån. För att det ska bli en bra pri-
märvård måste personalen ha ägarinfly-
tande.

– I en upphandling kan de stora bola-
gen ta större risker genom att lägga låga
bud för att komma in på marknaden. Ris-
ken är att det blir en koncentration till
några stora sjukvårdsbolag. Då går vi

från ett monopol till ett oligopol med då-
lig insyn, dåligt inflytande för persona-
len och långa beslutsvägar.

»Tvång är aldrig bra«
Anders Nilsson, vice ordförande i
Distriktsläkarföreningen i Stockholm,
har inget att invända mot privatiseringar
i sig. Tvärtom, mångfald är bara positivt.

– Men initiativet till privatisering ska
komma från den egna enheten. Det finns
en del tveksamheter i SSSO där man sålt
ut verksamheter till den billigaste intres-
senten utan att ta hänsyn till kvalitet, vil-
ket är förkastligt. Det verkar som om po-
litikerna i SSSO haft lite väl bråttom, sä-

ger han. Om en personalgrupp inte vill
så kan det vänta. Tvång är aldrig bra.

Inger Ros (s), oppositionslandstings-
råd och 3:e vice ordförande i Hälso- och
sjukvårdsnämnden, tycker att organisa-
tionsförändringarna i Stockholm går all-
deles för fort. 

– Det finns inga tydliga utvärdering-
ar som visar att det här ger en bättre kva-
litet. Man måste stanna upp och utvär-
dera. 

– Jag upplever att det handlar mer om
ideologi än om kvalitet och innehåll.
Landstinget måste jobba med att utveck-
la den egna verksamheten och inte tro att
lösningen enbart är andra huvudmän. •

»Jag blev fångad av det och skulle kunna
tänka mig att försöka igen«, säger
Yvonne Karlsson Lind som skulle blivit
VD i personalens bolag. »Men då skulle
man ju vilja ha mer garantier att man har
en möjlighet att få det. Här kändes det
som att beställaren svek oss.«


