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Abstract 

 

Rapporten belyser ett exempel på praktisk tillämpning av upphandlingsförfarandet inom vård 

och omsorg. Fallet som skildras är en geriatrisk klinik i Stockholm, Brommageriatriken AB, 

från och med tiden innan företaget blivit personalägt till och med våren 2007 då det efter en 

förlorad upphandling köptes upp av upphandlingsvinnaren. Fallstudien baseras på ett antal 

offentliga dokument, tidningsartiklar och åtta intervjuer med representanterna för samtliga 

inblandade parter: Brommageriatriken AB, Stockholms läns landsting och Stiftelsen 

Stockholms sjukhem som vann upphandlingen. Bilden ges att beslutet att upphandla offentlig 

verksamhet ofta medför ekonomiska problem för det upphandlade företaget som på kort tid 

får ställa om sin verksamhet till marknadsmässiga villkor. Vidare, om företaget förlorar 

upphandlingen om sin egen verksamhet vid ett senare tillfälle kan det riskera att avvecklas. 

Sist men inte minst är det främst stora och kapitalstarka aktörer som gynnas vid 

upphandlingsförfarandet då de kan erbjuda lägre pris på anbudet samt riskerar mindre vid en 

eventuell upphandlingsförlust. 

 
 
 
 
Nyckelord 
utkontraktering, offentlig upphandling, direktupphandling, Lag om offentlig upphandling, 
fallstudie 
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INTRODUKTION 
Hösten 2005 och framåt kan läsare av Dagens Nyheter, SKTF tidningen mm läsa rubriker som 

”Personalens vårdbolag tvingas lägga ner”, ”Solveig Termström tar strid för 

Brommageriatriken”, ”Brommasjukhus tar strid för äldre”, ”Vi kastas mellan hopp och 

förtvivlan”. Listan på artikeltitlarna är lång, rubrikerna låter engagerade och signalerar en 

aktuell fråga i äldrevårdens Stockholm. Problemet handlar om Brommageriatriken AB, ett 

bolag som fyra år tidigare startade som en avknoppning från landstinget. Brommageriatriken 

hade under den tiden drivit sluten och öppen äldrevård och specialiserad hemsjukvård i 

Stockholms Västerort och Ekerö kommun. Sommaren 2005 deltog bolaget i upphandlingen av 

sin egen verksamhet för att förlora den. Att ett företag förlorar offentlig upphandling är inget 

ovanligt, för att en part ska vinna måste de övriga förlora. Det ovanliga med fallet var dels att 

det rörde sig om ett aktiebolag där personalen satsat sina pengar för att köpa upp aktierna, dels 

att de inte accepterade upphandlingens utgång utan gick till domstol. De ifrågasatte 

riktigheten i att Stockholms läns landsting antog Stiftelsen Stockholms sjukhems anbud samt 

ansökte om en ny upphandling. Det blev en het strid som drog ut på tiden och berörde alla tre 

rättsinstanser: länsrätten, kammarrätten och regeringsrätten. Avgörandet kom ett år senare, i 

november 2006, då det beslutades att Stockholms sjukhem skulle ta över verksamheten. 

 

Syftet med denna rapport är att redogöra för Brommageriatrikens historia från och med tiden 

innan avknoppningen till och med våren 2007. Avknoppade verksamheter får till att börja 

med direktavtal, det vill säga de är landstingets enda motpart i förhandlingen. Det är först när 

det ursprungliga direktavtalet går ut som beställaren (landstinget) antingen kan bestämma om 

ytterligare en direktupphandling med bolaget eller kan konkurrensutsätta det och utlysa en 

offentlig upphandling. I det senare fallet kan även andra intresserade vårdgivare lägga in sin 

offert och följaktligen vinna upphandlingen. Rapporten tar därför särskild hänsyn till vilken 

roll detta förfarande har haft för Brommageriatriken AB. 

 

Tillvägagångssätt 
Rapporten baseras på ett antal dokument, tidningsartiklar och åtta intervjuer med 

representanterna för samtliga inblandade parter: Brommageriatriken AB, Stockholms läns 

landsting och Stiftelsen Stockholms sjukhem.  
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 Dokumenten omfattar diverse offentliga handlingar som berör Brommageriatrikens 

verksamhet under åren 2002 till 2005, upphandlingen om Brommageriatriken år 2005 samt 

den efterföljande rättstvisten mellan Brommageriatriken och landstinget. Dessa bidrar främst 

med information i sakfrågor, ”hårddata”.  Tidningsartiklarna nyttjas för att klargöra vilken 

bild av Brommageriatriken som spridits i pressen samt vilka reaktioner kring 

händelseförloppet i samband med upphandlingen som media skrivit om. Slutligen används 

informationen från intervjuerna dels för att belysa olika aspekter av Brommageriatrikens 

verksamhet och samspel med andra aktörer, dels för att ta reda på vilka synpunkter och tankar 

respondenterna haft kring ämnet ifråga. Avsikten med att intervjua representanterna för alla 

tre parter som direkt eller indirekt varit inblandade i rättstvisten är att få en så mångsidig bild 

av händelseförloppet som möjligt.  
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DEL 1- BROMMAGERIATRIKENS UPPKOMST 

De tu blir ett  

Brommageriatrikens rötter går tillbaka till maj 1997 då två stora landstingsdrivna geriatriska 

sjukhus, Råcksta och Blackebergs sjukhus, slogs samman i Stockholms Västerort. Detta var 

en följd av rationaliseringar inom sjukvården då det konstaterades att det inte fanns behov av 

två sådana vårdinrättningar i området. Verksamheten placerades under namnet Västra 

sjukhuset i Blackebergs sjukhus lokaler. Det nya sjukhuset byggdes om något så att antalet 

sängplatser ökade med ett fåtal, men sammanslagningen innebar ändå en kraftig 

kapacitetsneddragning över lag. Detta skulle få sina konsekvenser i framtiden. 

 

Det fanns även andra följder av sammanslagningen, nämligen på personalnivå. De två 

personalgrupperna hade svårt att samarbeta, speciellt svårt var det för dem som flyttat in. Det 

blev en krock mellan två olika sjukhuskulturer, vilket tydligast syntes bland läkarna även om 

det inte var konfliktfritt bland de övriga yrkesgrupperna heller. Efter några år hade en del 

slutat, i synnerhet bland läkarkåren. En av mina respondenter förtydligade situationen: 
 

Det fanns två läger och för att få det att fungera var man tvungen att välja ett till slut. Då var det en del som inte 

gillade läget och slutade då.  Det var nog bra och önskvärt för verksamheten och personalen för man kan inte 

fortsätta med trettioåriga kriget. Så bestämde man: ”Nu kör vi den här riktningen och det är de här människorna 

som kör.”  Då var det ett gäng som kanske inte kände sig så till freds med det och slutade… ett handfull 

personer, de tongivande som slutade. 
 

Eftersom det var en landstingsdriven verksamhet fanns det förväntningar på Västra sjukhuset, 

att landstinget skulle sätta in extra resurser för att hjälpa personalgrupperna att fungera bättre 

ihop och på så sätt lösa situationen. Då så inte blev fallet fick lösningen komma från 

sjukhuset. Efter några månaders diskussioner kom man inom personalen fram till att den enda 

lösningen skulle vara att ta över verksamheten. ”Man trivdes ju på jobbet och med sina 

arbetskamrater egentligen”, sa en informant. Beslutet underlättades också av att det dåvarande 

politiska klimatet uppmuntrade till avknoppningar. En ansökan om direktavtal skickades 

således in och den 17 januari 2002 startade Brommageriatriken AB sin verksamhet. 

 

Låt nedanstående ord vara ett slags summering av perioden på Västra sjukhuset: 
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[…] Orsaken till att vi fick ta över Brommageriatriken, starta ett bolag var att det var något av ett 

problemsjukhus, med problem med ledning, styrning osv. Därför fick vi ta hand om det där. Men sedan 

personalen tagit över har det gått i rätt riktning, och vi har inte haft några större bekymmer, vi har kunnat 

rekrytera nya arbetare. Men det har blivit ganska mycket prat om det här. Ryktet har levt kvar ända till förra året 

[2006] om Brommageriatriken som problemsjukhus: ”Där är det mycket oro.”  
 

Brommageriatriken AB 

Kort om organisationen och avtalet  

Brommageriatriken AB fortsatte att bedriva geriatrisk vård och hade både det medicinska och 

ekonomiska ansvaret för den del av befolkningen som är bosatt i Stockholms västra stadsdelar 

och Ekerö kommun. Verksamheten utfördes i gamla Västra sjukhusets lokaler som hyrdes ut 

av landstinget. Sjukhusutrustningen och allt som behövdes för driften av sjukhuset ägde man. 

Vårdavtalet som utgick ifrån vårdbeställningen innehöll även en klausul om områdesansvar. 

Områdesansvaret innebar att vårdgivaren var skyldig att tillhandahålla geriatrisk vård för den 

egna befolkningen även efter det att nivån på 100 % av den maximala ersättningen nåtts under 

verksamhetsåret. Mer om detta kommer i avsnittet Ekonomiska utmaningar i och med 

bolagsformen/avtalet. 

 

Brommageriatriken blev ett personalägt företag. Av 338 anställda köpte 130 personer aktier (i 

slutet blev det 160 personer) och aktiekapitalet uppgick till 998 000 kronor första året. Det 

fanns inget tak för hur mycket man kunde köpa aktier för, däremot sattes den lägsta 

aktieportföljen till 5000 kronor, vilket man nu ser som en orsak till att inte fler bestämde sig 

för att bli aktieägare: 

 
5000 var mycket pengar för en del medarbetare […] Under resans gång bestämde man att man skulle dela upp 

den [aktieportföljen] så att man fick köpa mindre poster. Hade man gjort det från början hade nästan alla varit 

med och köpt aktier. 
 

Enligt avtal mellan samtliga aktieägare skulle bolagets eventuella vinst i första hand användas 

för att utveckla verksamheten.  

 

Verkställande direktör blev Ulf Thörnevik som under landstingets regi var tillförordnad 

produktionsdirektör en period och blev därefter tillsatt som vd av styrelsen. Under sig hade 

han en organisation indelad i tre delar: sluten sjukhusvård, öppen vård och avancerad 
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sjukhusansluten hemsjukvård. Den slutna sjukhusvården omfattade fyra avdelningar: palliativ 

vård, ortopedi, stroke samt hjärt- och lungsjukdomar. De fyra avdelningarna erbjöd totalt 124 

sängplatser till att börja med.  Inom den öppna vården fanns ett antal mottagningar, med 

dagrehabiliterings- och minnesmottagningar som var de största enheterna. Beträffande 

avancerad sjukhusansluten hemsjukvård var den ett alternativ till sluten sjukhusvård som 

möjliggjorde för patienten att få högkvalitativ vård på hemmaplan. Brommageriatriken kunde 

där erbjuda ett hundratal vårdplatser. 

 

Omställningen till ett aktiebolag 

Det första året innebar en stor förändring för alla i personalen då man gick ifrån att vara 

landstingsanställda till att bli anställda på ett vinstdrivande företag. Svårigheten tycktes 

härröra i den allmänna uppfattningen att det är samhällets uppgift att tillhandahålla sina 

invånare vård. Därmed följer att vårdgivande verksamheter inte ska generera vinster. Den 

åsikten var utbredd även bland Brommageriatrikens befintliga medarbetare som fick revidera 

sina tankar och funderingar kring detta i och med avknoppningen. Med detta följde att man nu 

fick nya uppgifter att ta hand om. Förutom att koncentrera sig på att enbart tillhandahålla vård 

skulle man nu även tillsammans driva ett aktiebolag vilket man inte hade någon erfarenhet av. 

Ett led i lösningen var att ta in representanter från det privata näringslivet i styrelsen. Vidare, 

som hjälp på traven fick man expertis av Stockholms läns landsting.  Landstinget hade 

nämligen ett antal konsultbolag kontrakterade för att vägleda de avknoppade verksamheterna, 

däribland Brommageriatriken. Bolaget fick hjälp av KPMG som under ett års tid var en 

formell plattform där man kunde diskutera allting som hade med driften av ett aktiebolag att 

göra: hur man går till väga för att bilda ett aktiebolag, vilka som ska få köpa aktier och hur det 

ska gå till och så vidare. Situationen underlättades inte av att detta var en av de största 

avknoppningarna vid den tidpunkten. Det fanns drygt 300 tillsvidareanställda och en 

omsättning på över 200 miljoner kronor. Det fanns många faktorer att ta hänsyn till och det 

behövde man hjälp med.      

 

Ett problem var att en tredjedel av personalen var aktieägare samtidigt som de var anställda på 

företaget och medarbetare till de övriga. Att hålla isär de olika rollerna eller som en informant 

formulerade detta: ”att förstå vilken hatt man hade på sig vid olika tillfällen” krävde en 

ansträngning. För att ytterligare exemplifiera detta vill jag citera en respondent: 
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Man kunde sitta i styrelsen som facklig representant och i ledningsgruppen som ledningsgruppsrepresentant och 

samtidigt äga aktier. 

 

Det vidtogs en del insatser för att underlätta detta. De fackliga representanterna skickades till 

exempel ut på en kurs om att vara styrelsemedlemmar. Ledningen höll kontinuerligt möten för 

sina anställda. Vd:n Ulf Thörnevik introducerade så kallade ”Samtal med Ulf”, en plattform 

där personalen regelbundet kunde ventilera sina tankar och funderingar om vad det innebar att 

vara aktieägare, och där man försökte beskriva 

 
möjligheter och risker… förklara att vi har för avsikt att bolaget ska generera så mycket vinst per aktie att du ska 

kunna betala den ränta det kostar att betala [tillbaka lånet som man tagit] för aktien så att det åtminstone blir +/- 

noll för dig som aktieägare.  Och göra såna jämförelser för att förstå att det inte är farligt att vara aktieägare, i 

alla fall inte farligare än vad det behöver vara. 

 

Utmaningen för personalen var att kombinera sina nyvunna kunskaper om att vara aktieägare 

med det företagsekonomiska tänkandet. Som ägare hade man ett ansvar för verksamheten så 

det blev viktigt att sätta sig in i frågor som skillnader mellan långsiktig respektive kortsiktig 

placering av pengar, risker etc. Personalen fick lära sig vilken betydelse och verkan 

förändringar i verksamheten har: det kostar naturligtvis på kort sikt att göra förändringar, så 

att bolaget kanske till och med går med förlust under en period, men det som byggts upp 

kommer att ge vinst i längden. Lika svårt kunde det vara att acceptera att bolaget måste vidta 

åtgärder för att sänka kostnader. Det som var fördelaktigt för en aktieägare behövde inte vara 

det för en anställd: 

 
Man förstår att just nu tycker vi att det funkar bra, men man kan inte förstå varför man ska sänka kostnader med 

10/15/20 %. Att sätta sig i det ur den företagsekonomiska aspekten av att vara aktieägare, det kan leda till en 

konflikt mellan rollerna. 

 

De regelbundna mötena med ledningen och ”Samtal med Ulf” bidrog till en plattare, mindre 

hierarkisk organisation med korta avstånd mellan ledningen och de anställda. Man arbetade 

med visioner, slagorden blev Öppenhet, Ärlighet och Delaktighet. Avsikten med alla dessa 

insatser var, med andra ord, förutom att öka vinsten snarare att öka engagemanget hos 

personalen/aktieägarna. Och det var de flesta av mina respondenter överens om att man 

lyckats med.  Med tiden blev det en ”vi-känsla” bland de anställda, som arbetade på ett 

företag som de samtidigt ägde. En entreprenöranda utvecklades och en tilltro till att man hittar 
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en lösning när det gäller. De anställda fick en annan förståelse för sin verksamhet och för 

kopplingen mellan det som händer där och resultatet bolaget uppvisar, vilket var en ny 

upplevelse jämfört med tiden som landstingsanställda. Personalen presenterade ofta idéer som 

ledningen tog tillvara. Det kunde till exempel röra sig om stora förändringar som att 

introducera ett akutteam för äldre som blev mycket uppskattat och fick bra betyg när det 

utvärderades av landstinget (se avsnittet Insatser och förändringar i verksamheten). Det 

kunde också handla om mindre insatser som rationaliserade den befintliga verksamheten:  

 
Folk kom med kreativa lösningar för att rationalisera verksamheten, göra besparingar: ”Om vi gör så här istället, 

att vi åker två gånger i stället för tre, när vi gör hemsjukvårdsbesök.” Det kunde handla om att samåka, 

torkdukar. [...] Man förstod att om man spar en krona där så ger det nånting nån annanstans. 

 

Samtidigt som man uppenbarligen utövade inflytande i företaget genom att bidra med 

lösningar i verksamheten så blev det tydligt att alla idéer och allas åsikter inte kan 

genomföras. Det gällde återigen att förstå sin roll som aktieägare. Det blev en tuff läxa för den 

enskilde aktieägaren/medarbetaren att lära sig att inte alltid få sin vilja igenom. Detta ledde 

emellanåt till diskussioner med ledningen. Sett ur ledningens perspektiv var det ibland 

 
svårt att få dem [aktieägarna] att gå i samma riktning. De förstod [till en början] inte riktigt att man som 

aktieägare utövar sin makt på bolagsstämman som väljer vd och ledning. 

 

Insatser och förändringar i verksamheten 

All denna problematik och insatserna för att lösa den fick Brommageriatriken ta hand om så 

att patienterna inte kom i kläm. Vården måste bedrivas oavsett eventuella svårigheter 

förknippade med i vilken form detta skedde, privat respektive landstingsdrivet.  

 

Inte heller fick en flytt till andra lokaler störa verksamheten. Våren 2003 flyttade nämligen 

Brommageriatriken från Blackebergs sjukhus till lokalerna i Beckomberga sjukhus 

(nuvarande Bromma sjukhus). Detta till en följd av att man redan i slutet av 1990-talet, under 

landstingets tid, hade sagt upp hyresavtalet. Kommunen ville totalrenovera sjukhuset och 

bygga om det till äldreboende. Av den anledningen fick landstinget se till att en annan plats 

var tillgänglig för Brommageriatriken att vårda sina patienter på. Det blev i ett nedlagt 

sjukhus i Beckomberga som under tiden renoverats och anpassats till Brommageriatrikens 

behov. För bolagets del tog det flera månader av planering att genomföra. En projektgrupp 
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tillsattes som ansvarade för denna flytt som skulle ske mitt under pågående verksamhet. Det 

fanns drygt 120 sängliggande patienter vid den tiden. För att kvalitén på vården inte skulle 

påverkas negativt för patienterna samt för att göra det så smidigt som möjligt flyttade 

sjukhuset successivt. Med tanke på att det i stort sett inte blev några negativa skriverier i 

tidningar eller klagomål från de berörda patienternas sida kan det sägas att man uppnådde 

detta mål. En annan aspekt bolaget fick ta hänsyn till var de kostnader som en flytt för med 

sig. Det fanns knappt marginaler för extra kostnader eftersom Brommageriatriken enbart fick 

betalt för den vård som beställts. Bolaget tog upp diskussioner med lanstinget om att de skulle 

bekosta flytten då den tvingats fram av ett beslut som landstinget fattat ett antal år tidigare. 

Förhandlingarna blev framgångsrika, och bolaget debiterade landstinget för flyttkostnaderna. 

 

Under året 2003 förlängde Stockholms läns landsting avtalet med Brommageriatriken AB i 

enlighet med avtalsvillkoren. Det nya avtalet skulle gälla till den 31 december 2005. För den 

fortsatta geriatriska verksamheten i Bromma skulle det utlysas en offentlig upphandling av 

landstinget. 

 

Brommageriatriken satsade även resurser för att förbättra sin verksamhet. En av dessa 

satsningar var ett akutteam för äldre som startade hösten 2004. Arbetet för att organisera detta 

hade tagit några månader, vilket i sådana här samanhang är en kort period. Det ska noteras att 

samtliga mina respondenter var överens om att den främsta orsaken till att förberedelserna 

tagit så pass lite tid kunde härröras till att Brommageriatriken nu inte längre tillhörde den 

stora organisationen utan drevs som personalägt bolag. Beslutsvägarna kortades ner när 

besluten kunde fattas internt inom företaget utan att man behövde vänta på landstingets 

avgörande.  

 

Akutteamets arbete syftade till att tillhandahålla hembesök som ett alternativ till besök på 

akutmottagning. Teamet som körde ut till patienten bestod av två sjuksköterskor (alternativt 

en sjuksköterska och en undersköterska) och specialistläkare samt vid behov även 

paramedicinare. Deras tjänster var tillgängliga vardagar mellan kl. 8 och 17. Övrig tid skulle 

jourhavande husläkare i Västerorts läkarjour kontaktas. Den nya verksamhetsformens mål var 

att ta hand om patienten i ett tidigt skede för att i tid upptäcka eventuella sjukdomstillstånd. 

De som drog störst nytta av akutteamet var personer som hade svårt att ta sig utanför hemmet, 

som till exempel hemsjukvårdspatienter eller personer med betydande behov av 

hemtjänstinsatser. För dessa var det en klar förbättring att med kort varsel och utan kostnad få 
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besök av en geriatriker i det egna hemmet. Om behov fanns kunde patienten tas in i en sluten 

vårdavdelning på Brommageriatriken då akutteamet hade befogenhet att direktinskriva 

personer dit. Verksamheten skulle dessutom ske i samverkan med patientens övriga 

vårdgivare. I takt med att information om Akutteamet spreds blev deras insatser mer och mer 

efterfrågade på vårdcentralerna. I praktiken innebar det att akutteamet tog emot remisser från 

exempelvis husläkare, distriktsköterska och hemtjänst. Akutteamet fungerade så att säga som 

”spindeln i nätet”. Det fanns flera fördelar som noterades av disktriktsköterskor och husläkare 

på vårdcentralerna, personal inom särskilda boenden och ambulanspersonal: 

1. i och med att akutteamet tar hand om det administrativa, ordnar sjuktransporter mm 

blir det en tidsbesparing för exempelvis distriktsköterskorna     

2. de har ett omfattande kontaktnät 

3. tack vare att det är samma personer man vänder sig till finns det en kontinuitet i 

samarbetet 

4. de är ett viktigt komplement till vårdcentraler eftersom husläkarna inte får göra 

hembesök. 

 

Låt mig citera en husläkares ord (tagna efter Utvärdering av Akutteam av äldre inom 

Brommageriatriken): 

 
Vi har många tunga patienter i hemsjukvården eftersom det inte finns platser på särskilt boende. När de blir 

dåliga och det inte går längre i det ordinära boendet kan akutteamet hjälpa oss bedöma vart de förs för att få den 

vård de behöver. 

 

Utvärderingen fann att akutteamets verksamhet under den studerade perioden 2003 till 2005 

ledde till att antalet besök av äldre över 65 minskade klart vid akutmottagningarna på S:t 

Görans sjukhus, Karolinska sjukhuset samt Brommageriatriken. Det blev även en lägre 

ökning av inläggningar i sluten geriatrisk vård och en minskning av antalet inlagda individer.  

 

Ekonomiska utmaningar i och med bolagsformen/avtalet 

De ekonomiska utmaningarna Brommageriatriken stötte på i samband med flytten till 

Bromma sjukhus var inte de enda. Alla hade de dock en gemensam nämnare, nämligen att de 

hade uppkommit på grund av att vården drevs i form av ett bolag och inte i landstingets regi.  
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Som nämnts tidigare förde sammanslagningen av Beckomberga och Råcksta sjukhus med sig 

att antalet vårdplatser som kunde erbjudas kraftigt minskade vid oförändrade 

befolkningssiffror. Ett par år senare, år 1999, privatiserades dessutom S:t Görans sjukhus som 

är det stora geriatriska sjukhuset mot vilket Västerort arbetar. Privatiseringen ledde till att 

arbetssättet på akutgeriatriken där ändrades. I och med att man nu fick betalt för de patienter 

som skrivits ut, fick man incitament att få ut dem fort. En del av dem hamnade sedan på 

Brommageriatriken som på så sätt fick en ökad tillströmning nya patienter. Detta tillsammans 

med de begränsade möjligheterna att ta emot alla patienter bidrog till att företaget fick köpa 

vård hos andra vårdgivare. I enlighet med det i avtalet inskrivna områdesansvaret kunde inte 

vård nekas till en patient även om det inte fanns plats för denne på Bromma. Man var tvungen 

att hitta sängplats någon annanstans och betala för detta. Med oförändrade omkostnader och 

en sängbeläggning på 100 % dränerade behovet att köpa vård självfallet företaget på pengar. 

Att köpa vård hade fungerat när Brommageriatriken fortfarande varit landstingsdrivet, mellan 

1999 då S:t Görans sjukhus privatiserades och 2002 då Brommageriatriken blev personalägt. 

På den tiden hade det varit självklart att landstinget skulle gå in och bidra med pengar för att 

rädda sin verksamhet om det hade fattats resurser för driften. Efter år 2002 fick tvånget att 

tillhandahålla vården för de egna patienterna på andra vårdinrättningar ekonomiskt förödande 

konsekvenser. Och då funderade man: 

 
Ska vi verkligen själva behöva betala köpt vård, när vi går på full maskin? Vi har kortare medelvårdtider, det 

finns inga mått på att vi slöade i vår verksamhet. 

. 
En annan utmaning man upplevde på Brommageriatriken var en diskrepans mellan den 

beställda vårdvolymen och den faktiska. Man tyckte att beställningen hade beräknats fel och 

helt enkelt var för låg. Ersättningen för beställd vård, räknat efter antalet äldre personer i 

bolagets område, som skulle täcka kostnaderna hela året gjorde inte det: 

 
När man då räknar om då, antal vårdtillfällen och vårddygn och räknar det här med medelvårdtid, så ser man att 

vi fick göra ungefär samma sak som alla andra. Och då var det ju så att varje år, någon gång i oktober, november 

började vi jobba gratis. Då hade vi gått upp i taket och hade vi ingen mer ersättning.  

 

Åter igen, med tanke på att avtalet med landstinget innebar befolkningsansvar kunde man inte 

säga nej till de patienter som behövde vård under årets senare del. För att finna en lösning på 

detta ordnades möten med både tjänstemännen och politikerna som suttit i de ledande 
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positionerna. Beställningen som Brommageriatriken hade fått diskuterades och diskussionerna 

kunde vara tuffa, då bägge parterna var övertygade om riktigheten av sina argument.  

 

Från landstingets sida tolkade man situationen som en kombination av två aspekter. Dels 

handlade det om att veta hur ett bolag ska drivas för att dra ner på kostnader. Dels såg man 

problemen som ett tecken på en omotiverad överproduktion. Mina respondenter på landstinget 

hänvisade till andra geriatriska regioner där det producerades betydligt mindre geriatrik 

jämfört med Bromma. Beställaren tyckte att bolaget snarare borde ha justerat ner sin 

vårdproduktion och på detta vis få bukt med de ekonomiska bekymren. Förklaringen tycktes 

ligga i hur patienten bedömdes, samtidigt som man erkände att det inte är lätt att avgöra vem 

som är geriatrisk patient: 

 
De borde ha justerat sin produktion, det kan man göra även om man har befolkningsansvar. Det handlar om att 

värdera varje patient: Behöver han geriatrisk vård eller vanlig vård i vårdcentralen? Men det är inte svart eller 

vitt vem som är geriatrisk patient, det finns gråzoner. Det är inget man entydigt kan avgöra med ett 

mätinstrument. En del av den vården som kan kallas för geriatrisk kan man även få på en husläkarmottagning.  

 

I slutändan resonerade bägge parterna sig fram till att Brommageriatriken några gånger skulle 

få viss ersättning för den överproducerade vården. Det kan sägas att man annars riskerade att 

Brommageriatriken skulle gå i konkurs. Vid ett par tillfällen slog nämligen den 

ekonomiansvarige larm om att det var nära att det fanns behov av att upprätta en 

kontrollbalansräkning. Detta är en lagstadgad åtgärd i aktiebolag om det finns skäl att anta att 

bolagets eget kapital understiger hälften av det registrerade aktiekapitalet. Ofta är det ett 

första steg mot att företaget ansöker om konkurs. Det värsta som kunde hända om inte 

resurstillförseln kom var att Stockholms Västerort skulle mista sin geriatriska vårdinrättning. 

Den belägenheten skulle ha kunnat ta månader för landsstinget att lösa. På sätt och vis var de 

följaktligen tvungna att lösa Brommageriatrikens ekonomiska bekymmer.  

 

Att gå och tigga pengar hos beställaren kändes ganska tungt, menade mina informanter på 

Brommageriatriken. De ville bedriva ett kvalitetsmässigt bra jobb samtidigt som det faktum 

kvarstod att detta skedde under marknadsekonomiska former vilket ofta försvårade driften. 

Verksamheter som drivs i landstingets regi får ofta betalt i efterhand samt får extra resurser i 

nödsituationer. Avknoppade verksamheter har av förklarliga skäl inte denna självklara 
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rättighet. I styrelsen funderade man ibland över vad som var viktigt: att driva 

Brommageriatriken privat eller att erbjuda bra vård: 

 
Landstinget har varit rätt så tuffa emellanåt beroende med vem man pratat med. Då har man ibland känt en 

uppgivenhet. ”Men låt de ta över igen då. Ska vi köra det här under de här förutsättningarna… det är inte 

rimligt”. 

 

En intern lösning på det hela blev att 2004 öppna en ny vårdavdelning med 14 

slutenvårdsplatser. Därefter kunde man erbjuda plats till ett lägre pris på den egna kliniken. På 

så sätt kunde kostnaderna minskas betydligt. Första året blev posten ”köpt vård” knappa 40 

miljoner (kostnader för sluten vård och demensutredningar). Sista året reducerades den posten 

till cirka 1 miljon. De extra sängplatserna gjorde också att vårdbeställningen tillgodosågs 

därefter. 

 

Vilka omdömen fick Brommageriatriken på olika håll? 

Utåt verkade Brommageriatrikens ansträngningar att tillhandahålla bra vård uppskattas av 

såväl både politiker som patienter. Under sina fyra år fick Brommageriatriken alla partiers 

politiker och två socialministrar, Lars Engqvist och Ylva Johansson, på studiebesök. Att det 

fanns ett sådant intresse för verksamheten kan nog tolkas som att bolaget hade fått ett gott 

rykte som nått ända upp till de högsta politiska nivåerna. Brommageriatriken fick överlag 

positiva betyg, verksamheten bedömdes att ha ett högt kvalitetsmässigt värde. 

 

Patienternas och deras anhörigas synpunkter på vården som erbjöds på Bromma framgick av 

de enkäter som företaget gjorde två gånger om året ända sedan startåret. Enkäterna riktades 

till samtliga patienter och deras närstående som var inskrivna vid Brommageriatrikens enheter 

när studien skulle genomföras. Åsikterna som efterfrågades berörde följande: Hur nöjd med 

vården/behandlingen patienten respektive den anhörige är, Hur nöjd patienten är med 

bemötandet från personalen samt Hur nöjd den anhörige är med informationen denne fått av 

personalen. Under åren 2002 och 2005 svarade mellan 96 och 100 % av patienterna bra eller 

mycket bra på första frågan och 97 till 100 % av patienterna gav samma svar på andra frågan. 

Angående förnöjsamheten med vården hos patienternas anhöriga låg den mellan 96 och 98 % 

under de studerade perioderna. Vad gäller informationen var de närstående nöjda eller mycket 

nöjda till 94-97 %. Enkäternas resultat utnyttjades sedan vid kvalitetsarbetet vid respektive 
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enhet. Det ska dock påpekas att ovanstående resultatsiffror är svåra att tolka då vi inte har 

jämförelseresultat från andra liknande verksamheter. Av den anledningen kan vi inte uttala 

oss huruvida siffrorna tyder på en bättre eller sämre bedömning av verksamheten.  

 

Men hur uppfattade Brommageriatrikens personal sin arbetsplats då? På denna fråga kan 

svaret ges enbart indirekt då rapportens författare inte fått tillgång till medarbetarenkäterna 

som genomförts inom bolaget. Mina respondenter nämnde emellertid att det i början var svårt 

att rekrytera ny personal, vilket dock vände efter ett tag. De temporära svårigheterna kunde ha 

hängt ihop med att ryktet om Brommageriatriken som ett problemsjukhus levde kvar sedan 

sammanslagningstiden. Efter avknoppningen satsade dock ledningen på diverse 

personalbefrämjande åtgärder i form av till exempel friskvård på arbetstid, friskvårddagar, 

personalfester etc. Brommageriatriken blev attraktiv för medarbetare och det gav sin 

utdelning vid nyrekryteringsprocessen.  

 

Sist men inte minst är det intressant att titta på hur landstinget bedömde verksamheten i 

Bromma. Landstingsrevisorernas Granskning av geriatriken; jämförelser mellan kliniker som 

kom ut 2006 ställde de geriatriska klinikernas självkostnadssiffror mot varandra. 

Brommageriatriken redovisade visserligen i stort sett lägre kostnader i absoluta tal 

(exempelvis kostnad per vårdtillfälle eller kostnad per så kallat DRG-poäng) än de övriga 

studerade klinikerna, men det är oklart hur resultatet skulle tolkas. I de olika 

kostnadssammanställningarna kunde variationsvidden vara mellan 40 och 80 % mellan de 

lägsta och de högsta utslagen. Landstingsrevisorerna reserverade sig av den anledningen att 

det borde utredas vad dessa stora skillnader kunde bero på. Dessutom tyckte de att det fanns 

behov av att klarlägga hur dessa kostnader förhöll sig till kvalitén på den erbjudna vården. 

Vidare påpekade landstingets revisorer att de geriatriska enheterna rapporterat stora 

variationer i vårdinriktningen, till exempel vad gäller vårdens innehåll, medelvårdtider, 

intagningssätt mm vilket försvårade jämförelsen av klinikerna. Till slut kommenterade 

revisorerna produktivitetsmätningar som gjorts i enlighet med självkostnadsredovisningen 

respektive bokslutsredovisningen och fann att man kommit fram till olika resultat beroende på 

vilken metod som använts. Anledningen till detta verkade vara att man mätte olika saker.  
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Del 2: SLUTET NÄRMAR SIG 
Tack vare de i stort sett genomgående positiva omdömena av Brommageriatrikens verksamhet 

fanns det förhoppningar på bolaget att beställarkontoret vid Stockholms läns landsting skulle 

direktupphandla verksamheten med företaget när det gamla avtalet skulle gå ut. Mycket tydde 

på att det skulle bli så. I juni 2004 beslutades vid Hälso- och sjukvårdsutskottets sammanträde 

att beställarkontoret skulle omförhandla avtalet med Brommageriatriken och återkomma med 

förslag till vårdavtal från 2004-07-1 till 2007-12-31 med möjlighet till 2 års förlängning. 

Enligt tjänsteutlåtandet bedrev Brommageriatriken ”en kvalificerad och väl fungerande vård” 

samt motsvarade förvaltningens krav på kvalitet och utveckling av den geriatriska vården. Sex 

månader senare kom emellertid ytterligare ett tjänsteutlåtande från Hälso- och 

sjukvårdsutskottet där politikerna godkände beställarkontorets förslag att inte förlänga avtalet 

med Brommageriatriken. Verksamheten skulle med andra ord upphandlas.  

 

Det reviderade beslutet förklarades av förändringar inom landstingets struktur som skett 

mellan 2002 och 2004. När Brommageriatriken bildades fanns det i Stockholms län sex 

sjukvårdsstyrelser som kunde fatta beslut oberoende av varandra vilket ledde till att kliniker i 

en viss stadsdel gick till upphandling medan man i en annan stadsdel gav en klinik direktavtal. 

Vid tiden för den här upphandlingen hade sjukvårdstyrelserna avskaffats och all den politiskt 

beslutande makten hade samlats i hälso- och sjukvårdsutskottet. Kraven på att behandla alla 

lika ökades. Samtidigt som det blev aktuellt för en förlängning av avtalet för Bromma skulle 

även Nacka geriatriken och Löwenströmska geriatriken (S:t Göran) upphandlas. Av den 

anledningen, även om det i början fanns önskemål att göra en direktupphandling med 

Brommageriatriken för att värna om tryggheten och kontinuiteten för patienterna, bestämdes 

det att behandla klinikerna på samma sätt: 

 
Nacka geriatriken var också en typ av personalägt företag som uppkommit ungefär i samma veva som 

Brommageriatriken. De hade en annan ägarstruktur, men det gick inte att hantera dem olika. Det hade varit svårt 

att motivera varför man låtit att upphandla Nacka, men skriva ett direktavtal med Bromma när båda är 

personalägda företag. […] Man kan inte låta ägarsituationen avgöra: det ena ägs mer kapitalistiskt, det ska vi 

upphandla, men [inte] det andra [som] ägs av personal… Man hamnar i omöjliga gränsdragningar… 
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Upphandlingen 

I maj 2005 annonserade Stockholms läns landstings enhet Beställare Vård ut en inbjudan till 

anbudsgivning avseende geriatrik, avancerad hemsjukvård, närakutverksamhet och vård för 

äldre med särskilda behov, objekt 1128. Denna inbjudan berörde sammanlagt nio objekt, 

varav ett var Geriatrisk öppen och sluten vård inklusive områdesansvar samt avancerad 

hemsjukvård för befolkningen i Hässelby-Vällingby, Bromma, Spånga-Tensta, Rinkeby och 

Kista stadsdelar samt Ekerö kommun, det vill säga den geriatriska verksamheten som sedan 

2002 utförts av Brommageriatriken AB. Objekten skulle behandlas var för sig. Avtalsperioden 

som skulle upphandlas omfattade 2006-05-01 till 2010-04-30 med möjlighet till två års 

förlängning. Det var fem intressenter som beslutade att lämna anbud om Brommageriatriken: 

Stiftelsen Stockholms sjukhem, Nackageriatriken, Legevisiten, Capio S:t Göran samt 

Brommageriatriken. 

 

Upphandlingen underkastades Lagen om offentlig upphandling (SFS 1992: 1528, senare 

hänvisad till som LOU) som reglerar hur dessa förfaranden ska gå till. I sakfrågor är även 

Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763) aktuell. 

 

Förfrågningsunderlaget omfattade 101 sidor uppdelade i tre avsnitt med två bilagor. 

Kravspecifikationsdokumenten som indelats i geriatrisk verksamhet och avancerad 

hemsjukvård bestod av 14 respektive 12 sidor exklusive uppföljningsplaner för respektive 

vårdtyp (sammanlagt 50 sidor). Det ställdes sålunda ganska detaljerade krav på 

anbudsgivarnas svar. Jag tänker dock inte gå in på den delen av förfrågningsunderlaget då jag 

har för avsikt att koncentrera mig på hur anbuden skulle komma att utvärderas. Beställaren 

valde att grunda upphandlingen på LOU:s regel om att anta det ekonomiskt mest fördelaktiga 

anbudet. Urvalet skulle baseras på två kriterier: 

1. Pris (sammanlagt maximal årsersättning enligt ersättningsbilaga)  

2. Kvalitet. 

Utvärderingskriterierna skulle viktas så att kriterium 1 fick 60 % och kriterium 2 gavs 40 % i 

enlighet med följande: 

Pris: det anbud som lämnat det lägsta priset fick 3 poäng; de övriga anbuden sattes i 

procentuell relation till det billigaste.  
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Kvalitet: den utlovade kvaliteten skulle poängsättas mellan 1 till 3 poäng. Kvalitetsdelen hade 

delats in i sex underkategorier som skulle bedömas var för sig för att det i ett senare skede 

skulle beräknas en genomsnittspoäng. 

 

De sex kvalitetsområdena som skulle bedömas var: 

1 Kunskapsbaserad och ändamålsenlig hälso- och sjukvård 

• Planering av den enskilda patientens vård 

• Medicinsk utredning och diagnostik  

• Läkemedelsbehandling 

• Annan medicinsk behandling 

• Funktionsförbättring vid rehabilitering  

• Omvårdnad och övervakning av patienter 

• Vårdprogram för evidensbaserad vård 

• Redovisning av medicinska och omvårdnadsresultat 

• Förebyggande insatser på individnivå 

• Kompetensutveckling av egen personal  

• Rutiner för införande av nya och avveckling av inaktuella vård/medicinska metoder 

2 Säker hälso- och sjukvård 

• Förebyggande och uppföljning av vård/medicinska komplikationer 

• Hantering av klagomål och förslag från patienter och anhöriga 

• Hantering av avvikelserapporter 

3 Patientfokuserad hälso- och sjukvård 

• Patienters och närståendes behov och förväntningar på vården 

• Patienters och närståendes uppfattning om trygghet och nöjdhet med vården 

• Ökad eller bibehållen livskvalitet för patienter 

• Information till patienter och närstående 

• Bemötande av patient och närstående 

• Patienter och närståendes delaktighet och inflytande i planering och givande av vården 

samt i planering och genomförande av utskrivning 

4 Effektiv hälso- och sjukvård 

• Samverkansområden 

• Strukturer och rutiner för samverkan 

• Kommunikation med vårdgrannar 
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• Samordnad vårdplanering 

• Strukturer och rutiner för kunskapsöverföring och konsultationer 

5 Hälso- och sjukvård i rimlig tid 

• Tillgänglighet för remittenter (mindre relevans för närakuter) 

• Tillgänglighet för patienter och närstående 

• Tillgänglighet för övriga vårdgrannar 

6 Jämlik hälso- och sjukvård 

• Hur arbetar ni för att skapa en jämlik hälso- och sjukvård. 

 

Poängsättningen följde en mall som explicit uppgavs i förfrågningsunderlaget: 

3 poäng = beskrivningen antyder att anbudsgivaren kommer att erbjuda betydande mervärden 

för patienten och den övriga hälso- och sjukvården 

2 poäng = anbudsgivaren kommer att erbjuda mervärden 

1 poäng = anbudsgivaren kommer att erbjuda vissa mervärden. 

Begreppet mervärde förklarades som minskat lidande och ökat välbefinnande för patienterna 

samt ökad effektivitet i hälso- och sjukvården.  

 

Det ska tilläggas att dokumenterad erfarenhet från tidigare uppdrag inte skulle vägas in 

separat i värderingen, men att den skulle beaktas i processen. 

 

Den slutliga viktningen av kriterierna innebar att 60 % av poängen för Pris summerades med 

40 % för Kvalitet. Det anbud som erhållit högst poäng skulle antas. 

 

Rent praktiskt gick utvärderingen av kvalitetskriteriet till på följande vis. Den gjordes av en 

utvärderingsgrupp som bestod av representanter för landstingets enhet Beställare vård och 

medicinskt sakkunniga. Alla anbud som inkommit på ett specifikt objekt lästes igenom av en 

läsgrupp på 3-4 personer som hade stöd av en medicinskt sakkunnig (en läkare). Varje slag av 

vård behandlades av en separat läsgrupp: en för geriatrik, en för avancerad hemsjukvård och 

en för närakuter. Till att börja med satt var och en i läsgruppen för sig och läste igenom 

anbuden. Efteråt poängsatte varje läsare preliminärt vart och ett av de sex kvalitetsområdena. 

Nästa steg i utvärderingsprocessen var att träffas inom läsgruppen och diskutera 

poängsättningen. Till slut nådde man fram till en sammanfattande bedömning för var och en 

av delarna. Sist men inte minst vägdes samtliga kvalitetskriterier samman.  
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Upphandlingens utgång  

I bedömningsprocessen fick ingen anbudsgivare tre poäng för utlovad kvalitet. I slutändan 

fanns det relativt små skillnader mellan anbudsgivarna, fyra av de fem intressenterna låg inom 

ett spann mellan 2,57 och 2,9 poäng. En så pass liten variation i kvalitetsbetygen tydde på att 

priset skulle få en dominerande roll i slutvärderingen: 

 
Så det var i all fall pengarna, sen kunde man bättra på med sin kvalité.  
 

Så till exempel låg Capio på plats två när det gäller priset låg då de la ett lägre pris än 

Brommageriatriken men kvalitetsmässigt bedömdes de som något sämre. Nacka geriatriken 

som hade högsta kvalitetspoäng hade samtidigt högsta pris, och var en av förlorarna i 

upphandlingen. Stiftelsen Stockholms sjukhem däremot som i sitt anbud hade erbjudit det 

lägsta priset vann mycket riktigt upphandlingen. Brommageriatriken AB förlorade således 

upphandlingen om sin egen verksamhet. Beslutet meddelades den 18 oktober 2005. 

 

Tankar kring upphandlingen 

Ett upphandlingsförfarande har långgående konsekvenser för deltagarna: det kan innebära 

vinna eller försvinna för somliga parter, för den vinnande parten kan det innebära ett 

mångmiljonstillskott i verksamheten. Självfallet väcker förfarandet tankar och funderingar 

hos både beställare och utförare. 

 

Till att börja med verkade alla parter eniga om att kvalitetsbedömning är en komplicerad 

process. Bildligt uttryckt kan man beskriva detta på följande sätt: 

 
Det är en sak att beskriva att man kan hoppa 2,40 i höjd, en annan sak att göra det i verkligheten. Och det vi 

[landstinget] utvärderar är ofta hur pass väl man lyckats beskriva hur man hoppar 2,40. Så i verkligheten kanske 

man hoppar 1,30. I praktiken är det fruktansvärt svårt [att utvärdera kvalitet].  

 

Med andra ord, är det snarare en verbal förmåga att redogöra för den kvalitet man tänker 

tillhandahålla som utvärderas. De företag som har professionella marknadsavdelningar har här 

ett klart försprång. Där finns det personal som är tränad i att på ett för kunden tilltalande sätt 

beskriva företagets verksamhet. Å andra sidan finns det bolag där personalen inte har 
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erfarenhet av att ”sälja” sin verksamhet. Att skriva en offert blir då en ansträngning som inte 

nödvändigtvis gör företaget rättvisa. Även i fall där man i verkligheten levererar 

kvalitetsmässigt bra vård behöver det inte lysa igenom företagets anbud: ”De kan hoppa 2,40 

men kan inte beskriva hur de gör.” 

 

För att råda bot på detta problem skulle visserligen upphandlingsförfarandet teoretiskt sett 

kunna förändras och förenklas, men mina respondenter var inte säkra på om det var rätt väg 

att gå: 

  
Att utvärdera om vårdgivaren har den kompetensen så att han kommer att uppfylla skall-kraven är svårt. I den 

allra enklaste av världar skulle man kunna ställa upp en två- tre hundra skall-krav och sen får de kryssa i i sina 

anbud: ”Ja, vi accepterar dem.” Då har vi fått ett formellt löfte från dem att de ska bedriva vård på det sättet som 

vi vill. Men vad är det löftet värt? Vi vill ju ha mera av dem. Och då kommer vi in på de verbala beskrivningarna 

av den kompetens man har. 

 

Även anbudsgivarna var medvetna om det problematiska i att bedöma vad utförare skriver om 

sina verksamheter. Detta speciellt med tanke på att den dokumenterade erfarenheten inom 

området inte skulle tas hänsyn till under upphandlingsförfarandet: 

 
Det är enbart det skrivna ordet som värderas. Det värderas inte vad man har gjort tidigare, om man är en gammal 

räv inom det området, om man har gjort geriatrik under flera år, om man har gjort det med god kvalitet. Det ska 

inte läggas in, utan det ska bara läggas in vad man skriver vad man tänker göra. Och då gäller det ju att skriva 

vackert och skriva långt och fint. Tjänstemannen och de andra som bedömer detta kan ju bara bedöma detta 

skrivna ord.  Det lämnar ju förstås ett ganska stort utrymme för ett subjektivt tänkande. Och det är ju knepigt.  
 

I praktiken innebar att det för anbudsgivarna var svårt att förstå vad poängsättningen i 

kvalitetsbedömningsfasen grundades på samt varför ”den ena får 2 och den andra 2,5 eller 3 

poäng”. Försökte man ta reda på det var det svårt att få svar: 

 
En av anbudsgivarna försökte få ut underlaget för att förstå varför man kvalitetsmässigt hamnade lite längre ner. 

Och det underlaget fick de aldrig, i alla fall när vi pratade om det för nåt halvt år sen. Så att jag tror att det är 

väldigt knepigt att förklara för någon annan varför kvalitetspoängen inte hamnade lite högre eller lite lägre.  

 

Att få tillgång till relevant information var något som anbudsgivarna upplevde som 

problematiskt även i andra sammanhang, nämligen när det gällde den verksamhet som 

upphandlades. I stället för att få upplysningar tillsammans med förfrågningsunderlaget, blev 
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man hänvisad att kontakta den vårdgivare som vid tidpunkten för upphandlingen drev objektet 

och begära information där. Något som gjorde situationen speciellt knepig var att vårdgivaren 

i fråga själv deltog i förfarandet: 

 
Så ska vi hämta information hos den som också lägger en offert. Då var det så att man satt på hög med sin 

information för man ville inte släppa ut den till sina konkurrenter i upphandlingen. Och det kan man ju förstå, vi 

kanske skulle göra det också. […] Vi fick ingen information om anställda, lönevillkor, pensionsvillkor… Det är 

en information som landstinget ska förse oss med, den upphandlande enhetens uppgift. Det blev väldigt mycket 

gissande. […] Att göra en upphandling där en av konkurrenterna har all information och alla vi andra har ingen, 

då kan man ifrågasätta hela upphandlingsprocessen. 

 

Ledningen på Brommageriatriken tyckte själva att det var en besvärlig situation de försatts i. 

Å ena sidan måste de ge information åt andra anbudsgivare, å andra sidan ville de inte att 

konkurrenterna skulle veta för mycket heller. Beställarna på landstinget var inte till stor hjälp 

då man kontaktade dem: 

 
Vid en upphandling är det svårt att veta hur mycket om den egna befintliga verksamheten man ska lämna ut. Där 

var Stockholm läns landsting inte riktigt tydliga om. Det fick vi inga tydliga besked om trots frågor. I efterhand 

fick vi höra att vi var väldigt snåla med att lämna ut material… 

 

En annan invändning som riktades mot upphandlingsförfarandet var av en mer allmän sort. 

Tidpunkten på året då offentliga upphandlingar släpps upplevs nämligen som något illa valt. 

Man utlyser dem i maj eller juni och ger eventuella anbudsgivare tid fram till augusti när de 

ska lämna in sina anbud:  

 
[…] när tjänstemännen går på semester ska vi under sommartiden skriva vår offert. Och sen när de kommer 

tillbaka ska allting vara gjort. Och så är det alltid. Antagligen är det så att man blir klar med 

förfrågningsunderlaget före sommarn och så skickar man iväg det. […]. Men små aktörer som vill lägga en offert 

har oerhört svårt. Det är dåligt med bemanningen under sommaren och ska man göra en upphandling måste man 

ha folk på plats. 

 

Men det var inte enbart ris som anbudsgivarna hade att ge åt upphandlingsförfarandet. De la 

märke till och uppskattade ett nytt tillskott i förfrågningsunderlaget, det vill säga de 

uppföljningsmallar på geriatrisk vård och avancerad hemsjukvård som lagts till. Det positiva 

var att man nu försökt kvantifiera vad som ska följas upp. Vad man ytterligare uppskattade 

var att uppföljningen av kraven åtföljdes av ekonomiska incitament:  
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Man har lagt in en pengasumma i kvalitén. Om man inte kommer upp i vissa krav då får man inte full ersättning.  

Det är ett steg på vägen. Sen blir vi alla leverantörerna intresserade att utveckla de här uppföljningsdelarna.  

 

Rättstvisten  

Efter den förlorade upphandlingen ansökte Brommageriatriken AB hösten 2005 till Länsrätten 

i Stockholm om överprövning och anhöll att upphandlingen skulle avslutas först efter att en 

rättelse vidtagits. Rättelsen skulle bestå i att landstinget granskade Stiftelsens anbud och 

beaktade att detta anbud inte kvalificerade stiftelsen för upphandlingen då stiftelsen inte 

uppfyllde upphandlingens skall-krav och kvalitetskrav. Genom att ha antagit en leverantör 

som inte uppfyllt samtliga skall-krav hade landstinget enligt Brommageriatriken brutit mot 

likabehandlingsprincipen och kraven på affärsmässighet. Därmed ansåg Brommageriatriken 

att landstinget hade brutit mot de principer som Lagen om offentlig upphandling grundas på. I 

andra hand ansökte Brommageriatriken om en ny upphandling.   

 

Länsrättens dom kom den 18 november 2005. I den beslutades det att stoppa upphandlingen, 

ett interimistiskt beslut. I sakfrågan avslogs Brommageriatrikens ansökan om rättelse 

alternativt upphandling. Länsrätten fann att stiftelsen uppfyllt ställda kvalitetskrav och skall-

krav. Länsrätten fann vidare inga bevis för att Stockholms läns landsting åsidosatt 

likabehandlingsprincipen, kravet på affärsmässighet eller andra grundläggande principer som 

Lagen om offentlig upphandling bygger på. Brommageriatriken överklagade vidare till 

Kammarrätten som den 30 november 2005 avslog begäran om interimistiskt beslut och 

beslutade att inte meddela prövningstillstånd. Domslutet överklagades vidare till 

Regeringsrätten. Brommageriatriken yrkade då på att Regeringsrätten skulle upphäva 

kammarrättens beslut och skicka målet tillbaka till kammarrätten. Den 22 december 2005 

meddelade Regeringsrätten prövningstillstånd samt fryste upphandlingen. I avvaktan på 

slutlig dom utarbetade Stockholms läns landsting och Brommageriatriken ett tilläggsavtal till 

dåvarande avtal som kunde komma att gälla fram till den 1 februari 2008, men det kunde 

tidigast upphöra att gälla den 1 oktober 2006. Ett år efteråt, den 22 november 2006, kom 

Regeringsrättens avgörande. Det stod till slut klart att Brommageriatriken förlorat målet och 

att Stiftelsen Stockholms sjukhem skulle ta över verksamheten. 
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Vilka överklagandepunkter åberopade Brommageriatriken? 

Brommageriatriken anförde som skäl för sitt yrkande följande: 

1 Landstinget hade i sitt anbudsunderlag delat in kategorin kvalitet i två delar, kvalitet 

inom geriatriken och inom den avancerade sjukvården. Geriatriken tilldelades 80 % 

medan den avancerade sjukvården fick 20 %, vilket tyder på den stora betydelse som 

geriatriken tillskrevs i upphandlingen. Brommageriatriken påpekade att Stockholms 

sjukhem enbart bedrev palliativ vård, rehabilitering och sjukhemsvård vid den 

tidpunkten. Stockholms sjukhem hade således enligt Brommageriatriken ingen 

erfarenhet av modern geriatrik så som den utvecklats det senaste decenniet, med alla 

de krav som samarbetet med landstinget ställer. Detta ledde till att Stiftelsens anbud 

gällande personalsammansättningen grundade sig på tio år gamla förutsättningar.  

 

Både landstinget och Stockholms sjukhem var av en annan uppfattning. Bägge 

hänvisade till att Stockholms sjukhem har 140 års erfarenhet av äldrevård. 

Verksamheten har visserligen delats upp på flera avtal, men, som en av mina 

respondenter påpekade: ”Vi [Stockholms sjukhem] har haft delar av geriatrik hela 

tiden, men inte den samlade akutgeriatriska aspekten [vid den tidpunkten].” Samtidigt 

poängterade man att Stockholms sjukhem fram till år 2000 hade haft ett samlat 

geriatriskt avtal, men avstod från detta till förmån för enstaka vårdavtal i början på 

2000-talet. Till detta ska tilläggas att den kompetens som under åren utarbetats på 

Brommageriatriken skulle komma tillgodo den aktör som vann upphandlingen. 

 
Skulle man exkludera Stockholms sjukhem för att de inte har precis den beskrivna kompetensen skulle 

man exkludera precis alla utom dem som driver likadan verksamhet. Om något företag låg väldigt nära 

så var det just Stockholms sjukhem. Det skulle vara väldigt diskriminerande annars.   
 

2 Stockholms stiftelse besvarade inte förfrågningsunderlagets krav på detaljerad 

beskrivning av bemanningen på Brommageriatriken efter ett eventuellt övertagande. 

Stiftelsen angav endast att eftersom de inte kunde säkerställa nuvarande personals 

sysselsättningsgrad kunde de inte heller uppge sysselsättningsgraden per 

personalkategori. I och med detta uppfyllde de enligt Brommageriatriken inte skall-

kravet angående personalbeskrivning.  

 

Ett svar mot detta finns i domens yrkanden, där landstingets juridiska ombud medger 
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att landstinget varit medveten om att anbudsgivarna fått göra en ren uppskattning av 

sin eventuella verksamhet i Bromma efter övertagandet:  

 
Stiftelsen har i sitt anbud angett fullt tillräckliga uppgifter för att uppfylla de krav som uppställts i 

förfrågningsunderlaget rörande teknisk förmåga och kapacitet inklusive sysselsättningsgrad. I sitt anbud 

beskriver stiftelsen hur många årsarbetare per personalkategori som verksamheten kommer att kräva. 

Med årsarbete menas heltidsarbete. Kravet att specificera sysselsättningsgraden kan inte tolkas som att 

anbudsgivaren i detalj skall ange hur stora personella resurser per personalkategori som verksamheten 

kommer att kräva. 
 

3 Vidare menade Brommageriatriken att stiftelsen uppgav låga siffror när det gällde 

antalet läkare och arbetsterapeuter.  De avsåg dessutom att dels hyra in personal dels 

ersätta kvalificerad personal med lågkvalificerad arbetsstyrka. Allt detta bidrog enligt 

Brommageriatriken till att Stockholms sjukhem skulle ha svårt att erbjuda den kvalitet 

i omvårdnaden av äldre som efterfrågades i anbudsunderlaget.  

 

Vad gäller invändningar mot den angivna läkarkåren kommenterade en respondent på 

Stockholms stiftelse att  

 
Vad vi i vår offert har angivit men kanske inte uttalat konkret, var att vi avsåg fast anställda läkare. Men 

då låg vi på samma nivå som man hade här. Och sen har man ju läkare som kommer hit på 

kontraktsanställning, underläkare som vikarierar en kortare eller längre tid, som går här som ST och AT 

läkare vid ett uppdrag som man får, så dem har vi inte räknat med. De ingår ju inte i vår fasta stab, men 

de har funnits med i vår kalkyl. 
 

Vidare, angående den lågkvalificerade personalen menade personen att avsikten inte 

hade varit att ersätta undersköterskor med dessa. Å andra sidan, kan de ibland ha 

nästan lika kompetens som undersköterskor, beroende på hur lång arbetslivserfarenhet 

de har. Samtidigt 

 
… ibland när man inte har tillräckligt med undersköterskor så vill man ta in biträden också. […] Vi ville 

vara realistiska, ibland måst man ta in biträden när man inte har tillgång till undersköterskor. Just nu är 

marknaden för undersköterskor gynnsam för arbetsgivare, det finns gott om sökande för 

underkötersketjänster men det kan vända väldigt snabbt. 
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4 Brommageriatriken ansåg att Stockholms sjukhem inte uppgav någon investeringsplan 

eller tidsplan för aktiviteter efter övertagandet.  

 

Stiftelsens motivering var att det var svårt att precisera en investeringsplan. Med 

noggranna ordalag skrev stiftelsen i sitt anbud: 

 
I detta skede är det mycket svårt att precisera en investeringsplan eftersom det saknas förutsättningar att 

bedöma status gällande den utrustning som skall/kan komma att övertagas. Vår investeringsplan 

kommer att arbetas fram i direkt anslutning till en omfattande investering och statusklassificering av 

befintlig utrustning, vilket inkluderar möbler, sängar, madrasser, utsmyckning, funktioner för ett 

rationellt Vaktmästeri etc. 
 

Detta tolkade Brommageriatriken som att stiftelsen bekräftat att de inte uppfyllde 

skall-kravet beträffande investeringsplan, speciellt som andra anbudsgivare lämnat 

erforderliga planer. 

 

 Landstinget å sin sida tyckte däremot att stiftelsens svar tillsammans med en bilaga 

där man angett kommande investeringsområden var fullständigt tillfredställande:  

 
[…] en upphandlande enhet får inte begära mycket detaljerade uppgifter om en planerad framtida drift. 

Landstingets krav därför uppfyllt om anbudsgivarna presenterar hur de avser att arbeta för att ge en 

överblick över kommande investeringar vid en eventuell verksamhetsövergång.  
 

5 Stiftelsen besvarade inte i sitt anbud frågan hur de skulle tillgodose landstingets krav 

på tillgänglighet. Stiftelsen angav bland annat att stiftelsen kommer att följa de av 

landstinget uppställda vård- och besöksgarantier samt rehabiliteringsgaranti. En 

reaktion från en av mina respondenter på Brommageriatriken var: ”När man kan 

verksamheten då förstår man att det här bara var ord.” 

 

Detta tyckte stiftelsen vittnade om ett missförstånd eftersom de för att tillgodose 

kravet på vård inom en bestämd tid avsåg att erbjuda plats på egen klinik alternativt 

samarbeta med övriga leverantörer av geriatrisk vård som har avtal med lanstinget. En 

informant förtydligade vidare: 

 
Vi har i vår offert skrivit att för oss är det självklart att vi kan ta in patienterna på Stockholms sjukhem, 
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där vi gör samma saker fast vi inte har ett geriatriskt avtal. Utan vi har haft palliativt avtal, 

rehabiliteringsavtal, men vi gör ju i vissa sektorer samma saker som man gör här [på 

Brommageriatriken]. Så vi såg det som en kvalitetsförbättrande aspekt att vi inom samma verksamhet 

kunde ta patienter också till Stockholms sjukhem. Men det tolkade man som att vi försökte slingra oss 

förbi. 

 

6 En av konsulterna som medverkat vid anbudsutvärderingen, Ingrid Underskog, ansågs 

inte vara oberoende i förhållande till samtliga anbudsgivare. Konsulten tillsammans 

med en läkare från stiftelsen var nämligen ledamöter av Svenska Föreningen i Palliativ 

Medicins styrelse samt satt som sakkunniga i en statlig utredning ”Vård i livets 

slutskede”.  

 

Mot denna punkt påpekade landstingets ombud att konsultens verksamhet i ovan 

nämnda organ var avslutad sedan några år tillbaka. Utöver detta omfattade inte dennas 

tjänster som konsult vid upphandlingen och var därmed ej avsedd att delta i 

beslutstagande eller att lämna rekommendationer till beslut utan var enbart en konsult 

till utvärderingsgruppen vid upphandlingen.   

 

Övriga synpunkter runt rättstvisten och domen 

I övrigt var det vid flera tillfällen tydligt att landstinget ansåg att man inte kan ställa så höga 

krav på anbudsgivare så att endast den leverantör som för tillfället utför verksamheten kan 

svara rätt. Det faktum att Brommageriatriken AB vid den här tiden bedrev verksamhet i 

Bromma gav företaget ett informationsövertag vilket lätt kunde leda till de invändningar mot 

andra anbudsgivares svar som bolaget gjort.  

 

Till sitt stöd hade landstinget en prejudicerande dom från 1997 (RÅ 1997 ref. 40) där 

Regeringsrätten fann att krav på detaljerat svar (i detta fall i kostnadsfrågor) är 

konkurrenssnedvridande och därför inte tillåtet. Av den anledningen: 

 
Vid uppställandet av de krav som rör driften av den framtida verksamheten är landstinget naturligtvis medvetet 

om att de anbudsgivare som inte utför befintlig verksamhet måste göra en uppskattning av sin eventuella 

kommande organisation. Kravet på anbudsgivare måste därför ligga på en nivå så att även potentiella vårdgivare 

kan uppfylla kravspecifikationen och kunna grunda sitt anbud på enbart den information som anges i 

förfrågningsunderlaget.  
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Därför valde landstinget att grunda offertutvärderingen på ”en objektiv tolkning av 

formuleringar i förfrågningsunderlaget” och avstå från att kräva detaljerad information om de 

efterfrågade punkterna.  

 

Representanterna för Brommageriatriken tyckte däremot att Stockholms sjukhems svar avvek 

från de övriga anbudsgivarnas. De menade att det var flera andra som i upphandlingen gett 

tillfredställande svar. Enligt dem var anbudsunderlaget tydligt och klart när det gällde vad 

som förväntades av anbudsgivaren samt vilka krav som var skall-krav. Det var först i 

samband med tvisten som en annan tolkning kom fram:  

 
När vi började kritisera det här då började man [landstinget] flyta lite på det här. Då började man säga att det är 

svårt med bedömningsgrunder och att man kan se de där skall-kraven mer som en checklista. Och det gör mig 

väldigt tveksam: skall-krav är skall-krav. Annars ska man kalla det för bör-krav och då ska man få extra poäng i 

så fall om man är duktig. 

 

Mina respondenter spann vidare på frågeställningen och menade att en sådan dom ger fel 

signaler till parter i framtida upphandlingar. Genom att ge Stockholms läns landsting rätt i 

tvisten ifrågasatte man vikten av skall-krav samt bekräftade att anbudsgivare inte behöver 

uppfylla dessa.  

 

Landstinget bedömde å sin sida rättstvisten som en tvist om formaliakrav i 

kvalificeringsprocessen av anbudsgivare, snarare än hur granskningen av skall-kraven gått till. 

Som en respondent sa: ”Det här [de överklagade punkterna] var standardkrav i periferin.” Med 

facit i hand tänker man se över dessa krav inför nästa upphandling och eventuellt stryka dem 

som inte har direkt bäring för det som ska upphandlas.  

 

Sist men inte minst hade man invändningar mot själva rättssystemet. Med tanke att en 

rättsprocess kan ta lång tid, i det här fallet ett år, fördröjer detta verksamhetsövertagandet för 

den part som vunnit upphandlingen. Den part som förlorat vinner å andra sidan tid på detta 

och kan fortsätta driva sin verksamhet ett tag till. Den utdragna processen bäddar således för 

eventuella taktiska överklaganden i framtiden. 
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Striden utanför domstolbyggnaden 

Efter det att beskedet om upphandlingens utgång kom var den första reaktionen på 

Brommageriatriken uppgivenhet som dock med tiden förvandlades till kampvilja. Att gå till 

domstol var ett sätt att visa denna, men det fanns även andra vägar att kämpa för sin 

verksamhet.  

 

Pressen, som dagstidningen Dagens Nyheter och fackorganet SKTF:s tidning visade stort 

intresse för den pågående konflikten mellan Brommageriatriken och Stockholms läns 

landsting. Ett antal artiklar publicerades som redogjorde för händelseförloppet i och utanför 

domstolen. Det märktes att artikelförfattarna var engagerade för Brommageriatrikens sak, 

vilket inte minst lyste igenom i rubrikerna: Patienter känner sig svikna av landstinget, 

Brommageriatriken tar strid för de äldre, Landstingskonsult kan ha varit jävig, Vi kastas 

mellan hopp och förtvivlan, Fortsatt strid för Brommageriatrikens framtid. Man intervjuade 

ledningen och personalen på bolaget samt representanter för landstinget. Brommafolket 

framställdes som kämpande för rätt sak medan de landstingsanställda fick stå till svars för 

landstingets beslut. I en artikel presenterades dessutom en gallupundersökning bland 400 

slumpmässigt utvalda boende i Stockholms Västerort där 77 % av de svarande var mycket 

negativa eller ganska negativa till att Brommageriatriken valts bort till förmån för Stockholms 

sjukhem.  

 

Det är också genom Dagens Nyheter som vi tar reda på att den 27 oktober 2005 gick 100 

anställda på Brommageriatriken ut och demonstrerade på Mynttorget i Stockholm. Man hade 

lyckats engagera kända och politiskt aktiva personer i kampen, nämligen skådespelerskan och 

riksdagskandidaten för Centerpartiet Solveig Ternström som under manifestationen talade 

under temat ”Åldras med värdighet”. Även skådespelerskan Marie Göranzon medverkade i 

demonstrationen. Därefter tågade man till Rosenbad där den dåvarande socialministern Ylva 

Johansson diskuterade den uppkomna situationen med representanter från bolagets olika 

fackföreningar.  

 

Brommageriatriken tog även till andra officiella vägar för att strida för sin sak. I november 

2005 skickade dåvarande vd:n Ulf Thörnevik en skrivelse till Landstingsrevisorerna där han 

begärde granskning av upphandlingen om Brommageriatriken vad gäller upphandlingens 

formella aspekter. Som skäl uppgavs samma överklagandepunkter som man yrkat på i 
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domstolen. Utöver dessa punkter påpekades att Brommageriatriken i enlighet med 

offentlighetsprincipen av landstinget begärt de dokument som beskriver hur 

kvalitetsutvärderingen vid upphandlingen om Brommageriatriken gått till, men inte fått ta del 

av dessa. Thörnevik begärde att landstingsrevisorerna prövade huruvida detta var förenligt 

med offentlighetsprincipen och övrig relevant lagstiftning. Skrivelsen avslutades med en 

uppmaning om att landstingrevisorerna även skulle undersöka huruvida lanstingets beslut att 

teckna ett villkorat avtal med Stockholms sjukhem mitt under pågående rättsprocess var 

förenligt med Lagen om offentlig upphandling. Thörnevik fick efter en tid en bekräftelse av 

Landstingsrevisorerna om att skrivelsen mottagits. Något svar i sakfrågan kom däremot 

aldrig.  

    

Slutligen ska också nämnas att den rådande tvisten drog till sig politikernas uppmärksamhet i 

samband med valet 2006. Både socialdemokraterna och de borgerliga kom på besök till 

kliniken. Detta ledde emellertid inte till någon förändring även om alla besökande verkade 

vara överens om att företaget tillhandahåller bra geriatrisk vård:  

 
För att dra en drastisk jämförelse: ”Man är aldrig så bra som när man är på väg att sänkas ner i graven, då är man 

som bäst.” När alla visste att vi skulle läggas ner, då var vi hur bra som helst men ingen kunde göra något, ställa 

saker och ting till rätta… För att man inte kunde stoppa processen, inte ville göra det. Det var nästan 

skrattretande hur alla var överens om att det här är Stockholms bästa geriatriska vård och det kommer att 

försvinna som egen företeelse.  
 

Till the bitter end 

De sista månaderna, då man väntade på Regeringsrättens dom, var påfrestande för personalen 

på Brommageriatriken. De anställda som under några års tid hade gett bevis på drivkraft och 

entreprenöranda fick nu finna sig att passivt avvakta tills domen kom:  

 
Den sista perioden då hade det gått så lång tid då blev det mer en axelryckning: ”Ja vi har ju gjort vad vi kan. Nu 

är de bara att gilla läget och vänta”.   

 

Under tiden fick man arbeta som vanligt för att inte låta patienterna bli lidande. Det gjordes 

även en del organisationsförändringar mot slutet, för att anpassa verksamheten enligt det bud 

företaget lagt. Förändringen innebar bland annat att antalet vårdplatser skulle dras ner 
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eftersom det inte fanns full beläggning. Dessa anpassningar skulle enligt mina respondenter 

göras oavsett om Brommageriatriken vunnit rättvisten eller ej. 

 

Brommageriatriken AB blir dotterbolag till Stockholms sjukhem 

Strax efter att Regeringsrätten meddelat sin dom kom Stockholms sjukhem med ett förslag om 

att köpa upp samtliga aktier av Brommageriatrikens personal. Alternativet hade varit att ta 

över verksamheten och avveckla aktiebolaget men skälen för att köpa företaget övervägde.  

 

För det första var uppköpet ett strategiskt beslut för att minimera ekonomiska risker: drivs 

verksamheten i Bromma i form av ett bolag, riskeras enbart aktiebolagets kapital. I annat fall 

skulle stiftelsens hela kapital stå på spel om något gick snett. För det andra tillät uppköpet att 

Stockholms sjukhem kunde komma in i verksamheten på Brommageriatriken redan i februari 

2007, innan avtalet med landstinget trädde i kraft den 22 maj samma år. På så sätt vann den 

nye ägaren tid att granska organisationen, Brommageriatrikens gamla avtal mm och förbereda 

inför det nya upphandlade avtalet med landstinget. För det tredje möjliggjorde beslutet att alla 

avtal kunde löpa på: anställningsavtal, avtal med leverantörer osv. I annat fall skulle 

exempelvis alla anställda avskedas först för att sedan nyanställas. Nu kunde däremot alla 

fortsätta att arbeta på sin gamla arbetsplats. Avtalen med leverantörerna skulle också avslutas 

automatiskt, vilket skulle innebära extra tid och kostnader att teckna nya. Allt detta förde med 

sig ekonomiska risker som de anställda tillika Brommageriatrikens aktieägare skulle bli 

tvungna att ta själva: 

 
Kanske en del av dem över 60 inte hade velat följa med till den nya arbetsgivaren så hade man behövt ha 

pensionsförhandlingar - en del ekonomiska risker som de hade behövt ta. 
 

Till syvende och sist fanns det en psykologisk aspekt av uppköpsbeslutet. Aktieägarna fick 

tillbaka sitt insatta aktiekapital i en situation då aktierna knappast var värda mycket på 

marknaden: 

 
Det fanns ju ingen annan köpare, aktierna hade förlorat sitt värde. När vi då köpte dem till ett värde som vi 

förhandlat oss fram till då blir det nånstans en affärsuppgörelse mellan Brommageriatriken AB och Stockholms 

sjukhem i stället för att någon tar över. Det blir en affärsuppgörelse mellan två jämbördiga parter. 
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Det var uppenbart för mina informanter på Stockholms sjukhem att beslutet att låta 

Brommageriatriken bli dotterbolag till stiftelsen underlättade arbetet för den nya vd:n och 

samarbetet med Stockholms sjukhem. 

 
Det hade varit mycket svårare att starta för ett och ett halvt år sen när känslorna svallade som mest. Nu när man 

kom och man hade fått en acceptans för det här köpet då var det bara: ”Åh vad skönt, nu kan vi börja arbeta.” 

 

Efter 1 februari 2007 

Den största utmaningen för Brommageriatrikens nya ledning är att klara det ekonomiska 

gapet mellan Brommageriatrikens och stiftelsens anbud. I syfte att uppnå detta kommer en rad 

rationaliseringar att genomföras. Man har redan slagit ihop två avdelningar för avancerad 

sjukhusansluten hemsjukvård. Ytterligare förändringar inom andra vårdområden är att vänta. 

En del administrativa rutiner kommer att sammanföras för att effektivisera arbetet på båda 

ställena, som till exempel ekonomi (leveransfakturering, inköp mm) och journaler. Maten till 

Brommageriatrikens patienter kommer att levereras från Kungsholme eftersom: 

 
Vi klarar de 40 000 extra portionerna per år, vi har den kapaciteten. 

 

Man planerar dessutom ha gemensamma vårdprogram i vissa avseenden samt exempelvis 

erbjuda marginalpatienterna vård på Kungsholmen.  

 

Mina respondenter med anknytning till stiftelsen intygade vidare att det till att börja med är 

viktigt att skapa en gemensam värdegrund och ett gemensamt sätt att arbeta mellan 

Brommageriatriken och Stockholms sjukhem. Informanterna var däremot eniga om att det 

inte innebar att göra om Brommageriatriken till Stockholms sjukhem då kontraktstiden är för 

kort, tre år med möjlighet till två års förlängning. På Kungsholmen äger däremot stiftelsen 

både mark och byggnader så att situationen där inte kan jämföras med uppdraget i Bromma. 

Inte ens de anställda väntar sig att något sådant ska ske, väl medvetna om att samarbetet kan 

vara kortvarigt: 

 
[…] låt oss sikta på relationen som syskon - men vi kan inte flytta ihop. Jag tror inte heller man ska göra det för 

personalen vill nog inte höra så många vackra ord, utan det är nog mera action som faktiskt kan ge lönsamhet. 

Utan jag tror man ska utvidga varandras kompetens, utnyttja varandras styrkor och det på båda ställen; men att 

göra stora mentala omvändningar här, det har vi inte tid för. 
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Det finns helt klart saker som Stiftelsen Stockholms sjukhem uppskattar hos 

Brommageriatriken som stiftelsen vill överföra till sin verksamhet på Kungsholmen. Den 

entreprenöranda och beredskap som mina respondenter på Brommageriatriken ofta hänvisat 

till har även uppmärksammats av den nya vd:n. Det uppfattas som en tillgång värd att tas 

tillvara också på Kungsholmen.  
 

 

När det gäller att blicka mot framtiden vill den nya ledningen förstärka kompetensen som 

finns inom företaget och föryngra personalen. Ledningen ser också ett behov av att bygga 

goda relationer med alla aktörer som Brommageriatriken har att göra med i sin verksamhet: 

stat, kommun, närsjukvård. Detta speciellt med tanke på att landstinget tänker komma bort 

från ansvarsområdet inom vården och låta kunden välja vårdgivare. Då blir det av största vikt 

att ytterligare stärka sin bild som kvalitetsstark aktör inom den geriatriska vården.  
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DISKUSSION 

Avknoppning 

Brommageriatriken uppkom i en tid då den dåvarande borgerliga majoriteten inom landstinget 

generellt uppmuntrade till privatisering inom vården, man ville öka andelen privatägd vård. 

Då det dessutom i detta fall rörde sig om en verksamhet med uppenbara problem efter att två 

sjukhus slagits samman verkade det vara ytterligare ett skäl till att genomföra avknoppningen. 

På personalplan lyckades avsikten då konflikterna upphörde och de anställda fick en speciell 

känsla för sin verksamhet. En ”vi-känsla” uppstod och ett stort engagemang för den egna 

arbetsplatsen. De anställda/aktieägarna bidrog aktivt till förändringar och förbättringar i 

bolaget vilket i annat fall hade varit omöjligt.  

 

Samtidigt förde avknoppningen en del ekonomiska problem med sig, vilket till stor del 

hängde ihop med den korta kontraktstiden. Det tar tid att ställa om verksamheten, bygga upp 

den så att den ska fungera väl och nå lönsamhet. Även om det i avtalet finns inskrivet om 

möjlighet till två års förlängning har det nya bolaget i bästa fall precis fått en stabil grund att 

stå på när det är dags för en upphandling om verksamheten.  

 

I Brommageriatrikens fall måste också tilläggas att bolaget och Stockholms läns landsting 

hade olika uppfattningar om huruvida beställningen var rätt beräknad. I praktiken innebar 

detta att det ofta i slutet av året fattades resurser att fortsätta tillhandahålla vård till 

befolkningen inom upptagningsområdet alternativt att kliniken fick köpa vård hos andra 

vårdgivare med ökade kostnader som följd. Konsekvensen blev täta diskussioner med 

beställaren som i slutändan under en tid fick bidra med medel för att rädda verksamheten.  

 

En annan intressant aspekt av en avknoppning är att man bildar ett bolag på marknadsmässiga 

villkor, ett bolag som dock enbart får existera under ett specifikt antal år. Att 

konkurrensutsätta ett sådant aktiebolag kan få drastiska följder. Vinner inte det avknoppade 

företaget efter avtalets utgång upphandlingen om sin egen verksamhet uppstår frågan vad som 

händer med bolaget. Det är nämligen knappast sannolikt att hitta köpare för ett företag vars 

aktier förlorat i värde varför aktieägarna/personalen riskerar att även förlora de pengar dessa 

satsat däri. Rör det sig dessutom om att bolaget bedrivit en enda verksamhet kan de i denna 

situation bli tvungna att avveckla, vilket för med sig en del administrativa och ekonomiska 
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problem. I det här fallet köptes visserligen Brommageriatriken av Stiftelsen Stockholms 

sjukhem, men frågan kommer att aktualiseras igen i samband med nästa upphandling om 

några år.  

 

Offentlig upphandling 

Både beställar- och anbudsgivarsidan verkade medvetna om vilka svårigheter utvärdering av 

kvalitetsfaktorer förde med sig. Förfarandet kännetecknades dessutom av föga transparens; 

det var omöjligt för anbudsgivarna att efteråt få tillgång till de handlingar som beskrev hur 

kvalitetsbedömningen gått till. Detta trots att sådana handlingar omfattas av 

offentlighetsprincipen. 

 

Vidare, i och med att den dokumenterade kvalitén och erfarenheten inte tilldelats någon större 

vikt vid kvalitetspoängsättningen, bedömdes främst hur väl anbudsgivaren lyckats beskriva 

den kvalité denne utlovade. När kvalitetspoängen därefter skulle beräknas gick man ifrån 

metoden att procentuellt relatera anbudsgivare i förhållande till den bästa offerten, vilket man 

gjorde vid prisbedömningen. Resultaten av dessa två beräkningar kan då tekniskt sett 

knappast jämställas och adderas till varandra. Utöver detta uppvisade resultaten av 

kvalitetsbedömningen ett så pass litet variationsomfång att priset ändå kom att spela en 

avgörande roll vid antagningen av leverantör för uppdraget. Detta trots att det enligt 

förfrågningsunderlaget skulle antas det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet, det vill säga 

där både pris och kvalitet samspelar.  

 

Allt detta gjorde att det var de stora och kapitalstarka aktörerna som gynnades vid 

upphandlingen: vid eventuella felberäkningar i anbudet skulle de ha resurser som kan täcka 

skillnader mellan de verkliga kostnaderna och sitt anbud. En liten aktör hade för små 

marginaler för att riskera att något går fel, varför han inte kunde konkurrera med ett lågt pris i 

sin offert.   
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