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ABC Doctor AB förvärvas av Vacant Vårdbemanning AB. 

Förvärvet är ett led i att växa verksamheten och skapa förutsättning att erbjuda kunderna, vårdgivare 

i Norge och Sverige, ett komplett utbud inom bemanning och rekrytering av vårdpersonal med 

specialistläkare, specialistsjuksköterskor, läkare, sjuksköterskor, fysioterapeuter, undersköterskor 

med mera inom de flesta vårddiscipliner.   

Båda företagen fortsätter verksamheten under respektive företagsnamn och kunderna behåller 

samma kontaktpersoner. Bolagen samarbetar för att erbjuda kunderna ett bredare utbud av 

vårdpersonal för bemanning och rekrytering. Sammantaget finns mer än 35 000 yrkesskicklig 

vårdpersonal, specialistläkare, sjuksköterskor till personliga assistenter, att erbjuda kunderna. 

”ABC Doctor har framgångsrikt byggt upp en verksamhet inom bemanning med tyngdpunkt på 

specialistläkare inom flera områden som på ett mycket bra sätt kompletterar verksamheten i Vacant 

koncernen som främst bemannat med sjuksköterskor. Med förvärvet har vi nu möjlighet att erbjuda 

en helhetslösning inom personalförsörjning för vården med bemanning och rekrytering av flertalet 

kompetenser” säger Jan Olav Brøndbo styrelseordförande i Vacant koncernen. 

”Med Vacant som ägare får vi en större förmåga och kan utveckla bemanningen av läkare till att även 

omfatta Norge och fler specialistområden än tidigare. Vi har en gemensam syn att hålla en nära och 

personlig dialog med våra kunder och medarbetare och strävar efter att leverera mer än förväntat – 

den drivkraften ska fortsätta och med det breddade utbudet av kompetenser kan vi ge kunderna en 

helhetslösning inom vårdbemanning” säger Bo Johnsson grundare av ABC Doctor AB. 

Behöver du stöd med bemanning eller rekrytering av vårdpersonal? Tag kontakt med oss så löser vi 

era personalbehov! 

Bästa hälsningar 

 

Torbjörn Ferndahl, Vd, Vacant Vårdbemanning AB, +46 70 216 86 58 

Bo Johnsson, grundare av ABC Doctor, +46 70  584 4991 

Jan Olav Brøndbo, styrelseordförande Vacant Holding AS, +47 996 93 588 

 

Om företagen 

Vacant Helse AS etablerades 2008 för bemanning av vårdpersonal med fokus på sjuksköterskor och  levererar 

till offentliga och privata vårdgivare över hela Norge. 2020 breddades verksamheten till Sverige med Vacant 

Vårdbemanning AB. Grundarna, Jan Olav Brøndbo och Kent Inge Eldevik Olsen, är båda leg. sjuksköterska och 

har arbetet med bemanning i vården sedan år 2000.  

ABC Doctor AB grundades 2012 och arbetar med professionell läkarbemanning och rekrytering av 

specialistläkare samt viss utbildning. Uppdragen för bemanning och rekrytering kommer från såväl Regioner 

som privata vårdgivare. ABC Doctor AB driver verksamheten med mål att tillgodose uppdragsgivarens behov av 

tillfälliga och/eller längre bemanningar samt rekryteringsbehov. 

Efter förvärvet kommer koncernen Vacant omsätta ca 250 Mkr i Norden. 

mailto:kontakt@vacant-vardbemanning.se
mailto:info@abcdoctor.se
http://www.vacant-vardbemanning.se/
http://www.abcdoctor.se/

