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Åtgärder med anledning av coronaviruset 

Det nu pågående virusutbrottet kommer att ställa svensk hälso- och sjukvård och 
omsorg under mycket stor press de kommande månaderna. Vårdföretagarna 
representerar en viktig del av den samlade vård- och omsorgskapaciteten i Sverige och 
våra medlemsföretag vill bidra till att vi i Sverige kan hantera virusutbrottet på bästa 
möjliga sätt.  

Våra medlemsföretag är även under normala omständigheter snabba att ställa om sin 
verksamhet och anpassa sig till nya förutsättningar. För att kunna bidra på effektivaste 
sätt ser vi att ett antal temporära åtgärder som Inspektionen för vård och omsorg (IVO) 
förfogar över skulle underlätta och möjliggöra för privata vård- och omsorgsföretag att 
under rådande situation förbättra förutsättningarna för svensk vård och omsorg.   

Tillfälligt avskaffade krav på ändringar i tillstånd  
Vid en stor belastning på landets sjukhus kan akut brist på vårdplatser uppstå. Då 
kan äldreboenden avlasta sjukhusen genom att bereda korttidsplatser för vård av äldre 
som inte längre behöver sjukhusvård, men som inte klarar att flytta hem direkt.  Det 
kräver dock att utföraren ansöker om en ändring i tillståndet från IVO om platserna idag 
används för en annan målgrupp eller för permanent boende. Handläggningstiden för 
ändringar i tillstånd är idag 1–2 månader, vilket försvårar ett snabbt och flexibelt 
agerande av de privata utförarna.  
 
Temporärt bör också möjligheten att ha blandade platser på äldreboenden tillåtas. 
Boenden som idag har tillstånd för demensvård bör under rådande situation kunna ta 
emot brukare med behov av somatisk vård, och vice versa, utan krav på nytt tillstånd 
från IVO.  
 

Tillfällig förenkling av hanteringen av utdrag ur belastningsregistret 
Det är nu avgörande att vård- och omsorgsföretag kan ställa om snabbt. Det innebär att 
det måste göras avsteg från krav som bidrar till en tidsutdräkt. Ett av dessa krav är 
utdrag ur belastningsregistret. Vårdföretagarna menar att detta krav till del kan luckras 
upp, genom att kravet på nytt utdrag ur belastningsregistret temporärt inte gäller för 
personal där utdrag redan finns för den befintliga positionen, men som på grund av 
rådande situation måste flyttas till exempelvis till en annan del av verksamheten eller 
annan juridisk person inom samma koncern.  
 

Senareläggning av planerad tillsyn 
Vårdföretagarna välkomnar IVO:s besked om att inspektioner som innefattar platsbesök 
ställs in under ett antal veckor till följd av coronaviruset. Det är bra dels ur 
smittspridningshänseende, dels för att minska belastningen på de verksamheter som ska 
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inspekteras. Vårdföretagarna uppmuntrar IVO att avvakta med planerade inspektioner 
till dess att situationen inom vården och omsorgens stabiliserats.  

Vårdföretagarna föreslår:  

• Slopa tillfälligt kravet på att ansöka om ändring i tillstånd vid förändrad 
användning av platser på äldreboenden. 

• Tillåt äldreboenden att blanda målgrupper temporärt. 

• Förenkla tillfälligt hanteringen av utdrag ut belastningsregistret. 

• Avvakta med planerad tillsyn till dess att situationen inom vården och omsorgen 
stabiliserats.  

Vårdföretagarna ser att ovan förslag kan bidra positivt när trycket på vården och 
omsorgen nu ökar markant. Vårdföretagarna har vänt sig till regeringen, landets 
regioner och kommuner med ytterligare förslag. De skrivelserna finns på vår hemsida. 
Vår förhoppning är att ovan förslag kan sjösättas skyndsamt. 

Coronavirusets utveckling är oviss och läget kan snabbt förändras. Vårdföretagarna ber 
att få återkomma löpande med fler förslag till åtgärder som kan underlätta vård- och 
omsorgsarbetet om situationen förvärras.   

I den mån det finns önskemål och förväntningar från IVO om vad privata vård- och 
omsorgsgivare ytterligare kan göra tar vi gärna emot dessa. Vi bistår självklart i det 
fortsatta arbetet. 
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