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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 pandemin 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 skulle underlätta och möjliggöra för privata 
vård- och omsorgsföretag att under rådande situation förbättra förutsättningarna för 
svensk vård och omsorg.   

För att samhället ska fungera väl under virusutbrottet är åtgärder för att underlätta 
omsorgsarbetet och förmågan att säkra personalförsörjningen helt centrala. 
Vårdföretagarna föreslår nedan dels åtgärder för att underlätta omsorgsarbetet, dels 
åtgärder för att klara bemanningen när belastningen på omsorgen ökar markant, 
samtidigt som delar av personalen inte kommer att vara tillgänglig. Åtgärderna syftar till 
att, tillfälligt och under ordnade former, kunna göra avsteg från regler som förhindrar en 
snabb omställning av omsorgen och en flexibel bemanning.  

Inför tillfälligt anstånd i efterlevnad av vissa krav i kommunens avtal  
Redan i nuläget råder svårighet att bemanna många verksamheter. Coronaviruset 
förväntas öka belastningen på såväl vården som omsorgen markant, samtidigt som delar 
av personalen inte kommer att vara tillgänglig till följd av smitta eller sjukdom. Det 
kommer temporärt att kräva en flexibel syn på krav och avtal.  

Vårdföretagarna vill vädja till kommunen om förståelse för att en utförare på grund av 
virusutbrottet kan hamna i ett läge där det kan bli svårt, eller omöjligt, att leva upp till 
vissa krav i avtal/upphandling med kommunen. Det kan till exempel handla om specifika 
krav på viss kompetens eller utbildning hos personalen eller bemanningskrav som kan 
visa sig svåra att upprätthålla vid extrem brist på vård- och omsorgspersonal. Vi tror att 
pragmatiska lösningar kan hittas genom öppen dialog mellan kommunen och utföraren.  

Senarelägg planerad uppföljning av omsorgsverksamheter  
Det är viktigt att omsorgsgivarna i den rådande situationen kan fokusera på att bemanna 
verksamheterna och ta hand om brukarna på bästa sätt. Detta arbete skulle underlättas 
om verksamheterna avlastas från uppföljningar och icke nödvändigt administrativt 
arbete så långt det är möjligt. Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har precis beslutat 
att ställa in sina planerade inspektioner i vård- och omsorgsverksamheter.  
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Vårdföretagarna föreslår att kommunerna följer detta exempel och skjuter upp  
planerade uppföljningar av omsorgsverksamhet temporärt för att minimera 
smittspridning i riskgrupper och för att minska belastningen på verksamheterna. 
 
Säkra tillgång till skyddsmateriel  
Brist på skyddsmaterial ökar risken för smitta både för personal och omsorgstagare och 
är ett starkt orosmoment inom omsorgen. Redan idag noteras till exempel i flera privata 
äldreboenden brist på skyddsmaterial. Det är bra att regeringen har agerat kraftfullt 
genom att ge Socialstyrelsen i uppdrag att fungera som en nationell inköpscentral för 
skyddsutrustning samt att på nationell nivå svara för fördelningen, och vid behov 
omfördelning, mellan huvudmännen. Det är angeläget att kommunerna säkrar att alla 
berörda omsorgsgivare, i både offentlig och privat regi, får sina behov av 
skyddsutrustning för personal tillgodosedda.  
 
Trygga barnomsorgen för samhällskritiska yrkesgrupper 
I  flera av landets kommuner har skolor stängt till följd av att en elev konstaterats 
smittad. Det finns risk för att Sverige kommer till en punkt i spridningen av coronaviruset 
då svenska skolor och förskolor behöver stängas. Det är avgörande att personal inom 
vården och omsorgen, och andra samhällskritiska yrkesgrupper, kan gå till jobbet för att 
vi ska klara av coronavirusets effekter. Det är välkommet att regeringen och 
utbildningsutskottet arbetar med att ta fram en ny lagstiftning med syftet att trygga 
barnomsorgen för människor med nyckelpositioner i samhället. Vårdföretagarna vill 
uppmuntra kommuner att också planera för och fortsätta tillhandahålla barnomsorg för 
dessa grupper.  

Vårdföretagarna ser att ovanstående förslag kan underlätta omsorgsarbetet och bidra 
till en bättre personalförsörjning  när trycket nu ökar markant. Vårdföretagarna har vänt 
sig till regeringen, regioner och ett antal myndigheter med ytterligare förslag. De 
skrivelserna finns på vår hemsida. Vår förhoppning är att ovanstående förslag kan 
tillgodoses skyndsamt. 

Coronavirusets utveckling är oviss och situationen kan snabbt förändras. Det är viktigt 
att kommunen som huvudman säkrar att vården och omsorgens verksamheter, oavsett 
regi, har de resurser som krävs för att möta utmaningarna och den omställning som 
behövs.   

Vårdföretagarna ber att få återkomma löpande med fler förslag till åtgärder som kan 
underlätta personalförsörjningen och själva vård-  och omsorgsarbetet.    

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

 

 

Antje Dedering 
Förbundsdirektör 
Vårdföretagarna 
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Anna Bergendal 
Näringspolitisk expert  
Vårdföretagarna  
 

Kontakt: Anna Bergendal 
anna.bergendal@vardforetagarna.se 
Telefon: 072 550 42 80 
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