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Angående SKR:s och Vårdföretagarnas 
överenskommelse   

Vi tillskriver er i egenskap av Förbundsdirektör och branschexpert på Vårdföretagarna.  

Som ni säkert känner till träffade Vårdföretagarna och SKR i går kväll en 
överenskommelse i anledning av att vården nu behöver ställa om resurser och personal 
för att hantera den kris vi befinner oss i. Privata vårdbolag som tillhandahåller offentligt 
finansierad vård genom LOV eller LOU kan och vill bidra genom att såväl personal som 
utrustning och/eller lokaler kan nyttiggöras för att möta de akuta behoven mest 
ändamålsenligt.  

Den dialog vi haft med SKR var föranledd av flera faktorer, dels den inventering regioner 
uppmanat privata vårdgivare att göra, dels beslutet att ställa in planerad vård och dels 
de faktum att många av de avtal privata vårdgivare har med regionerna inte är 
tillräckligt tydligt formulerade för att ge en bra vägledning kring vad som gäller i de fall 
regionen avser att överta personal, maskiner mm.  

Utifrån ovanstående har vi träffat en överenskommelse med SKR vilken innehåller en 
vägledning i de fall tydliga bestämmelser i avtalen saknas. Vi har självklart inte haft 
möjlighet att gå igenom samtliga avtal men av de som gåtts igenom är det vår 
bedömning att många avtal de facto saknar tydliga regleringar såvitt avser frågor om 
vem som står arbetsgivaransvaret vid utlåning av personal, vilka kostnader som ersätts 
(direkta respektive indirekta på grund av stillestånd) mm.  

Medlemsföretag hos oss har från Region Stockholm erhållit en skrivelse innehållande en 
form av ersättningsprodukt och som vi förstått utgår denna från en timpenning för 
avrop av den enskilda medarbetaren. Däremot finns inte något reglerat kring 
stillekostkostnader mm. Privata vårdgivare ska självklart inte göra någon vinning på den 
kris vi befinner oss i men kan de facto, i enlighet med de avtal de är bundna av med 
Regionen, inte heller vidta åtgärder som föranleder likviditetsproblem som i sin tur kan 
innebära att företag kommer på obestånd och tvingas att gå i konkurs. 

Från Vårdföretagarnas sida varken kan eller ska vi inte hantera enskilda avtal mellan 
regioner och våra medlemsföretag. Däremot menar vi att man i dialogen mellan 
regionen och enskilda vårdgivare i första hand ska utgå från den rekommendation som 
nu finns och som ger vägledning där avtalen är otydliga såvitt avser såväl avrop av 
personal (inlån eller tjänstledighet) samt ersättning för stilleståndskostnader. Detta är 
inte minst viktigt utifrån att Regionen måste säkerställa att det även under denna kris 
finns vårdkapacitet för annan akut vård men också säkra framtida vårdbehov.  
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Mot bakgrund av ovanstående är det vår förhoppning och utgångspunkt att Region 
Stockholm i den dialog som nu förs med privata vårdgivare utgår från denna 
rekommendation.  
 

Med vänlig hälsning 

Antje Dedering 
Förbundsdirektör 
Vårdföretagarna  Karin Liljeblad 
   Näringspolitisk expert 
                                                                      Vårdföretagarna 
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