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Brådskande justering av förslag kring 
korttidsarbete  

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.  

Vårdföretagarna välkomnar regeringens stödpaket för att lindra de ekonomiska 
effekterna av coronautbrottet. Dock har förslaget om korttidsarbete en brist som 
behöver rättas till snarast.   

Lagen om korttidsarbete omfattar idag bland annat inte verksamheter som 
huvudsakligen är finansierade av allmänna medel och där det enligt en offentligrättslig 
reglering ankommer på det allmänna att tillhandahålla verksamheten. Inte heller med 
de förändringar som nu har aviserats kommer dessa typer av verksamheter att omfattas 
av lagen. Detta innebär att vård- och omsorgsgivare som arbetar på kommuner och 
regioners uppdrag inte kommer att kunna använda sig av möjligheten till 
korttidspermittering. Det är mycket angeläget att detta justeras så att också privata 
vård- och omsorgsgivare som driver verksamhet som finansieras av allmänna medel kan 
nyttja denna möjlighet. 

I coronavirusets spår förändras förutsättningarna just nu dramatiskt för vårdföretag som 
inte arbetar med akuta uppdrag – och inte heller kan ställa om till att hjälpa till med 
akuta uppdrag – då inbokade besök ställs in och inga nya besök bokas eftersom 
patienter vill undvika besök på vårdmottagningar på grund av rädsla för smitta.  

Dessa vårdgivare står redan idag inför det faktum att de kommer att behöva varsla 
personal och så kommer bli fallet för fler inom en snar framtid. Det drabbar till exempel 
vårdföretag som arbetar med rehabilitering (fysioterapi), vissa 
specialistvårdsmottagningar, psykoterapi med flera. Risken är överhängande att 
framförallt små vårdgivare slås ut och inte kommer finnas kvar när virusutbrottet väl har 
stabiliserats.  

Mot bakgrund av detta är det angeläget att regeringen och samarbetspartierna 
skyndsamt gör en justering av reglerna så att privata vård- och omsorgsgivare som 
jobbar på kommuner och regioners uppdrag kan nyttja reglerna.    

I övrigt instämmer Vårdföretagarna i de underlag som Almega har bidragit med i arbetet 
med korttidsarbete.  
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Coronavirusets utveckling är oviss och läget kan snabbt förändras. Det är viktigt att 
staten säkrar att verksamheterna inom sjukvården och omsorgen, oavsett regi, har de 
resurser och verktyg som krävs för att möta utmaningarna och den omställning som 
behövs.   

Vi bistår gärna i det fortsatta arbetet. 
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