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Säkra vårdkapaciteten hos de privata vårdgivarna i 
regionen  

Coronapandemin fortsätter att ställa hälso- och sjukvården under stor press. Landets 
vårdgivare gör stora insatser för att hantera coronavirusets effekter. De privata 
vårdgivarna är viktiga samarbetspartners för regionerna i hälso- och sjukvården nu 
under pandemin, men också framöver.  

En del vårdgivare är hårt belastade just nu. Hos andra vårdgivare, vars verksamhet inte 
är akut, skjuter patienterna upp sina mottagningsbesök, av försiktighetsskäl och i 
enlighet med myndigheternas rekommendationer, tills pandemin är över. I viss mån kan 
besök ersättas med digitala vårdkontakter, men långtifrån alla. Många av dessa 
vårdgivare får en betydande andel av sin ersättning i form av besöksersättning och har 
därför stora intäktsbortfall.  

Vissa av dessa vårdgivare har verksamhet som går att snabbt ställa om och på så sätt 
avlasta akutsjukhusen. Andra kan ställa vårdpersonal till regionens förfogande när 
regionen behöver ytterligare sjukvårdspersonal i sina akutverksamheter, i enlighet med 
den vägledning som SKR och Vårdföretagarna har tagit fram. Att riksdagen nu beslutat 
att möjligheterna till korttidspermittering av personal ska omfatta också arbetsgivare 
med huvudsaklig offentlig finansiering kan underlätta. Men enskilda vårdgivare kan trots 
detta snabbt komma till en punkt där de blir tvungna säga upp sjukvårdspersonal, eller i 
värsta fall, lägga ner verksamheten. Detta kan gå ut över mångåriga relationer med 
patienter.   

Flera regioner har fattat strategiskt viktiga beslut som syftar till att säkra att 
vårdkapaciteten hos de privata vårdgivare som verkar på regionens uppdrag finns kvar, 
så att de står redo att hjälpa till att möta vårdbehoven i krisens efterdyningar. 
Modellerna är lite olika, men handlar om att säkra fortsatt verksamhet.  
 
Som exempel kan nämnas att i Region Uppsala har regionledningen beslutat att de 
privata vårdgivarna, i såväl primärvård som specialistvård, får förstärkt ersättning för 
mars, april och maj motsvarade den ersättningsnivå som de hade i januari. Region Skåne 
har beslutat om temporär ersättning till privata vårdgivare (verksamma enligt LOV, LOU 
och IOP) i primär- och specialistvård. Det sker i form av ekonomisk garanti motsvarande 
85 procent av den ersättning som betalades ut för samma månad förra året. För 
nystartad verksamhet gäller andra regler. I Region Stockholm garanteras 
husläkarmottagningarna en nivå motsvarande februari månads nivå vad gäller 
ersättningen för mottagningsbesök. Något motsvarande beslut har dock inte fattats vad 
gäller den planerade specialistvården. 
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Vi uppmanar samtliga regioner att agera snabbt för att säkra den långsiktiga 
sjukvårdkapaciteten hos de privata vårdgivare som verkar på ert uppdrag, såväl inom 
primär- som specialistvård och rehabilitering. Tillfälliga lösningar behövs för att säkra 
att sjukvårdsverksamhet i regionen klarar av att brygga över krisen.  När pandemin är 
över kommer det finnas ett stort uppdämt behov av vårdinsatser bland regionens 
patienter. Behovet av de privata vårdgivarna som regionens partners i hälso- och 
sjukvården kommer att vara större än någonsin.  

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

Med vänlig hälsning 

Antje Dedering 
Förbundsdirektör 
Vårdföretagarna  Karin Liljeblad 
   Näringspolitisk expert 
                                                                      Vårdföretagarna 
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