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Länsstyrelsen 
Att: Ansvarig för krisledningsarbetet 
med anledning av coronaviruset 
 

  

Angående länsstyrelsens uppdrag att samordna 
tillgång till skyddsutrustning  

Den nu pågående smittspridningen av coronaviruset ställer svensk hälso- och sjukvård 
och omsorg under mycket stor press. 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.  

Länsstyrelsen har det viktiga uppdraget att samordna tillgången till skyddsutrustning i 
länets kommuner. Vårdföretagarna vill med denna skrivelse påtala behovet av att säkra 
att alla berörda omsorgsgivare i kommunerna, i både offentlig och privat regi, får sina 
behov inventerade och tillgodosedda.  

Tillgången till skyddsutrustning är helt nödvändig för utförare inom äldreomsorgen, 
andra särskilda boenden, HVB-hem och verksamheter inom LSS då de har uppdraget att 
vårda smittade brukare. Allt fler av Vårdföretagarnas medlemmar hör av sig och påtalar 
att de har brist på skyddsutrustning. De känner oro för hur de ska kunna utföra sitt 
uppdrag på ett säkert sätt och skydda sin personal och brukarna från risken för smitta. 
Det är särskilt bekymmersamt eftersom de har hand om de riskgrupper som är mest 
känsliga för smittan.   

Våra medlemsföretag gör sitt yttersta för att få fatt i adekvat skyddsmaterial. Men trots 
att beställningar har lagts i god tid går det inte i nuläget att förlita sig på de reguljära 
leveransvägarna då bristen på skyddsutrustning är global. Det leder till stora 
fördröjningar. Därför är Länsstyrelsens samordnande arbete kring skyddsutrustning så 
viktigt.   

Det är i dagsläget oklart i vilken utsträckning de enkäter eller motsvarande som riktas till 
kommuner, och som syftar till att inventera tillgång och behov av skyddsutrustning, även 
omfattar de privata utförare som arbetar på uppdrag av kommunerna. Våra medlemmar 
vittnar om att samverkan med kommunerna i frågor som rör skyddsmaterial ser mycket 
olika ut.  

Socialstyrelsen har fått uppdraget att fungera som en nationell inköpscentral för 
skyddsutrustning och sjukvårdsmaterial, och att på nationell nivå svara för fördelningen 
och vid behov omfördelning mellan huvudmännen. Det är välkommet. För att uppdraget 
ska fungera som avsett är det viktigt att inventeringen av behoven av skyddsutrustning 
omfattar alla utförare ute i kommunerna och att fördelning av utrustning sker efter 
behov. Annars riskerar en del av omsorgens brukare och medarbetare stå utan 
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tillräckligt skydd med ökad smittspridning som följd. I detta arbete har länsstyrelsen en 
viktig roll att spela för att hemställan om behov av skyddsutrustning till Socialstyrelsen 
ska bli så korrekt som möjligt.   

Mot bakgrund av detta önskar Vårdföretagarna få beskrivet hur länsstyrelsen 
säkerställer att alla vård- och omsorgsgivares behov av skyddsutrustning inventeras och 
tillgodoses i länet.   

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

 

Med vänlig hälsning 

 
Antje Dedering  
Förbundsdirektör 
Vårdföretagarna   
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Näringspolitisk chef  
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