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Angående Socialstyrelsens uppdrag rörande 
skyddsutrustning– nya fakta 

Vårdföretagarna har i en tidigare skrivelse daterad 2 april 2020 vänt sig till 
Socialstyrelsen för att understryka behovet av att säkra att alla vård- och omsorgsgivares 
behov av skyddsutrustning tillgodoses. Detta med anledning av Socialstyrelsens uppdrag 
att fungera som nationell inköpscentral för skyddsutrustning och sjukvårdsmaterial och 
svara för fördelning och omfördelning mellan huvudmännen. Vårdföretagarna tackar för 
det svar som Socialstyrelsen översänt, och välkomnar att Socialstyrelsen har begärt att 
MSB och länsstyrelserna tar med privata aktörer i behovsinventeringen och 
resursfördelningen.    

Nu återkommer Vårdföretagarna med en uppdaterad lägesbild vad gäller privata vård- 
och omsorgsgivares tillgång till skyddsutrustning och upplevda stöd och hjälp från 
kommuner och regioner.  

Under perioden 16–20 april genomfördes en enkätundersökning bland Vårdföretagarnas 
medlemmar. Medlemsföretagen har verksamhet inom sjukvård, äldreomsorg, individ- 
och familjeomsorg, personlig assistans samt tandvård. Enkäten besvarades av 324 
företag verksamma över hela landet. 

Enkätsvaren visar att det fortsatt råder brist på skyddsutrustning. När företagen 
uppskattar tillgången till adekvat skyddsutrustning i verksamheten de närmaste 
veckorna uppger nästan 4 av 10 att tillgången är dålig (sannolik brist) eller mycket dålig 
(akut brist). 

Vidare framkommer, på flera håll i landet, att företagen har efterfrågat hjälp med 
skyddsutrustning från kommunerna och regionerna, men inte fått det. Resultaten på 
regionnivå presenteras i diagrammet nedan.   

 

  

https://www.almega.se/app/uploads/sites/3/2020/04/skrivelse-fran-vardforetagarna-till-socialstyrelsen-maa-coronaviruset.pdf
https://www.almega.se/app/uploads/sites/3/2020/04/svar-fran-sos.pdf
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Vårdföretagarna ser positivt på att Socialstyrelsen har fått uppdraget att köpa in och 
vidaredistribuera skyddsutrustning till landets kommuner och regioner i de fall deras 
kapacitet inte räcker till eller om omfördelningen inte kan ske regionalt. Vi har förståelse 
för att arbetet med att få fram tillräckligt med skyddsmaterial för att täcka de nationella 
behoven är komplicerat sett till att det råder global brist.  

Förhoppningen är att föreliggande skrivelse med nya fakta kan komplettera den 
lägesbild som Socialstyrelsen har och att den kan bidra till att Socialstyrelsen påminner 
MSB och länsstyrelserna om att privata aktörer ska ingå i behovsinventeringen och 
resursfördelningen av skyddsmaterial.   

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