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Ett före och ett under coronapandemin

Från framsteg i frågan om likvärdiga villkor för privata och offentliga 

aktörer – till en helt annan verklighet. Så kan verksamhetsåret beskrivas i 

en mening, ställt i förhållande till perioden före och under 

coronapandemin.

Merparten av det senaste året har Vårdföretagarna kunnat ägna åt den 

strategiska planen: att se till att de viktiga punkterna i Januariavtalet blir 

verklighet. Under 2019 och de första månaderna av det nya året upplevde 

vi att regeringen och samarbetspartierna tog steg i rätt riktning. 

Förutsättningarna för att ta ytterligare kliv under resten av 

mandatperioden såg ut att vara goda.

Sen slog coronapandemin till med full kraft. Oförutsedda händelser av 

sådan magnitud tvingar naturligtvis politiker, myndigheter och 

organisationer att omvärdera och omprioritera. Fokus, resurser och 

insatser måste riktas dit de för stunden gör bäst nytta.

De senaste månaderna har inneburit svåra prövningar för många av våra 

medlemsföretag, liksom näringslivet i stort. Vi ser ännu inte slutet på 

krisen och de långsiktiga konsekvenserna är svåröverskådliga. Från 

Vårdföretagarnas sida har vi arbetat, och fortsätter att arbeta, för att med 

konstruktiva förslag bidra till att mildra effekterna av krisen och 

underlätta omställningar som så många av våra medlemsföretag 

genomför. Samtidigt pågår planeringen för hur vi på bästa sätt tar oss an 

de utmaningar som kommer när coronapandemin ebbar ut.

Avtalsrörelsen som nu skulle varit i full gång skjuts upp till i höst. Det är 

ett klokt beslut. All kraft måste läggas på att stötta våra medlemsföretag i 

att hantera nuvarande situation. Som företagare följer ett stort 

arbetsgivaransvar som ofta är betungande i svåra tider. Jag är därför glad 

över att vår arbetsgivarservice under verksamhetsåret har kunnat hjälpa 

medlemsföretagen med rekordmånga ärenden, och särskilt de senaste 

veckorna. 

Min första tid som förbundsdirektör har varit både intensiv och givande. 

Det är en ynnest att få företräda företag som varje dag bidrar med insatser 

som samhället inte klarar sig utan. Våra medlemsföretags förmåga att 

snabbt anpassa verksamheten efter nya förutsättningar har visat sig viktig 

före, och ovärderlig under, pandemin. Den flexibiliteten kommer att vara 

till stor hjälp när den vårdskuld som nu byggs upp så småningom ska 

hanteras. De privata vårdgivarna behövs, både på kort och lång sikt.    

Antje Dedering,

Förbundsdirektör Vårdföretagarna



Maj 2019 – maj 2020

Vårdföretagarnas verksamhetsberättelse
Vi erbjuder dagligen medlems- och arbetsgivarservice. Dessutom arrangerar och deltar vi i en mängd 

opinionsbildande och näringspolitiska aktiviteter. 

Det här är några av höjdpunkterna under verksamhetsåret maj 2019 – maj 2020.
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Branschårsmöte Sjukvård, Äldreomsorg 

och Individ- & Familjeomsorg

Konstitueringssammanträde 

Vårdföretagarna

Debattartikel Aftonbladet: 

”Privat vård gör allt den kan för Sverige nu”

SKR och Vårdföretagarna överens 

om vägledning för regioner och 

vårdföretag i coronakrisen

Rapportsläpp:

Vårdval och hållbara, likvärdiga villkor?

Rapportsläpp:

Privat Vårdfakta 2019

POLITIK & PÅVERKAN

EVENEMANG

DEBATT

Antje Dedering, ny 

förbundsdirektör för Vårdföretagarna

Rapportsläpp:

Vårdmomsens effekter – för patienter, 

brukare och verksamheter

Regeringen ger Inspektionen för vård och 

omsorg (IVO) i uppdrag att se över hur 

tillståndsprövning och tillståndsavgifter 

påverkar omsorgsföretag

Digitalt årsmöte

Vårdföretagarna

Rapportsläpp:

10 år med LOV

Rapportsläpp:

Patienttoppen 2019

Vårdföretagarna träffar 

finansministern och 

socialministern för att påtala 

behovet av uppräknad 

assistansersättning

Regeringen ger Socialstyrelsen 

i uppdrag att genomföra fler 

öppna jämförelser; HVB-, 

stödboenden och jour- och 

familjehem

Jubileumskonferens 

Bransch personlig 

assistans – LSS 25 år

Regeringen tillsätter 

utredning om vårdmoms

Regeringen ger Socialstyrelsen i 

uppdrag att kartlägga behoven av 

och tillgången till särskilda 

boendeformer för äldre

Vårdföretagarna träffar socialminister Lena 

Hallengren (S) om vårdmoms, 

tillståndsplikt- och avgifter, tillgänglighet 

och regeringens välfärdskommission

Debattartikeln Dagens Samhälle:

”Dyrt på sikt att spara in på hvb-hemmen”

Vårdföretagarna i SVT:s Rapport:

”Vårdmoms slår mot landsbygden”

Seminarium i Almedalen:

Hur rekryterar vi sjukvårdspersonal till hela Sverige?

Debattartikel Expressen:

”Ska vården kunna väljas 

måste den gå att jämföra”

Debattartikel Aftonbladet:

”Ingen vinner på att 

svartmåla privat vård”

Vårdföretagarna 

deltar i arbetet när 

den första nationella 

planen för ökad 

patientsäkerhet 

lanseras 

Regeringen meddelar 

att korttidspermittering 

även ska gälla vård-

och omsorgsföretag

Vårdföretagarna levererar 

de första förslagen till 

snabba åtgärder för att 

hantera coronakrisen

Vårdföretagarna skickar skrivelse till 

Socialstyrelsen och Sveriges 

länsstyrelser om skyddsmaterial. 

Den är en i raden av ett 20-tal 

skrivelser – till myndigheter, 

regioner, kommuner och regeringen 

– sedan coronapandemin bröt ut
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Under verksamhetsåret maj 2019 – maj 2020

Medarbetare



Sveriges ledande organisation 

för vård- och omsorgsgivare

Vårdföretagarna är en arbetsgivar- och branschorganisation för 

vårdgivare som bedriver vård och omsorg i privat regi, till 

exempel i form av aktiebolag, kooperativ eller ideella 

föreningar. Vårdföretagarna arbetar för ökad valfrihet och 

mångfald inom vård och omsorg och tydliggör den privat drivna 

vårdens betydelse för samhället. Föreningen har ca 2 000 

medlemsföretag med fler än 100 000 årsanställda. 

Besök oss gärna på vårdföretagarna.se


