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Skrivelse med uppmaning om förtydligande i förordning 
SFS 2020:193 

Medlemmarna i Vårdföretagarna och Famna – riksorganisationen för idéburen välfärd 
representerar en viktig del av den samlade vård- och omsorgskapaciteten i Sverige och 
bidrar till att Sverige kan hantera coronakrisen på bästa möjliga sätt. När pandemin är 
över kommer det att finnas ett stort uppdämt behov av vård och social omsorg bland 
landets patienter och brukare. Våra medlemmar är en avgörande del av infrastrukturen 
inom vården och omsorgen och det vore långsiktigt förödande om de blev tvungna att 
kraftigt reducera sin verksamhet.  

Regeringen aviserade den 28 maj ett antal positiva och välkomna förtydliganden av 
förordning SFS 2020:193. Trots detta finns utestående frågor att hantera för att Sverige 
ska kunna möta den vårdskuld som nu byggs upp. 

Det finns en risk att många av de kostnader som nu uppstår med anledning av pandemin 
inte kommer att omfattas av de fem områden som förordningen anger. Detta gäller 
bland annat mer långsiktiga merkostnader, såsom rehabilitering av intensivvårdade 
Covid-patienter. Vårdföretagarna och Famna vill därför uppmana regeringen till 
flexibilitet och löpande revidering av förordningen för att hantera merkostnader som 
kan uppstå som en konsekvens av pandemin.   

Pandemin har satt hälso- och sjukvården under stor press och privata och idéburna 
aktörers medverkan har varit nödvändig. Med anledning av regionernas behov av stöd i 
krisläget från privata och idéburna vårdgivare kom därför SKR och Vårdföretagarna, 
respektive SKR och Famna, överens om en gemensam vägledning om samverkan mellan 
regionen och privata respektive idéburna vårdgivare i de fall villkoren för sådant 
samarbete inte var reglerat i befintliga avtal. Vägledningarna beskriver vilka 
förutsättningar som bör gälla när dessa vårdgivare bidrar med personal och andra 
resurser för att bistå akutsjukvården.1 Där beskrivs att regionen ska täcka direkta 
kostnader för de resurser som regionen tar i anspråk, samt de stilleståndskostnader som 
kvarstår efter det att vårdgivaren så långt möjligt begränsat dessa kostnader.  

Regioner, i synnerhet Region Stockholm, har varit tvungna att fatta långtgående beslut, 
som i hög grad har påverkat de privata och idéburna vårdgivarna, för att hantera de 
stora och förändrade sjukvårdsbehoven.  

I Region Stockholm beslutade den särskilda regionala sjukvårdsledningen i slutet av mars 
att ställa in planerad specialistvård, förutsatt att det kan ske utan allvarliga medicinska 

 
1 SKR:s och Vårdföretagarnas vägledning. 
SKR:s och Famnas vägledning.  

https://skr.se/tjanster/press/nyheter/nyhetsarkiv/vagledningforregionerochvardforetagicoronakrisen.32557.html
https://skr.se/tjanster/press/nyheter/nyhetsarkiv/overenskommelsemellanskrochfamnaomvagledning.33151.html
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konsekvenser. I mitten av april beslutade regionen att med omedelbar verkan stoppa 
planerad ögonsjukvård. Dessa beslut har åsamkat vårdgivarna omfattande 
stilleståndskostnader.  

Regionen uppmanade vidare vårdgivare som verkar på regionens uppdrag i 
specialistvården att ställa sjukvårdspersonal och resurser till akutsjukhusens förfogande. 
Det har både större och mindre vårdgivare i regionen gjort. Enligt uppgifter från den 15 
april var det (vid det tillfället) närmare 450 läkare, sjuksköterskor, undersköterskor och 
andra vårdanställda hos fristående vårdgivare som arbetade på akutsjukhusen i 
Stockholmsregionen. Dessa är fortsatt utlånade till regionen. Då det främst är narkos- 
och intensivvårdsutbildad personal som regionen har tagit över har det fått stora 
konsekvenser för vårdgivarnas verksamhet, då operationer inte har kunnat genomföras. 
Man har så långt som möjligt begränsat sina kostnader, bland annat genom 
korttidspermitteringar, men stilleståndskostnader har varit oundvikliga och omfattande.   

Även andra regioner har lånat personal av fristående vårdgivare, eller i praktiken tagit 
över privat drivna specialistsjukvårdsverksamheter tillfälligt, för att möta 
sjukvårdsbehoven under coronakrisen. Omfattningen av ianspråktagandet av fristående 
vårdgivares resurser är dock än så länge mindre i dessa regioner.  

Mot bakgrund av ovanstående ska det särskilt noteras att det bland de generella 
krisåtgärderna inte finns någon åtgärd som beaktar och tar sikte på just 
stilleståndskostnaderna inom vård och omsorg.  

Famna och Vårdföretagarna vill uppmana regeringen att säkerställa att de statliga 
stöden tar höjd för den omfattande och komplexa påverkan som pandemin fått för 
sjukvården och omsorgen.  
 
Vi bedömer det som synnerligen angeläget att regeringen i förordning SFS 2020:193 
tydliggör att statsbidrag får lämnas till regioner och kommuner för mer- och 
stilleståndskostnader hos privata och idéburna utförare med anledning av de 
långtgående beslut som regioner och kommuner har varit nödgade att fatta under 
pandemin.  

Våra organisationer vill samtidigt betona vikten av att inte någon aktör ska ges möjlighet 
att bli överkompenserad genom överlappande ersättningar. Respekten för våra 
gemensamma resurser och förtroendet för vårdens och omsorgens aktörer är en 
förutsättning för en långsiktigt kvalitativ vård och omsorg. När pandemin är över 
kommer landets patienter och brukare fortsatt behöva vård och omsorg. Våra 
medlemmar har en mycket viktig roll att spela i det arbetet. 

Med vänlig hälsning, 

 

Antje Dedering                                                               Ulrika Stuart Hamilton  
Förbundsdirektör Vårdföretagarna                            Generalsekreterare Famna 

 


