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Angående statsbidrag för att ekonomiskt stödja 
sjukvården till följd av sjukdomen covid-19  

Vårdföretagarna har tillsammans med Famna i en tidigare skrivelse daterad 
2020-07-01 uppmärksammat region Skåne på att privata utförare inom 
sjukvården har rätt att ta del av det statsbidrag som avsatts i syfte att 
ekonomiskt stödja verksamheter för merkostnader till följd av sjukdomen covid- 
19 och som regleras i förordning 2020:357.  

I en nyligen genomförd enkät bland Vårdföretagarnas medlemmar framkommer 
oroande signaler om att region Skåne inte har berett möjligheten för privata 
vårdgivare att ansöka om kompensation för sina merkostnader. I enkäten 
framkommer att merkostnaderna kopplade till covid- 19 har mycket stor eller 
ganska stor påverkan på fyra av tio företag. Till största del rör det sig om 
merkostnader för vikarier på grund av ökad sjukfrånvaro och kostnader för 
personlig skyddsutrustning och annat sjukvårdsrelaterat material.  

På möte den 23 september med det regionala samverkansorganet privata 
vårdgivare har de privata vårdgivarna i Skåne ställt krav på att, i likhet med 
övriga regioner, få ansöka om kompensation för merkostnader kopplade till 
covid-19. Något svar i denna fråga förefaller ännu inte ha lämnats.  

Mot bakgrund av ovan vill Vårdföretagarna på nytt understryka regeringens 
intention om att alla vårdgivare, oavsett regiform, via statsbidraget skäligen ska 
kompenseras för sina merkostnader till följd av covid- 19, och samtidigt peka på 
att det brådskar då den andra, och sista, ansökningsomgången för statsbidraget 
löper ut den 30 november 2020.   

Vårdföretagarna ser positivt på den temporära ersättning till leverantörer med 
anledning av covid- 19 som region Skåne har beslutat om i syfte att stödja de 
privata vårdgivarnas möjligheter att överbrygga coronakrisen. Vi vill betona 
vikten av att inte någon aktör ges möjlighet att bli överkompenserad genom 
överlappande ersättningar men så vitt vi förstår ingår inte kompensation för 
merkostnader kopplade till covid-19 i den temporära ersättningen. Därmed bör 
privata vårdgivare i Skåne beredas möjligheten att få merkostnaderna, i enlighet 
med förordning 2020:357, kompenserade.  
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Enligt Socialstyrelsen ska regioner senast den 30 november 2020 skicka in 
uppgifter om bokförda merkostnader för perioden augusti-september 2020 och 
underlag på beräknade merkostnader för perioden oktober-november 2020 
baserat på bokförda uppgifter under perioden februari-september 2020. I de fall 
regionen har privata leverantörer som utför uppdrag för regionens räkning ska 
regionen skicka in underlag på uppgifter om merkostnader från den privata 
utföraren i samband med ansökan.  

Det är Vårdföretagarnas förhoppning att region Skåne nu skyndsamt får igång en 
process för ansökan om kompensation för merkostnader så att vårdgivarna, 
offentliga som privata, kan tilldelas medel som täcker de merkostnader som 
pandemin har gett och ger upphov till. Våra medlemmar har bidragit och 
fortsätter att bidra till svensk vård och omsorg – och har precis som det 
offentliga tagit stort ansvar under den pågående pandemin. 

Med vänlig hälsning,  

 

Antje Dedering  
Förbundsdirektör  
Vårdföretagarna  

 

Sabina Joyau 
Näringspolitisk chef 

 Vårdföretagarna 

 

 

https://statsbidrag.socialstyrelsen.se/regioner/statsbidrag-till-regioner-och-kommuner-till-foljd-av-sjukdomen-covid-19/

