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Att ställa upp och ställa om
Det gångna verksamhetsåret har dominerats av covidrelaterade frågor. 
I det näringspolitiska såväl som i det rådgivande arbetsgivarnära arbetet har vi 
ägnat stor kraft åt att stötta våra medlemsföretag. Vi på Vårdföretagarna drivs av 
samma starka vilja som präglar våra medlemmar i den här krisen: att ställa upp 
och ställa om.

Näringspolitiskt har pandemin inneburit att vi delvis fått lägga långsiktiga 
strategier lite åt sidan till förmån för mer akuta frågor. Under det gångna året har 
vi författat otaliga skrivelser till Socialdepartementet, Finansdepartementet, SKR, 
regioner, kommuner och myndigheter, samt träffat flera ministrar och andra 
ledande politiker. Ämnena har varierat mellan ersättningsrelaterade frågor till 
förslag om hur hela vårdens och omsorgens kapacitet kan användas bäst just nu 
och säkras långsiktigt. Jag vill också särskilt lyfta rapporten Äldreomsorgen – den 
svaga länken i Sveriges coronastrategi? Den släpptes under ett välbesökt 
seminarium och lyckades förändra bilden av äldreomsorgen under pandemin, 
mycket tack vare berättelserna från våra medlemsföretag. I de mer generella 
företagarfrågorna har vi haft, och har kontinuerligt, ett nära samarbete med 
Almega och Svenskt Näringsliv.

I den arbetsgivarnära rådgivningen har vi tagit emot och besvarat rekordmånga 
mejl och samtal. Jag är glad över att vi kan erbjuda våra medlemmar den trygghet 
det innebär att få personlig rådgivning i sådant som rör rollen som arbetsgivare. 
Det arbetet har utförts parallellt med förhandlingar i avtalsrörelsen som resulterat i 
nya överenskommelser med våra fackliga medparter. I de allra flesta fall kommer 
parterna överens själva men ibland krävs medling för att nå hela vägen fram. Så 
var fallet i början av januari, när Kommunal varslade om konflikt inom 
avtalsområde E och F. Båda parter tackade senare ja till medlarnas bud. Nu ser 
jag fram emot att fördjupa dialogen med fackförbunden för att öka samarbetet och 
utbytet mellan avtalsrörelserna.

Både på ett personlig plan och som företrädare för Vårdföretagarna sällar jag mig 
till de som hyllar de stora insatser som privata och offentliga vårdgivare står för. 
Våra medlemsföretag har visat sin förmåga att snabbt svara på förändrade och 
hastigt uppkomna behov.

De av pandemin uppskjutna vård- och omsorgsbehoven behöver hanteras genom 
att nyttja resurserna optimalt. Vi som tror på mer samarbete mellan offentligt och 
privat har fått vatten på vår kvarn. Vårdföretagarna arbetar för att den 
återkommande diskussionen om driftsform ska få stryka på foten en gång för alla. 
Nu behövs konstruktiva förslag för hur så många patienter, äldre, barn, unga och 
assistansberättigade som möjligt ska få sina vård- och omsorgsbehov 
tillgodosedda. 

Att våra medlemsföretag är en självklar del av lösningen understryker vi i varje 
kontakt med beslutsfattare på nationell såväl som regional nivå. De stora och 
växande behoven av vård och omsorg talar för sig själv – vi behöver en stark 
privat sektor som visar vägen med innovation, kvalitet och effektivt 
resursnyttjande. 

Antje Dedering,
Förbundsdirektör Vårdföretagarna



Maj 2020 – maj 2021
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 2020 – maj 2021.
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Branschårsmöte Sjukvård, Äldreomsorg 
och Individ- & Familjeomsorg

Konstitueringssammanträde 
Vårdföretagarna

Vårdföretagarna på DN Debatt: 
Vårdskulden kräver samarbete

Vårdföretagarna kräver rättelse av 
utrikesministern Ann Linde 
angående faktafel om privat 

äldreomsorg under pandemin

PÅVERKAN & AVTAL

EVENEMANG

DEBATT

Historisk uppgörelse om LAS: 
Kommunal och IF Metall ansluter till 

överenskommelse

Digitalt årsmöte
Vårdföretagarna

Vårdföretagarna på SvD Debatt: 
En stor vårdskuld måste nu 

betalas av

Rapportsläpp:
Kartläggning – regiondrivna 
vårdcentraler fortsätter att 

gå med underskott

Rapportsläpp:
Patienttoppen 2020

Vårdföretagarna uppmanar 
Skatteverket att slopa vårdmomsen 

efter ett förhandsavgörande i 
EU-domstolen

Branschårsmöte 
personlig assistans

Vårdföretagarna skriver till 
finansministern och 
socialministern med 

uppmaning om att förlänga 
stödet för merkostnader

Den statliga schablon-
ersättningen för personlig 

assistans höjs med 3,5 procent 
i budgeten för 2021

Vårdföretagarna träffar socialminister 
Hallengren för att diskutera 
pandemirelaterade frågor

Rapportsläpp och webbinarium: 
Äldreomsorgen – den svaga länken i 

Sveriges coronastrategi?

Efter Vårdföretagarnas skrivelse: 
Regeringen förtydligar – privata 

vårdgivare får ekonomiskt stöd för 
merkostnader till följd av covid-19

Vårdföretagarna pressmeddelande: 
Här är frågorna som 

Coronakommissionen borde ställa

Flera nya avtal med 
Vårdförbundet och 

Unionen undertecknas

IVO ger, i en återrapportering 
på ett regeringsuppdrag, grönt 

ljus för slopade avgifter vid 
ändringstillstånd

Vårdföretagarna på DN Debatt: 
Tydligt samband mellan 

smittspridning i 
samhället och på äldreboenden

Kommunal varslar om 
konflikt på avtalsområde 

E och F

Vårdföretagarna och 
Kommunal överens om 
avtal: Risken för strejk 

undanröjd

Vårdföretagarna på Aftonbladet Debatt: 
Coronakrisen visar styrkan i privat vård

Rapportsläpp och 
webbinarium på Vårdarenan: 
Hur kan regionerna möta de 

eftersatta vårdbehoven?

Vårdföretagarna skriver till 
finansministern och social-

ministern om momsregler som 
försvårar hyra av lokal för 

vaccinering

Vårdföretagarna kommenterar 
vårändringsbudgeten: 

Besked om kompensation för 
merkostnader haltar

Vårdföretagarna skriver till 
Socialdepartementet om 

behovet av ytterligare 
ansökningsomgångar för 
merkostnadsersättning

Vårdföretagarna är en av ett fåtal inbjudna 
organisationer som under en hearing i socialutskottet 

får kommentera Coronakommissionens 
delbetänkande om äldreomsorgen



Vi på Vårdföretagarna

Antje Dedering, förbundsdirektör
Ida Ajne, arbetsrättsjurist
Daniel Andersson, arbetsrättsexpert
Tomas Bengtson, arbetsrättsexpert
Anna Bergendal, näringspolitisk expert
AnnEva Bomberg, arbetsrättsjurist
Sara Ejdeskog, arbetsrättsjurist
Rolf Eriksson, arbetsrättsjurist
Annette Gärling, arbetsrättsexpert
Ida Ingerö, näringspolitisk expert
Rikard Johansson, kvalitets-/etikrådgivare
Sabina Joyau, näringspolitisk chef

Johan Lahne, näringspolitisk expert
Karin Liljeblad, näringspolitisk expert
Erik Lindén, kommunikationschef
Anders Manell, presschef
Lars Nilsson, arbetsrättsexpert
Tomas Nordensson Flygare, 
arbetsrättsexpert
Gabriella Nordgren, arbetsrättsexpert
Jenny Svensson, kommunikatör
Ann Wahlström, arbetsrättsexpert
Eva Pettersson, assistent
Per Östlund, förhandlingschef

Styrelse 
Under verksamhetsåret maj 2020 – maj 2021

Medarbetare

Eva Nilsson Bågenholm, Humana, ordförande
Peter Seger, Sophiahemmet AB, vice ordförande
Christina Cedergren, Cedergruppen AB
Bodil Frankander, Frankander Tand AB
Anastasia Georgiadou, Alminia AB
Fredrik Gren, Ambea AB
Marcus Hamlin, Lansen Omsorg AB
Elisabet Keussen, Kavat Vård AB
Fredric Käll, Vivida Assistans AB
Maria Nyström, N.A. Care, Team Olivia AB
Carina Olson, Praktikertjänst AB
Ulf Thörnevik, Föreningen Blomsterfonden
Martin Tivéus, Attendo Sverige AB
Åke Strandberg, Capio AB



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
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