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Angående medel för att stödja regionerna i 
hanteringen av covid-19 relaterad vård under 2021 

Den 6 april föreslog regeringen att ytterligare 2 miljarder kronor tillskjuts för att 
ekonomiskt stödja regionerna i hanteringen av covid-19 relaterad vård och uppskjuten 
vård till följd av pandemin. Totalt avsätts därmed 6 miljarder kronor för ändamålet under 
2021. 

Under regeringens presskonferens framkom, vilket också bekräftats i ett uppföljande 
samtal med Socialdepartementet, att det ansökningsförfarande till Socialstyrelsen som 
gällt under år 2020 för att ekonomiska stödja regioner och kommuner för covid-19-
relaterade merkostnader, åtminstone för regionernas del, inte fortsätter under 2021. 
Istället avsätter regeringen ovanstående medel som regionerna via Kammarkollegiet kan 
rekvirera utifrån befolkningsmängd. Detta förfarande är förvisso enklare och mindre 
administrativt betungande men kräver ett antal förtydliganden, inte minst för att 
säkerställa att alla vårdgivare, oavsett regi, får covid-19 relaterade merkostnader ersatta 
enligt regeringens intentioner.  

- Förtydliga att de merkostnader som tidigare ingick i förordning SFS 2020:357 nu ingår i 
det som benämns ”covid-19 relaterad vård”. Det handlar bland annat om merkostnader 
för personlig skyddsutrustning och smittskyddsåtgärder i verksamheterna. Medlen 
behövs för att täcka de stora kostnader för vård av patienter med covid-19 men är också 
viktiga för det arbete som görs för att begränsa smittspridningen och smittspårning i till 
exempel primärvården.  

- Förtydliga i de instruktioner som styr medlen att de omfattar alla vårdgivare, också de 
privata utförare med vilka regionerna har avtal. Vårdföretagarna har i upprepade 
skrivelser till regeringen pekat på problemet med att vissa regioner nekat privata 
utförare att ansöka om ersättning för sina covid-19 relaterade merkostnader. Problemet 
riskerar att accentueras när ansökningsförfarandet slopas och regionerna rekvirerar 
medel utan beskrivning av faktiska kostnader, eller krav på redovisning av de kostnader 
som utförare med vilka man har avtal har haft. Det är viktigt att regeringen är tydlig med 
att det ekonomiska stödet för hanteringen av covid-19 relaterad vård fortsatt är tänkt 
att stödja alla vårdgivare med merkostnader, oavsett regi.  

- Förtydliga Kammarkollegiets uppdrag att utbetala medlen. I regeringens beslut om 
utbetalning av medel till regioner för uppskjuten vård och covid-19 relaterad vård 
framgår att regionerna ska lämna en ekonomisk redovisning till Kammarkollegiet senast 
den 31 mars 2022. Denna redovisning bör kompletteras med krav på beskrivning av hur 
de privata utförare med vilka regionerna har avtal har fått sina merkostnader ersatta.  

Vårdföretagarna vill understryka vikten av att ovan beskriva förtydliganden skyndsamt 
kommer på plats. Ett fortsatt ekonomiskt stöd för den covid-19 relaterade vården är viktigt 
i det ansträngda läge som fortsatt gäller för sjukvården.  
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Ett ekonomiskt stöd för merkostnader kopplade till covid-19 måste fortsatt också utgå 
under 2021 till landets kommuner och de privata utförare med vilka kommunerna har 
avtal. Vårdföretagarna förutsätter att ett sådant besked lämnas senast i vårändrings-
budgeten. Detta lyfte Vårdföretagarna senast den 26 februari i en skrivelse till regeringen.  

Vårdföretagarna bistår gärna i fortsatta diskussioner.  
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