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Angående medel till regionerna för covid-19 
relaterad vård  

 

Svensk hälso- och sjukvård har fortsatt vara under stor press till följd av pandemin. 
Regeringens löfte om att också under år 2021 ekonomiskt stödja sjukvården för 
covidrelaterade merkostnader är därför viktigt.   

Under förra året ersattes covidrelaterade merkostnader såsom personlig 
skyddsutrustning, extra personal och andra anpassningar i verksamheterna med ett 
statsbidrag efter ansökan hos Socialstyrelsen. Sammantaget uppgick ersättningen till 
18,5 miljarder, där två tredjedelar avsåg merkostnader inom hälso- och sjukvården.  

I år har ansökningsförfarandet slopats. Istället rekvirerar regionerna medel från 
Kammarkollegiet och storleken på ersättningen baseras på befolkningsmängd. 
Sammantaget har regeringen avsatt sex miljarder för ändamålet och i våra kontakter med 
Kammarkollegiet framkommer att nära nog samtliga regioner har rekvirerat medel.    

Den här nya hanteringen där regioner rekvirerar medel utifrån folkmängd, istället för en 
ansökan som baseras på faktiska eller uppskattade merkostnader, är snabbare och 
administrativt enklare, men det är oklart på vilket sätt privata vårdgivare får ersättning för 
sina merkostnader.  

I de samtal som Vårdföretagarna har haft med Sveriges kommuner och regioner, SKR, 
framkommer att det saknas en ensad hantering av hur privata vårdgivares merkostnader  
ska ersättas i år och att det i flera regioner helt saknas en plan för det.  

Mot bakgrund av detta vill Vårdföretagarna peka på att regionerna på motsvarande sätt 
som förra året bör ha ett ansökningsförfarande för de privata vårdgivare som verkar på 
ert uppdrag, där ersättning betalas ut mot uppvisande av fakturor. För detta finns redan 
inarbetade rutiner på plats som är kända för alla parter.  

När det gäller vårdcentralernas kostnader kan ett alternativt sätt vara att nyckla ut 
merkostnadsersättning relaterad till pandemin, lika för alla oavsett regi, via kapiteringen. 
Det kan minska den administrativa hanteringen. En grundläggande förutsättning är 
förstås att en sådan schablon bedöms täcka verkliga merkostnader.   

Det är av stor vikt för verksamheterna att de merkostnader som vårdgivarna ligger ute 
med sedan årsskiftet nu kan ersättas med de rekvirerande medlen. Det kan handla om 
kännbara utgifter särskilt för små vårdgivare. En skyndsam hantering är därför önskvärd. 
Det är viktigt att regeringens löfte om ekonomiskt stöd till vårdens verksamheter infrias 
också i år, och gäller lika för alla vårdgivare  

Mot bakgrund av ovan, hur avser er region att i år ersätta privata vårdgivares 
covidrelaterade merkostnader?  
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Vårdföretagarna ser fram emot svar och bistår gärna i fortsatta diskussioner.   

Med vänlig hälsning 

Antje Dedering  
Förbundsdirektör 
Vårdföretagarna   

Sabina Joyau 
Näringspolitisk chef  
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