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Avsändare Mottagare 

Regionstyrelsens ordförande 
Regiondirektör 

Vårdföretagarna 

Svar på skrivelse från vårdföretagarna 
 

Tack för er frågeställning, först och främst så ser vi de privata vårdgivarna som viktiga 
aktörer i hanteringen av Covid-19 där de bidragit med insatser inom såväl vården som 
vaccinering på ett förtjänstfullt sätt. 

 

Mycket riktigt är det så att statsbidrag ersätter delar av de kostnader som regionerna har för 
att hantera pandemin. Regionledningen har under våren 2021 beslutat att för vaccinering på 
vårdcentraler ersätta vårdgivare inom ramen för hälsovalet med 175kr per vaccinering. Detta 
enligt en modell där överstigande ersättning från staten omfattar kostnader som Regionen 
står för bla material, logistik och administrationskostnader. På detta sätt omfattas såväl 
privata vårdgivare som offentliga vårdgivare inom Region Blekinges hälsoval av samma 
ersättningar för det uppdrag de utför inom vaccinationsuppdraget. 

Regeringen har, utöver ersättning för vaccinationsuppdraget, avsatt 6 miljarder kronor för 
covid-19 vården 2021, varav 2 miljarder kronor avser ersättning för extra kostnader eller 
uppskjuten vård. Övriga 4 miljarder kronor avser ersättning för arbetet med den uppskjutna 
vården. Region Blekinge begärde 2020 in uppgifter från de privata vårdgivarna på hur stora 
extra kostnader de haft för covid-19 hanteringen, det var stor variation på hur stora 
kostnader respektive vårdgivare kunde uppvisa och begärde ersättning för. Vårdgivarna 
ersattes för sina extrakostnader. Att ersätta vårdgivarna enligt schablon, utan koppling till 
verkliga extra kostnader, är inte aktuellt mot bakgrund av de stora variationer som 
föregående års underlag visade på. 

Region Blekinge avser ersätta de privata vårdgivarna för extrakostnader även 2021 utifrån 
faktiska kostnader, precis som 2020.  

 

 

Med vänlig hälsning 

 

Lennarth Förberg   Peter Lilja 

Regionstyrelsens ordförande   Regiondirektör 

Datum  

2021-07-05  
  

  



Svar på skrivelse 
Diarienr: 21RGK1074 

Handläggare: Ulrika Joelsson Gustafsson, Kansliavdelningen 
Datum: 2021-06-29 

 
 
 

 

 

Postadress Besöksadress Telefon 0470-58 80 00 vx 
Region Kronoberg  
351 88 Växjö 

Nygatan 20 E-post region.@kronoberg.se 
Växjö Fax  

 

Vårdföretagarna Almega 
 

 

Svar på skrivelse – Angående medel till regionerna för 
covid-19 relaterad vård 
 
Inledning 
Tack för er skrivelse angående medel till regionerna för covid-19 relaterad vård. 
Regeringen och Sveriges regioner och kommuner (SKR) har tidigare beslutat att 
hälften av de medel som avsattes i budget 2021 avseende uppskjuten vård får 
användas av regionerna för att täcka merkostnader för covid-19. För Region 
Kronoberg motsvarar det 39 mnkr.  
 
En preliminär ersättning för januari till och med april har fördelats utifrån 
nedlagda merkostnader för covid-19 2020 med belopp per månad. Ersättning 
inom Vårdval primärvård har fördelats baserat på listning. 
 
I regeringens vårändringsbudget aviserades ytterligare 2 miljarder kronor för att 
täcka merkostnader covid-19 och uppskjuten vård. Med antagandet att 50 % ska 
användas till merkostnader covid-19 utökas beloppet från 39 mnkr till 58,5 mnkr 
för Region Kronoberg. 
 
Region Kronoberg avser att ersätta aktörerna inom Vårdval Kronoberg primärvård 
enligt redovisning inhämtad från vårdcentraler i offentlig regi, uppräknat med 50 
%. Ersättning utgår endast till vårdcentraler inom ramen för vårdvalet. 
 
 

Med vänlig hälsning 

 

 

Mikael Johansson (M)  
Regionstyrelsens ordförande  
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Eva Pettersson

Ämne: VB: Svar på skrivelse Angående medel till regionerna för covid-19 (Diarienr: 21RGK1074)

 

Från: marie.jadner@kronoberg.se <marie.jadner@kronoberg.se>  
Skickat: den 9 augusti 2021 11:58 
Till: Sabina Joyau <sabina.joyau@vardforetagarna.se> 
Kopia: ingrid.londahl@kronoberg.se; rst002.rst@kronoberg.se 
Ämne: VB: Svar på skrivelse Angående medel till regionerna för covid‐19 (Diarienr: 21RGK1074) 
 
Hej! 
Jag har fått din fråga från Ulrika Joelsson och jag svarar direkt till dig 
Till de privata aktörerna har vi inte betalt ut någon ersättning för Covid‐19 
Kontakt och dialog sker vid möten som de bjuds in till eller direkt kontakt via Ingrid Löndahl (skickar en kopia till 
henne på detta mail) som samordnar de privata aktörerna 
Hoppas att det var ett tydligt svar annars får du återkomma 
 
Med vänlig hälsning 
Marie Jadner 
Verksamhetschef, kundval/vårdstöd 
0470-58 75 13| 0709 84 49 92 
marie.jadner@kronoberg.se 
www.regionkronoberg.se 

 
 
 
 

Från: Sabina Joyau <sabina.joyau@vardforetagarna.se>  
Skickat: den 5 augusti 2021 10:27 
Till: Joelsson Gustafsson Ulrika RST kansliavdelningen gem <ulrika.joelsson‐gustafsson@kronoberg.se> 
Kopia: Diariet <rst002.rst@kronoberg.se> 
Ämne: Sv: Svar på skrivelse Angående medel till regionerna för covid‐19 (Diarienr: 21RGK1074) 
 
Observera att det här mejlet har sitt ursprung utanför Region Kronoberg. Var försiktig. Om du inte väntar dig detta 
mejl och känner till avsändaren, klicka inte på länkar eller öppna bifogade filer.  
 
Hej, 
Tack för svar från Region Kronoberg på vår skrivelse om merkostnader relaterade pandemin. Vårdföretagarna ser 
positivt på att ni ger ersättning för merkostnader till vårdgivarna i primärvården. När det gäller specialistvården 
undrar jag om det har förekommit dialog med de privata vårdgivarna där? Även om de inte bedriver covidrelaterad 
vård kan de sannolikt ha kostnader för t ex skyddsutrustning och annat extra smittskydd för personal och patienter?  
 
Med vänlig hälsning,  
Sabina  
 

Från: ulrika.joelsson‐gustafsson@kronoberg.se <ulrika.joelsson‐gustafsson@kronoberg.se>  
Skickat: den 4 augusti 2021 08:32 
Till: Sabina Joyau <sabina.joyau@vardforetagarna.se> 
Kopia: rst002.rst@kronoberg.se 
Ämne: Svar på skrivelse Angående medel till regionerna för covid‐19 (Diarienr: 21RGK1074) 
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Hej! 
Översänder Region Kronobergs svar på er skrivelse. 
 
 
Med vänlig hälsning 
Ulrika J Gustafsson 
Kanslidirektör| Kansliavdelningen 
0470-58 89 63| 0767-20 76 30 
www.regionkronoberg.se 

 
 
 



 

Brev 

 
 

Hälso- och sjukvårdsförvaltning Datum 2021-06-21   Sida 1 (1) 
Ledningsstöd och strategi HS     Dnr RD21/02848 
       

 

 

Postadress Besöksadress Kontakt Handläggare  

Box 712  helena.delacour@ltdalarna.se Helena de la Cour  

79129 Falun   
Samordnare riktade 
statsbidrag  

    
   

 

 

Svar till Vårdföretagarna angående medel till regionerna för 
covid-19 relaterad vård 

 

Tack för er skrivelse och här kommer en kort redovisning hur Region 
Dalarna agerat utifrån era frågeställningar.  

Region Dalarna har avtal med privata vårdgivare inom primärvården som 
har medverkat i hantering av covid-19-relaterad vård, främst inom 
vaccination och provtagning. Privata vårdgivare har haft samma 
förutsättningar som den offentligt drivna sjukvården för rätt till ersättning.  

De privata vårdcentralerna har haft en god tilldelning av medel för 
provtagning och vaccinering utifrån prestation. Det har även fördelats en 
stor summa pengar från riktade statsbidrag för vaccinationer mot covid-19 
för förberedande insatser till alla vårdcentraler utifrån listningsunderlag.  

Hör av er om ni har fortsatta funderingar.  

 

Enligt uppdrag från Regionstyrelsens ordförande,  

Helena de la Cour 

Samordnare riktade statsbidrag 



Svar till Almega, Vårdföretagarna angående frågan om medel till regionerna för covid-19-relaterad 
vård. 

 

Region Gotland får en total ersättning om ca. 23,1 miljoner. Ytterligare medel kan tillkomma efter 
förslag i vårändringsbudgeten för 2021. Här finns dock ännu inget beslut som anger storlek på 
ersättningen eller vad pengarna ska riktas mot för insatser. 

De 23,1 miljonerna Region Gotland erhåller enligt tidigare beslut ska fördelas mellan covid-19-
relaterad vård som utförs till och med 30 juni 2021 och uppskjuten vård som utförs under 2021. Här 
har Region Gotland för avsikt att fråga privata vårdaktörer på Gotland, som på uppdrag av Region 
Gotland utför vård, om de haft kostnader för covid-19-relaterad vård samt storleken på dessa 
kostnader. 

Region Gotland kommer även att fråga samma aktörer om de har haft kostnader för uppskjuten vård. 

Avsikten är därefter att ersätta dessa aktörer för de kostnader de haft för covid-19-relaterad vård 
eller uppskjuten vård.  

I det fall de totala kostnaderna överstiger de ersättningar som Region Gotland rekvirerat kommer 
fördelningen att ske i proportion till samtliga vårdaktörers totala kostnad för covid-19-relaterad vård 
respektive uppskjuten vård.  

Det finns i dagsläget inte något beslut om när regionen kommer begära in uppgifter från de privata 
vårdaktörerna, men preliminärt kommer första tillfället ske efter 30 juni.  

 

Återkom med ev. ytterligare frågor. 

 

Mvh Markus Swahn 

Ekonomichef  

Hälso- & Sjukvårdsförvaltningen 

Region Gotland 



Från: REGION HALLAND officiell e-post
Till: Eva Pettersson
Ärende: SV: Skrivelse från Vårdföretagarna om ersättning för covidvård
Datum: den 16 juni 2021 11:36:52
Bilagor: image001.png

Hej,
Region Halland arbetar med ett förslag som ger privata vårdgivare i Vårdval Halland närsjukvård
en schablonersättning för ”Covid-19-relaterad vård 2021” med fördelning per vårdcentral enligt
andel listade patienter. Det belopp som fördelas per vårdcentral i vårdval Halland närsjukvård
(privat och offentlig) tas fram genom en beräknad andel av Region Hallands tilldelade medel för
”Covid-19-relaterad vård” enligt regeringsbeslut 2021-02-11 S2021/01353. Den beräknade
andelen motsvarar den procentuella andel av Region Hallands totalt ansökta ersättning för
merkostnad covid-19 år 2020 som ansöktes av vårdenheter i Vårdval Halland närsjukvård
(privata och offentliga).
 
Med vänliga hälsningar

Mikaela Waltersson
Regionstyrelsens ordförande Halland

Jörgen Preuss
Regiondirektör 

Martin Engström 
Hälso- och sjukvårdsdirektör
 

E-post: regionen@regionhalland.se
Besöksadress: Södra vägen 9, 30238 Halmstad
www.regionhalland.se
 
Så behandlar Region Halland dina personuppgifter -
https://www.regionhalland.se/dataskydd

mailto:regionen@regionhalland.se
mailto:eva.pettersson@vardforetagarna.se
mailto:regionen@regionhalland.se
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.regionhalland.se%2F&data=04%7C01%7Ceva.pettersson%40vardforetagarna.se%7Ccd83ac373255456dd41308d930aa42d7%7C1d019c94da7b49c2bf935ee1bb4b6882%7C0%7C0%7C637594330111962970%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=pu5fcH3WKbLlVIup%2FHSknaGbWs5rUpz%2FD0e%2FIqFX61Y%3D&reserved=0



Från: REGION HALLAND officiell e-post
Till: Sabina Joyau
Kopia: Eva Pettersson
Ärende: VB: Skrivelse från Vårdföretagarna om ersättning för covidvård
Datum: den 8 juli 2021 10:31:52

Hej!
Tack för ditt mail och din följdfråga.
 
Region Halland avser inte att betala ut medel för covid-19-relaterad vård 2021 till privata
vårdgivare i specialistvård. Privata vårdgivare i specialistvård har redovisat väldigt lite
merkostnader för covid-19 år 2020 och att använda samma princip för covid-19-relaterad vård
2021 för privata leverantörer i specialistvård som för vårdval Halland närsjukvård skulle ge så
liten summa att det inte motiverar fördelning.
 
 
Med vänliga hälsningar

Mikaela Waltersson
Regionstyrelsens ordförande Halland

Jörgen Preuss
Regiondirektör 

Martin Engström 
Hälso- och sjukvårdsdirektör

 
 

 

Från: Sabina Joyau
<sabina.joyau@vardforetagar
na.se> 
Skickat: den 21 juni 2021
10:32
Till: REGION HALLAND officiell
e-post
<regionen@regionhalland.se>
Ämne: Skrivelse från
Vårdföretagarna om
ersättning för covidvård
 
Hej,
 
Tack för snabbt svar på vår
skrivelse om ersättning för
covidvård.
 
Vårdföretagarna ser positivt

mailto:regionen@regionhalland.se
mailto:sabina.joyau@vardforetagarna.se
mailto:eva.pettersson@vardforetagarna.se
mailto:sabina.joyau@vardforetagarna.se
mailto:sabina.joyau@vardforetagarna.se
mailto:regionen@regionhalland.se


på den nedan beskrivna
modell som region Halland
tagit fram för att ersätta
vårdgivarna i närsjukvården
för deras merkostnader
uppkomna under 2021. Avser
regionen att använda samma
modell för att ersätta
vårdgivarna i specialistvården
för de merkostnader som
specialistvården har haft?
 
Tack på förhand.
 
Med vänlig hälsning,
 
Sabina Joyau
Näringspolitisk chef
 
Mob +46 76 541 68 84 | Direkt
+46 8 762 6884
Stockholm | Sturegatan 11 |
Box 555 45 | 102 04 Stockholm
Vårdföretagarna.se
 

 

Från: REGION HALLAND
officiell e-post
<regionen@regionhalland.se> 
Skickat: den 16 juni 2021
11:37
Till: Eva Pettersson
<eva.pettersson@vardforetag
arna.se>
Ämne: SV: Skrivelse från
Vårdföretagarna om
ersättning för covidvård
 
Hej,
Region Halland arbetar med
ett förslag som ger privata
vårdgivare i Vårdval Halland
närsjukvård en
schablonersättning för ”Covid-
19-relaterad vård 2021” med
fördelning per vårdcentral
enligt andel listade patienter.
Det belopp som fördelas per
vårdcentral i vårdval Halland

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.vardforetagarna.se%2F&data=04%7C01%7Ceva.pettersson%40vardforetagarna.se%7C545ca2041e96453173ed08d941ead464%7C1d019c94da7b49c2bf935ee1bb4b6882%7C0%7C0%7C637613299114621117%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=%2BYonfi%2BOuvbIQd34j5wX5V3RExAocih6BNTiQsqrJEY%3D&reserved=0
mailto:regionen@regionhalland.se
mailto:eva.pettersson@vardforetagarna.se
mailto:eva.pettersson@vardforetagarna.se


närsjukvård (privat och
offentlig) tas fram genom en
beräknad andel av Region
Hallands tilldelade medel för
”Covid-19-relaterad vård”
enligt regeringsbeslut 2021-
02-11 S2021/01353. Den
beräknade andelen motsvarar
den procentuella andel av
Region Hallands totalt ansökta
ersättning för merkostnad
covid-19 år 2020 som
ansöktes av vårdenheter i
Vårdval Halland närsjukvård
(privata och offentliga).
 
Med vänliga hälsningar

Mikaela Waltersson
Regionstyrelsens ordförande
Halland

Jörgen Preuss
Regiondirektör 

Martin Engström 
Hälso- och sjukvårdsdirektör
 

<image003.png>
E-post: regionen@regionhalland.se
Besöksadress: Södra vägen 9,
30238 Halmstad
www.regionhalland.se
 
Så behandlar Region Halland
dina personuppgifter -
https://www.regionhalland.se
/dataskydd

mailto:regionen@regionhalland.se
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.regionhalland.se%2F&data=04%7C01%7Ceva.pettersson%40vardforetagarna.se%7C545ca2041e96453173ed08d941ead464%7C1d019c94da7b49c2bf935ee1bb4b6882%7C0%7C0%7C637613299114621117%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=LqTOR2ZZnPW6g6HOGV3ZAkzagv6vCxPcFjYFwa97W54%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.regionhalland.se%2Fdataskydd&data=04%7C01%7Ceva.pettersson%40vardforetagarna.se%7C545ca2041e96453173ed08d941ead464%7C1d019c94da7b49c2bf935ee1bb4b6882%7C0%7C0%7C637613299114631070%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=IQwvJv65Hk7FgPtEDMWiNhgteS0e1cM%2FugGwy8R51YQ%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.regionhalland.se%2Fdataskydd&data=04%7C01%7Ceva.pettersson%40vardforetagarna.se%7C545ca2041e96453173ed08d941ead464%7C1d019c94da7b49c2bf935ee1bb4b6882%7C0%7C0%7C637613299114631070%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=IQwvJv65Hk7FgPtEDMWiNhgteS0e1cM%2FugGwy8R51YQ%3D&reserved=0


 

 

 

Region Kalmar län 
Webbplats 

Regionkalmar.se 
E-post 

region@regionkalmar.se 
Organisationsnr 

232100-0073 

Postadress 

Region Kalmar län 
Box 601 
391 26 Kalmar 

Besöksadress 

Strömgatan 13 
Kalmar 

Telefon 

0480-840 00 
Fax 

 
Bankgiro 

833-3007 

 

 

Regionstab Samordning hälso- och sjukvård 
 

  

Datum 

2021-07-06 
   

   

 

 
 

Dnr 2021/17 

 

  

 

 

Svar på Vårdföretagarnas skrivelse angående medel till 
regionerna för covid-19 relaterad vård 

I Region Kalmar län finns det möjlighet för de privata vårdgivarna inom 

Hälsoval Kalmar län (vårdval inom primärvård) att ansöka om täckning för 

merkostnader som uppstått till följd av Covid-19. De kan ansöka genom ett 

strukturerat förfarande där de får fylla i en blankett. Ansökan delas upp i 

följande områden: 

• Hälso- och sjukvårdspersonal, gäller dock ej vaccinatörer eller 

provtagningspersonal då varje enhet ersätts genom en fast ersättning 

per given vaccindos eller per provtagning. 

• Smittskyddsåtgärder enl. smittskyddslagen 

• Personlig skyddsutrustning mm 

• Sjukvårdsrådgivning och informationsinsatser 

• Övriga anpassningar som rör lokaler, material, skyndsamma transport 

mm 

De anger då om merkostnaderna uppstått i samband med vaccinationerna 

eller pandemin i övrigt.  De specificerar kostnaden med en kort beskrivning. 

Ansökningarna sker kvartalsvis under året vilket innebär att ersättning utgått 

för första kvartalet 2021. 

Privata aktörer som inte är anslutna till Hälsoval Kalmar län har inte varit 

inblandade i regionens Covidvård eller i regionens vaccinationsarbete och 

ersättning kan därmed inte bli aktuell. 

 

Ingeborg Eriksson 

regiondirektör 

Sofia Hartz 

planeringsdirektör 

 

 



Från: Johan Jarl
Till: Karin Liljeblad
Kopia: Sabina Joyau; Eva Pettersson; Region Kalmar län
Ärende: Sv: Region Kalmar län - Svar på skrivelse om ersättning för covidvård
Datum: den 8 juli 2021 15:47:20
Bilagor: image001.png

image002.png
image003.png
image004.png

Hej,
 
Regionen har en ständig dialog med de privata utförarna, och även om inga merkostnader
hanterats så har vi möjliggjort för ersättning vid videobesök.
 
Med vänlig hälsning
 
JOHAN JARL
Regionsekreterare
Regionstab Kansli
––––––––––––––––––––––
Region Kalmar län
Box 601, 391 26 Kalmar
0480-841 46
johan.jarl@regionkalmar.se
regionkalmar.se
 
 
 

Från: Karin Liljeblad <karin.liljeblad@vardforetagarna.se> 
Skickat: den 8 juli 2021 11:30
Till: Johan Jarl <johan.jarl@regionkalmar.se>
Kopia: Sabina Joyau <sabina.joyau@vardforetagarna.se>; Eva Pettersson
<eva.pettersson@vardforetagarna.se>
Ämne: Sv: Region Kalmar län - Svar på skrivelse om ersättning för covidvård
 
Hej,
Tack för svar från Region Kalmar på vår skrivelse om merkostnader relaterade pandemin.
Vårdföretagarna ser positivt på att ni ger ersättning för merkostnader till vårdgivarna i
hälsovalet. När det gäller specialistvården undrar jag om det har förekommit dialog med de
privata vårdgivarna där? Även om de inte bedriver covidrelaterad vård kan de sannolikt ha
kostnader för t ex skyddsutrustning och annat extra smittskydd för personal och patienter?
 
Med vänlig hälsning
Karin Liljeblad
 
 

 
Karin Liljeblad
Näringspolitisk expert

mailto:johan.jarl@regionkalmar.se
mailto:karin.liljeblad@vardforetagarna.se
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Mob +46 72 552 66 35 | Direkt +46 8 762 66 35
Stockholm | Sturegatan 11 | Box 555 45 | 102 04 Stockholm
Vårdföretagarna.se
 

Följ oss gärna i våra digitala kanaler!

        
 
Vårdföretagarna är Sveriges ledande arbetsgivar- och branschorganisation för vård- och omsorgsgivare. Våra
medlemmar 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 cirka 2 000 medlemsföretag med över 100 000 årsanställda. Samtliga
medlemsföretag har kollektivavtal. Vårdföretagarna ingår i Almega och är medlem i Svenskt Näringsliv.
 
Information om hur vi behandlar personuppgifter hittar du här.
 
 
 
 
 
 

Från: Johan Jarl <johan.jarl@regionkalmar.se> 
Skickat: den 6 juli 2021 10:27
Till: Almega, Vårdföretagarna <info@vardforetagarna.se>
Ämne: Region Kalmar län - Svar på skrivelse om ersättning för covidvård
 
Hej,
 
Bifogar svar på er skrivelse från den 11 juni om hantering av statliga medel för covid-19-relaterad
vård.
 
Med vänlig hälsning
 
JOHAN JARL
Regionsekreterare
Regionstab Kansli
––––––––––––––––––––––
Region Kalmar län
Box 601, 391 26 Kalmar
0480-841 46
johan.jarl@regionkalmar.se
regionkalmar.se
 
 
 

Från: Sabina Joyau <sabina.joyau@vardforetagarna.se> 
Skickat: den 11 juni 2021 16:45
Ämne: Skrivelse från Vårdföretagarna om ersättning för covidvård
 
Hej,
Bifogat återfinns en skrivelse från Vårdföretagarna ställd till regionstyrelsen, regiondirektören
samt hälso- och sjukvårdsdirektören. Skrivelsen handlar om regionens hantering av statliga
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medel för covid-19 relaterad vård.
 
Vi svarar gärna på eventuella frågor.
 
Med förhoppning om ett skyndsamt svar.
 
Med vänlig hälsning,
Sabina Joyau
 

 
Sabina Joyau
Näringspolitisk chef
 
Mob +46 76 541 68 84 | Direkt +46 8 762 6884
Stockholm | Sturegatan 11 | Box 555 45 | 102 04 Stockholm
Vårdföretagarna.se
 

Följ oss gärna i våra digitala kanaler!

        
 
Vårdföretagarna är Sveriges ledande arbetsgivar- och branschorganisation för vård- och omsorgsgivare. Våra
medlemmar 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 cirka 2 000 medlemsföretag med över 100 000 årsanställda. Samtliga
medlemsföretag har kollektivavtal. Vårdföretagarna ingår i Almega och är medlem i Svenskt Näringsliv.
 
Information om hur vi behandlar personuppgifter hittar du här.
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Vårdföretagarna Almega 

Svar på skrivelse ”Angående medel till 
regionerna för covid-19 relaterad vård” 
 
Region Jönköpings län har inte planerat att ersätta de privata vårdgivarna för 
eventuella merkostnader 2021.  
Vårdcentralerna i egen regi har en ekonomi i balans och får bra ersättning för 
provtagning och vaccinering.  
De privata vårdcentralerna får samma ersättning för provtagning och vaccinering. 
 
De extra medel som staten har avsatt kommer att disponeras för de höga 
merkostnaderna inom den slutna specialiserade vården främst intensivvården samt 
särskilda covidavdelningar.  

 
 
  
   
 
REGIONLEDNINGSKONTORET 
 

 
 
Mats Bojestig 
Hälso- och sjukvårdsdirektör 

 

 





Koncernkontoret 
Avdelningen för hälso- och 
sjukvårdsstyrning   

Pia Lundbom 
Hälso- och sjukvårdsdirektör 
pia.lundbom@skane.se 

Datum 2021-06-21 
Dnr 2021-O01385 1 (1) 

 

 
 
 

 

Postadress: 291 89 Kristianstad 
 
Telefon (växel): 044-309 30 00   Fax: 044-309 32 98 
Internet: skane.se 

Organisationsnummer: 23 21 00-0255 

 

Svar på Framställan – Angående medel till regionerna för coid-19 
relaterad vård 

 

Region Skåne har, 2021-06-14, mottagit framställan från Vårdföretagarna.  

 

I framställan framgår att Vårdföretagarna till regionerna i landet önskar att 
regionerna möjliggör ett ansökningsförfarande för privata vårdgivare som verkar 
på en regions uppdrag, att mot uppvisande av fakturor för merkostnader för covid-
19 relaterad vård, ska erhålla sådan ersättning. 

 
Region Skåne lämnar här nedan sin uppfattning i frågan. 
 
Region Skåne arbetar för närvarande med framtagande av de merkostnader 
regionen själv haft för covid-19 relaterad vård vid sjukhusen och kan med 
hänvisning till att dessa uppgifter ännu inte är sammanställda och analyserade 
lämna svar på om möjligheter kommer kunna finnas för privata vårdgivare att 
erhålla ersättning. 
 
 
Malmö 2021-06-21 

 
 
Pia Lundbom 
Hälso- och sjukvårdsdirektör 
 



Från: Johan Bratt
Till: Eva Pettersson; Sabina Joyau
Kopia: HSF Funk Registrator; irene.svenovius@sll.se; Anna Starbrink; Carina Lundberg Uudelepp
Ärende: Svar från Region Stockholm avseende er skrivelse om ersättning covidrelaterade merkostnader 2021
Datum: den 17 juni 2021 10:36:03

Svar från Region Stockholm avseende er skrivelse om ersättning för covidrelaterade
merkostnader 2021

 
Stort tack för er skrivelse. Region Stockholm uppskattar mycket de privata vårdgivarnas och
Vårdföretagarnas värdefulla bidrag och initiativ i denna historiskt svåra situation.
 
Vi ser nu att smittspridningen avtagit väsentligt, vaccinationstakten och täckningen är hög och
belastningen på såväl intensivvård som slutenvård och geriatrisk vård avtagit på ett sådant sätt
så att Region Stockholms Regionala Särskilda Sjukvårdsledning avslutades fredagen den 11 juni
-21. Regionen ser med tillförsikt fram emot att samhället i och med pandemin avklingande kan
öppnas och att vi snart kommer att se positiva effekter på såväl folkhälsa som näringslivsklimat i
vår region.
 
För hälso- och sjukvårdens och smittskyddets del blir den stora uppgiften framåt att fortsätta
följa händelseförloppet avseende Covid-19 och att fokusera på att omhänderta oupptäckta och
undanträngda vårdbehov.
 
Satsning köställd och undanträngd vård
Som aviserat satsar Region Stockholm nu 500 mkr på att ta omhand köställd och undanträngd
vård till följd av pandemin. Vid Hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträde den 15 juni 2021
beslutades om principer och inriktning för arbetet med denna satsning. För att säkerställa att
satsningen på köställd och undanträngd vård används på ett ändamålsenligt sätt ska följande
prioriteras:

Patienter/patientgrupper med stora medicinska behov.
Områden med många köställda/lång väntetid.

 
Vidare ska satsningen fokusera på att:

Säkerställa att hela vårdsystemet, där det är möjligt, nyttjas för att omhänderta den
köställda och undanträngda vården.
Säkerställa kapacitet inom såväl specialist- som primärvård.

 
Resurser från satsningen ska utbetalas utifrån produktion. För att säkra en skyndsam hantering
har förvaltningen, som tidigare aviserat bjudit in företrädare för branschen till en hearing den 17
juni.
 
Ersättning för Covidrelaterade merkostnader 2021
Eftersom pandemin fortsatt under 2021 har hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region
Stockholm, på motsvarande sätt som för 2020 inhämtat uppgifter om merkostnader för privata
vårdgivare. Information om ansökningsförfarandet har publicerats på Vårdgivarguiden.
Ansökningsförfarandet avser december 2020 samt perioden januari till och med mars 2021.
Förvaltningen har prövat de merkostnader som framgår av ansökningarna mot förordning
(2020:193). Beslut om ersättning till vårdgivarna kommer att fattas på nämndens sammanträde i
augusti.
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Som biträden hälso- och sjukvårdsdirektören, tillika ekonomidirektören, Margareta Tufvesson
informerade om vid branschrådet den 10 juni 2021 kommer en ny ansökningsomgång för
perioden från och med april att öppnas upp efter sommaren. Information om detta kommer att
publiceras på Vårdgivarguiden. 
 
Återigen vill vi från Region Stockholm framföra ett varmt tack till Vårdföretagarnas medlemmars
värdefulla bidrag i pandemin. Vi hoppas kunna säkra en skyndsam och säker process för
ersättning av ersättningsgrundande merkostnader relaterade till Covidpandemin också under
2021.
 
Med vänliga hälsningar
Johan Bratt
Tf. Hälso och sjukvårdsdirektör
Chefläkare Region Stockholm
Avdelningschef Patientsäkerhet och beredskap
HSF
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Postadress: 

Regionens Hus 

541 80 Skövde 

Besöksadress: 

Residenset, Torget 
Vänersborg 
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Vårdföretagarna 

   

  

Svar på skrivelse från Vårdföretagarna om 
ersättning för covid vård 
 

Västra Götalandsregionen (VGR) har under 2020 följt Socialstyrelsens 

anvisningar för statsbidraget ”Merkostnader till följd av covid-19” och erbjudit 

samtliga privata vårdgivare inom hälso- och sjukvård som VGR har avtal med, att 

ansöka om ersättning. De privata vårdgivarna har fått full ersättning för ansökta 

merkostnader för ansökningsomgång ett och två. För ansökningsomgång tre, 

kommer Socialstyrelsen att fatta beslut under juni månad. Därefter kommer VGR 

att ersätta de privata vårdgivarna i relation till tilldelade medel (i det fall beslut 

om ersättning inte blir 100 procent). 

 

I vårbudgeten för 2021 beslutade riksdagen om ytterligare statsbidrag till 

regionerna för merkostnader för vård av patienter med covid-19 och för 

uppskjuten vård med anledning av samma sjukdom. VGR kommer att följa 

Socialstyrelsens anvisningar och ersätta även privata vårdgivare för kostnader 

under 2021 under förutsättning att det regleras i överenskommelsen med staten.  

 

 

Med vänliga hälsningar 

 

 

Johnny Magnusson Ann-Sofi Lodin  Jan Kilhamn  

Ordf Regionstyrelsen Regiondirektör Tf hälso-och sjukvårdsdirektör 
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Från: Johanna Gustin <johanna.gustin@rvn.se>  
Skickat: den 1 juli 2021 14:53 
Till: Sabina Joyau <sabina.joyau@vardforetagarna.se> 
Kopia: fb.diarium <fb.diarium@rvn.se> 
Ämne: Svar angående Skrivelse från Vårdföretagarna om ersättning för covidvård (21RS7418) 

Hej! 

Jag har blivit ombedd att besvara skrivelsen från Vårdföretagarna angående ersättning för covidvård. Svaret nedan 
gäller privata vårdgivarna inom LOV Primärvård. 

Region Västernorrland har gått ut med en förfrågan till samtliga privata vårdgivare inom LOV Primärvård och 
efterfrågat en sammanställning av merkostnader relaterat till covid‐19 för perioden jan‐maj 2021. Region 
Västernorrland har alltså likt förra året ett ansökningsförfarande för privata vårdgivare.  

Med vänlig hälsning 

Johanna Gustin 
Controller Vårdval 

REGION VÄSTERNORRLAND 
Regionledningsförvaltningen 
Område ekonomi och planering  
0611‐803 08 , 073‐ 070 55 01  
johanna.gustin@rvn.se  



Regioner som ej inkommit med svar:

Region Jämtland Härjedalen
Region Uppsala
Region Östergötland
Region Sörmland
Region Gävleborg
Region Västerbotten
Region Västmanland
Region Örebro län
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