
Maj 2021 – Maj 2022
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 2021 – maj 2022.

Maj
2021

Maj
2022

MAJ JUNI JULI AUG SEPT OKT NOV DEC JAN APR MAJ FEB MARS

Branschårsmöte Sjukvård, Äldreomsorg 
och Individ- & Familjeomsorg

Konstitueringssammanträde 
Vårdföretagarna

Avtal träffas med Vårdförbundet 
avseende Ambulans

PÅVERKAN & AVTAL

EVENEMANG

DEBATT

Vårdföretagarna träffar IVO:s
generaldirektör Wallström för 

att b.la. diskutera 
handläggningstider

Årsmöte
Vårdföretagarna

Rapportsläpp:
Patienttoppen 2021

Rapportsläpp:
Överskott för regiondriven 

primärvård – men vad 
händer efter pandemin?

Vägledning:
Bättre upphandlingar 

av särskilt boende

Vårdföretagarna får gehör då 
regeringen uppdrar IVO att se över 
hur handläggningstider kan kortas

Branschårsmöte 
personlig assistans

Rapportsläpp: 
Vård i kris? Privata vårdgivares 

erfarenheter från pandemin 
Vårdföretagarna träffar 

Coronakommissionen för att 
diskutera privata vårdgivares 

bidrag under pandemin

Vårdföretagarna träffar socialminister 
Hallengren och arbetsmarknadsminister 
Nordmark för att diskutera arbetsgivares 

insatser för att höja 
vaccinationstäckningen

Vägledning:
Bättre upphandlingar inom 

LSS och SoL

Vårdföretagarna pressmeddelande:
Vårdmomsutredningen försvårar för 
sjukvården – behövs en lagändring

Vårdföretagarna rapportsläpp:
Beslut om återkrav av 

assistansersättning från 
assistansanordnare

Kampanjlansering: 
Nollvision för väntetider

Avtal träffas med 
Sveriges Läkarförbund 

Vårdföretagarna uppmanar 
regeringen att korta 

handläggningstiderna hos 
IVO

Vårdföretagarna pressmeddelande:
Vårdföretagarnas analys bekräftas av 
Coronakommissionen – otydlig och 

senfärdig statlig styrning

Vårdföretagarna i panelsamtal om 
oseriösa aktörer för 

Kommissionen för Skattenytta

Rapportsläpp:
Patienttoppen 2022

Vårdföretagarna pressmeddelande: 
Kommentarer regeringens utredning angående 

privata sjukvårdsförsäkringar

Avtal träffas med Vision och 
Akademikerförbunden

Vårdföretagarna på DN Debatt: 
Privat omsorg för äldre har 

stora fördelar

Vårdföretagarna på DN Debatt: 
Lärdomar från pandemin kan 

hjälpa mot vårdköerna

Vårdföretagarna träffar 
Wigzell för att diskutera 

utredningen om en 
Äldreomsorgslag

Vårdföretagarna lanserar 
valreformer 2022

Vårdföretagarna träffar 
biståndsminister Ernkrans

för att diskutera VFU i 
sjuksköterskeutbildningem

Seminarium om kris 
och kommunikation

Vårdföretagarna träffar socialminister 
Hallengren och jämställdhetsminister 

Stenevi för att diskutera diskriminering 
av medarbetare i vården

Webbinarium med 
Kommunal om 

Äldreomsorgslyftet
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