
Anser ni att privata vård- och omsorgsgivare är viktiga för 
att sjukvården och omsorgen ska fungera i Sverige?

NejJa Delvis



Vårdföretagarna vill att patienter ska få en lagstadgad rätt 
att söka slutenvård (sjukhusvård) utanför regiongränserna.

Mycket bra, 
något som vi 
kan tänka oss 
att driva

Mycket dåligtGanska dåligtGanska bra Neutral/Ingen åsikt



Vårdföretagarna vill att patienter själva ska kunna se 
aktuella väntetider och kunna jämföra kvaliteten hos alla 
vårdgivare exempelvis via 1177.se.

Mycket bra, 
något som vi 
kan tänka oss 
att driva

Mycket dåligtGanska dåligtGanska bra Neutral/Ingen åsikt



Vårdföretagarna vill att patienter som väntar på behandling 
ska kunna guidas till vårdgivare med kortast kö exempelvis 
genom så kallade vårdlotsar.

Mycket bra, 
något som vi 
kan tänka oss 
att driva

Mycket dåligtGanska dåligtGanska bra Neutral/Ingen åsikt



Vårdföretagarna vill att regioner som upphandlar digitala 
plattformar för primärvården gör dem kompatibla med 
andra plattformar som redan används i primärvården.

Mycket bra, 
något som vi 
kan tänka oss 
att driva

Mycket dåligtGanska dåligtGanska bra Neutral/Ingen åsikt



Det finns idag ingen enighet om vad kvalitet i äldreomsorgen är och de 
kvalitetsmätningar som görs har lång eftersläpning. Vårdföretagarna vill att 
en relevant uppsättning av kvalitetsindikatorer tas fram och redovisas för 
både äldre, kommuner och medborgare. Resultaten ska kunna användas för 
att utveckla kvaliteten genom att låta verksamheter lära av dem som har de 
bästa resultaten. Det ska också underlätta för äldre att välja utförare och för 
kommunen att kunna följa upp en verksamhet.

Mycket bra, 
något som vi 
kan tänka oss 
att driva

Mycket dåligtGanska dåligtGanska bra Neutral/Ingen åsikt



En grundläggande princip i valfrihetssystem är konkurrensneutraliteten 
vilken innebär att alla utförare ska behandlads likvärdigt och ges samma 
förutsättningar. För att säkerställa denna princip, och skapa 
förutsättningar för kvalitetskonkurrens vill Vårdföretagarna att det i 
lagen om valfrihet (LOV) tydliggörs att ersättningen ska baseras på 
kostnaderna i verksamheten som bedrivs i kommunens eller regionens 
regi.

Mycket bra, 
något som vi 
kan tänka oss 
att driva

Mycket dåligtGanska dåligtGanska bra Neutral/Ingen åsikt



Privata aktörer inom omsorgen behöver tillstånd från Inspektionen för 
vård och omsorg (IVO). IVO gör en lämplighetsprövning av den privata 
aktören och dess företrädare, liksom en sammanvägd bedömning av 
den planerade verksamheten (bl.a. lokaler, målgrupp, metoder och
personal). Det innebär i praktiken att högre kvalitetskrav ställs på privat 
driven omsorg. Vårdföretagarna vill att en tillståndsplikt införs även för 
kommunala utförare, för att öka förutsättningarna för en likvärdig 
omsorg.

Mycket bra, 
något som vi 
kan tänka oss 
att driva

Mycket dåligtGanska dåligtGanska bra Neutral/Ingen åsikt



Under flera år har den procentuella ökningen av schablon-
ersättningen för personlig assistans understigit kollektivavtalade 
löneökningar och allmänna kostnadsökningar i samhället. 
Vårdföretagarna vill att schablonersättningen räknas upp i takt med 
dessa kostnadsökningar, för att långsiktigt värna kvalitet, 
arbetsvillkor och seriösa aktörer inom personlig assistans.

Mycket bra, 
något som vi 
kan tänka oss 
att driva

Mycket dåligtGanska dåligtGanska bra Neutral/Ingen åsikt



Det saknas idag nationella kvalitetskriterier för personlig assistans, 
vilket försvårar tillsyn av verksamheterna på ett tydligt och förutsägbart 
sätt. Det kan också underlätta för oseriösa aktörer att etablera sig. 
Vårdföretagarna vill att Socialstyrelsen ska få i uppdrag att ta fram 
nationella kvalitetskriterier och att Inspektionen för vård och omsorgs 
(IVO) tillsyn av assistansverksamheter ska utgå från dessa kriterier.

Mycket bra, 
något som vi 
kan tänka oss 
att driva

Mycket dåligtGanska dåligtGanska bra Neutral/Ingen åsikt



För att värna assistansreformen över tid och de seriösa aktörerna behövs 
ett system för in- och utcheckning i personlig assistans. Vårdföretagarna 
vill se ett digitalt, platsoberoende system för in och utcheckning från 
arbetspassen. Systemet skulle bygga på att assistenten och assistans-
användaren checkar in och ut samtidigt på en digital enhet, inte på en 
speciell plats. Systemet skulle inte innehålla någon geografisk spårning 
eller bygga på att man befann sig i hemmet, utan vara platsoberoende. 
På detta sätt kan möjligheten till fusk med tidrapportering minska.

Mycket bra, 
något som vi 
kan tänka oss 
att driva

Mycket dåligtGanska dåligtGanska bra Neutral/Ingen åsikt



En stor andel personliga assistenter är anhöriga. Anhöriga är avgörande för 
att assistansen ska fungera, men en alltför hög andel anhöriga kan försvåra 
individens frigörelseprocess och oberoende gentemot familjen. Det finns 
också risk att familjen blir ekonomiskt beroende av assistansen. 
Vårdföretagarna vill se en statlig utredning som i bred dialog med 
funktionsrättsrörelsen ser över möjligheten att begränsa andelen 
anhörigassistans. En sådant uppdrag kan t.ex. ges som ett tilläggsdirektiv 
till huvudmannaskapsutredningen (dir 2021:76) som leds av Lars Lööw.

Mycket bra, 
något som vi 
kan tänka oss 
att driva

Mycket dåligtGanska dåligtGanska bra Neutral/Ingen åsikt



Den som fått rätt till insatsen LSS-boende kan idag bli flyttad från ett 
boende därför att hemkommunen ser möjligheten att göra en mer 
ekonomiskt gynnsam placering. Förflyttningar, mot individens vilja, 
leder ofta till ytterligare förflyttningar särskilt om man underskattat 
individens behov och därför valt en ny placering med otillräckligt stöd. 
Vårdföretagarna vill stärka den enskildes rätt till självbestämmande och 
delaktighet så att verkställigheten av insatsen LSS-boende inte kan 
förändras utan dennes medgivande.

Mycket bra, 
något som vi 
kan tänka oss 
att driva

Mycket dåligtGanska dåligtGanska bra Neutral/Ingen åsikt


