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Hälso- och
sjukvårdsnämnden

Svar på skrivelse från (SD) om privata vårdgivares
skyldighet att bidra i kris
Ärendebeskrivning
I en skrivelse till hälso- och sjukvårdsnämnden föreslår
Sverigedemokraterna att hälso- och sjukvårdsnämnden ges i uppdrag att
utreda om de privata vårdaktörerna har frigjort personal i tillfredsställande
grad under pandemin samt att utreda om det är möjligt att införa tvingande
krav om att frigöra sin personal till Region Stockholm vid kris enligt
arbetsrättslagstiftning.

Beslutsunderlag
Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande
Skrivelse från (SD) om privata vårdgivares skyldighet att bidra i kris

Förslag till beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar följande:
Skrivelsen anses besvarad.

Förvaltningens motivering till förslaget
Bakgrund
I skrivelsen framhålls att Covid-19 pandemin har prövat
sjukvårdssystemets kapacitet att snabbt ställa om för att behandla
infekterade och allvarligt sjuka. De privata vårdaktörerna har genom
frivillighet lånat ut personal att tjänstgöra i de offentliga
vårdverksamheterna under pandemin. Det behövs en utvärdering av
skrivningarna om krisberedskapen i vårdavtalen och om det går att stödja
sig på frivillighet som idag eller om tvingande ska-krav bör införas anser
(SD) i skrivelsen.
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I skrivelsen lämnas förslag mot ovanstående bakgrund som hälso- och
sjukvårdsförvaltningen kommenterar nedan:
Överväganden
Hälso- och sjukvårdsnämnden ges i uppdrag att utreda om de privata
vårdaktörerna har frigjort hälso- och sjukvårdspersonal i en
tillfredsställande grad under covid-19 pandemin.
Hälso- och sjukvårdsnämnden ges i uppdrag att utreda huruvida det är
möjligt att införa tvingande krav om att privata vårdgivare ska frigöra
sin personal till Region Stockholm vid kris enligt
arbetsmiljölagstiftningen.
Regionens avtal med privata vårdgivare ger Region Stockholm rätt att vid
allvarlig händelse, kris- och katastrofläge, extraordinär händelse, höjd
beredskap och epidemiläge 3 ge vårdgivarna direktiv avseende vårdens
utförande. Det finns däremot inget stöd i avtalen för att Region Stockholm
skulle ha rätt att kräva att vårdgivarna ska utföra vård eller annan
verksamhet som ligger utanför det vårduppdrag som följer av avtalet.
Regionens möjlighet att ändra vårdgivarnas uppdrag har utnyttjats i viss
utsträckning under pandemin. Det har skett på ett sätt som varit mest
ändamålsenligt under rådande läge och så att vårdgivarnas ordinarie
uppdrag enligt avtal ej har hindrat den nödvändiga omställningen av
vården. Exempelvis fattades beslut om att utöka uppdragen inom
avtalsområdena Avancerad sjukvård i hemmet, Specialiserad palliativ
slutenvård, Specialiserad neurologisk rehabilitering efter vård på
akutsjukhus, Specialiserad rehabilitering efter vård på akutsjukhus.
Därutöver fattades beslut om att begränsa utförandet av uppdrag inom
vissa avtalsområden. Det handlade exempelvis om att under en
tidsbegränsad period stoppa utförandet av vissa operationer där
komplikationsrisken, och därmed risken för sjukhusinläggning, var stor.
Många privata vårdgivare har ställt personal och materiella resurser till
förfogande. I vissa fall har personal och resurser förmedlats via Regional
särskild sjukvårdsledning (RSSL) och i vissa fall har vårdgivarna i egen regi
haft direktkontakt med de privata vårdgivarna. Under första covidvågen
förmedlades, via RSSL, 140 medarbetare från privata vårdgivare inom
intensivvården vilket möjliggjorde en tredubbling av befintlig IVAkapacitet. Under andra vågen förmedlades cirka 100 medarbetare från
privata vårdgivare vilket då bidrog till en mindre utökning av antalet platser
men framför allt till vila för ordinarie medarbetare.
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I dialog mellan de privata vårdgivarna och RSSL har en avvägning gjorts av
vilka resurser som kan avvaras hos de privata vårdgivarna utan att riskera
deras möjlighet att utföra akut och imperativ vård.
Utöver att förmedla personal till akutsjukhusen har privata vårdgivare ställt
om sina verksamheter för att avlasta akutsjukhusen. Hälso- och
sjukvårdsförvaltningen har tecknat tillfälliga avtal med privata vårdgivare
under pandemin om bl.a. slutenvård för covidsjuka patienter, subakut
ortopedisk kirurgi och frakturkirurgi.
Hälso- och sjukvårdsförvaltningens bedömning är att samtliga tillfrågade
privata vårdgivare har bidragit i den mån som är möjlig utifrån kompetens
och kapacitet, trots att en tvingande klausul ej finns i avtalen.
Förvaltningen bedömer att de möjligheter som finns enligt nuvarande
vårdavtal att styra de privata vårdgivarnas uppdrag är tillräckligt
långtgående och att det inte finns skäl att överväga tvingande skrivningar i
avtalen när det gäller att tillhandahålla personal och andra resurser vid
händelse av kris och epidemi.
De åtgärder som vidtagits inom ramen för nuvarande vårdavtal har
tillsammans med fortlöpande dialog med de privata vårdgivarna och de
resurser som de privata vårdgivarna frivilligt bidragit med, i det stora hela
underlättat och bidragit till att omfördela vården, öka bemanningen och
avlasta akutsjukhusen under pandemin på ett tillfredsställande sätt.

Johan Bratt
Tf. hälso- och sjukvårdsdirektör
Lena Hanberg
Avdelningschef
Beslutet ska skickas till
Akten

Godkänd av Johan Bratt, 2021-03-23

HSN 2020-1863

1 (1)
SKRIVELSE
2020-12-15
Hälso- och sjukvårdsnämnden

Skrivelse om privata vårdgivares skyldighet att bidra i kris
Covid-19 pandemin har prövat sjukvårdsystemet kapacitet att snabbt ställa
om för att behandla infekterade och allvarligt sjuka. Region Stockholm
blandade vårdsystem med privata vårdaktörer inom den primära och öppna
specialiserade vården. De privata vårdaktörerna har genom frivillighet lånat
ut personal att tjänstgöra i de offentliga vårdverksamheterna, under
pandemin. I efterhand behöver en utvärdering ske för att undersöka i fall
krisberedskapen i vårdavtalen kan stödja sig på frivillighet hos vårdgivarna likt
i dag, eller i fall tvingande ska-krav bör införas. Därutöver bör en utredning
genomföras
om
tvingande
ska-krav
är
förenliga
med
arbetsrättslagstiftningen.
Sverigedemokraterna föreslår Hälso- och sjukvårdsnämnden besluta:
1. Hälso- och sjukvårdsnämnden ges i uppdrag att utreda om de privata
vårdaktörerna har frigjort hälso-och sjukvårdspersonal i en
tillfredställande grad under covid-19 pandemin
2. Hälso-och sjukvårdsnämnden ges i uppdrag att utreda huruvida det är
möjligt att införa tvingande krav om att privata vårdgivare ska frigöra
sin personal till Region Stockholm vid kris, enligt
arbetsrättslagstiftningen

