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Begäran om kompensation för ekonomiska effekter av Covid-19 

I början av 2020 drabbades Sverige och övriga världen av ett nytt Coronavirus. Viruset orsakar 

covid-19, en sjukdom som har satt hälso- och sjukvården under hård press. Region Uppsala har i 

stor utsträckning behövt ställa in elektiv vård (när beslut inte medför medicinsk risk) för att ge 

ökat utrymme för akut vård, men också för att inte riskera komplikationer som i sin tur kräver 

ökade resurser av sjukvården i ett redan hårt ansträngt länge. För att möta behovet av 

intensivvårdsplatser har Region Uppsala utökat kapaciteten inom befintlig organisation och med 

hjälp av helt nya lösningar. Personal och bemanning av befintlig såväl som nytillkommande 

kapacitet har varit en stor utmaning. Folkhälsomyndighetens rekommendationer för att minska 

smittspridning har inneburit att sjukskrivningar har ökat, att resandet minskat såväl som besöken 

i såväl öppenvård som slutenvård och tandvård. 

 

Statsbidragen kompenserar inte Region Uppsala för pandemins effekter 
 

De aviserade statsbidragen till regionerna i vårändringsbudgeten utgår från en modell anpassad 

till en finanskris och inte det nuvarande läget. Pandemin har inte enbart påverkat regionens 

skatteintäkter negativt. Den har även medfört minskade intäkter inom kollektivtrafiken, 

tandvården, kulturen och hälso- och sjukvården.  

 

Det finns även en oro att Region Uppsala inte kommer få kompensation för Covid 19-relaterade 

kostnader inom sjukvården. Det behövs därför en garanti om att staten ersätter Region Uppsala 

för skäliga merkostnader och intäktsförluster till följd av covid-19 inom hälso- och sjukvården, 

tandvården och kollektivtrafiken redan under 2020. Region Uppsala vill även uppmärksamma 

staten på att regionen, p.g.a. förändringarna i hälso- och sjukvården med anledning av pandemin, 

håller på att bygga upp en vårdskuld. Region Uppsala anser att staten bör justera upp de 

generella statsbidragen ytterligare för de kommande åren jämfört med det som redan har 

aviserats. 

 

1) Det är osäkert om Region Uppsala får ersättning för minskade skatteintäkter. 
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2) De 3 miljarderna som regeringen aviserat för Covid 19-relaterade kostnader kommer 

inte att täcka Region Uppsalas merkostnader. Staten måste garantera att Region 

Uppsala får ersättning för skäliga merkostnader och förenkla administrationen. 

Besked om ersättning behövs snarast. 

3) Region Uppsala behöver även full kompensation för uteblivna intäkter som en följd 

av pandemin. Situationen är olika för olika regioner och det är faktiska intäktsbortfall 

som bör ersättas. 
 

Ekonomiska läget för Region Uppsala 
 

Det är i dagsläget svårt att svara på hur stora effekterna blir på skatteintäkterna för Region 

Uppsala men ett scenario är att minskningen blir minst 104 miljoner kronor för 2020. Det finns 

en risk att arbetslösheten kommer att bli högre än regeringens mars-prognos. 

 

Region Uppsala är den region som säljer mest vård i landet. Region Uppsala säljer vård för 

knappt 2,5 miljarder kronor, vilket kan jämföras med exempelvis Region Stockholm cirka 1,8 

miljarder, VGR cirka 1,8 miljarder och Skåne cirka 1,4 miljarder. I Uppsala län bor det cirka 385 

000 invånare. Så en stor del av den vård som produceras i Region Uppsala görs för invånare 

utanför länets gränser. För Region Uppsala är den pågående pandemin extra känslig utifrån 

perspektivet förlorade intäkter för såld vård. Bedömningen är i dagsläget att Region Uppsala 

kommer förlora intäkter motsvarande 400-600 miljoner kronor under 2020. 

 

Inom kollektivtrafiken slår pandemin hårt. För Region Uppsalas del är bedömningen på 

helårsbasis ett intäktsbortfall på 374 miljoner kronor. 

 

Inom tandvården genomförs just nu bara akuta besök. På helårsbasis är beräkningen en 

intäktsförlust på 16 miljoner kronor. 

 

På kostnadssidan är det svårt att i dagsläget svara hur stora konsekvenserna blir men om en 

jämförelse görs med de 3 miljarderna som är avsatta och att de skulle fördelas 70/30 mellan 

kommuner och regioner och sedan Region Uppsalas befolkningsandel på det så skulle det 

innebära 3 miljoner kronor i intäkt för Region Uppsala. Enbart för mars månad var kostnaderna 

kopplat till corona, 18 miljoner kronor. 

 
Region Uppsala begär ekonomisk kompensation för merkostnader och uteblivna 
intäkter 
  
Region Uppsala har och avser fortsatt leva upp till vår del i arbetet genom coronapandemin. Ska 

det vara möjligt krävs dock att regering och riksdag lever upp till sin del av ansvaret. Region 

Uppsala begär ekonomisk kompensation för merkostnader och uteblivna intäkter inom 

sjukvården, tandvården, kulturen och kollektivtrafiken, samt ökade statsbidrag för att kunna 

hantera den ökade vårdskulden 

 

För Region Uppsala 

 

 

 

Emilie Orring 

Regionstyrelsens ordförande 
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