
 

 

 
 
 
 

Nyhet för Vårdföretagarnas medlemsföretag: 
Medlemsmärke som symbol för kvalitet, trygghet och transparens  

Den privat drivna vården och omsorgen har varit ifrågasatt i den allmänna debatten. Ett av 

medlemsföretagen prioriterat område är därför att stärka förtroendet för den privat drivna 

vården och omsorgen. Vi vill att allmänheten och politiska beslutsfattare ska uppfatta den 

privat drivna vården och omsorgen som samhällsviktig och lita på att privata utförare 

levererar en god vård och omsorg, är goda arbetsgivare och bidrar till välfärdens utveckling.  

Hur du och ditt företag uppfattas påverkas inte bara av hur ni, utan också av hur andra privata 

vårdgivare, agerar. Därför behöver alla medlemsföretag – och vi som branschorganisation – 

jobba tillsammans för att stärka förtroendet.  

Ett led i förtroendearbetet är öppenhet och transparens. Det är rimligt att den som besöker en 

privat vårdgivares webbplats hittar övergripande information om kvalitet, medarbetare, 

ekonomi och ägare. Därför gäller nu för alla medlemmar i Vårdföretagarna att viss 

information ska finnas på respektive företags webbplats. Läs mer här om öppenhet och 

transparens inom Vårdföretagarna:  www.vardforetagarna.se/medlemskap/okade-

medlemskrav-for-transparent-redovisning 

Dags att uppdatera din webbplats 

En del av våra medlemsföretag har ännu inte uppdaterat sina webbplatser med sådan 

förtroendeskapande information. Om ditt företag är ett av dem vill vi uppmana dig att göra det 

nu. Vägledning och exempel på hur andra medlemsföretag har gjort hittar du här: 

www.vardforetagarna.se/medlemskap/okade-medlemskrav-for-transparent-

redovisning/webbguide 

 

Nu lanserar vi Vårdföretagarnas medlemsmärke 

Nu lanserar vi Vårdföretagarnas medlemsmärke, som syftar till att stärka förtroendet för 

privata vård- och omsorgsgivare. Vår ambition är att medlemsmärket ska laddas med positiva 

värden, som visar att medlemsföretaget är en seriös aktör, som tar ansvar för såväl vårdens 

eller omsorgens kvalitet som sin personal och tar sitt samhällsansvar. Med medlemsmärket 

ska du på ett enkelt sätt kunna visa dina brukare/patienter, närstående och allmänheten att du 

är medlem i Vårdföretagarna.  

Vår ambition är att det nya medlemsmärket ska skapa ytterligare en möjlighet för dig att 

profilera ert företag som en seriös aktör i välfärden.  

När du har uppdaterat din webbplats och meddelat detta till Vårdföretagarna kan du ladda ner 

eller beställa medlemsmärket.  
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För dig som vill beställa medlemsmärket   

När du har uppdaterat er webbplats med information kring kvalitet, medarbetare, ekonomi och 

ägare, meddela det till Vårdföretagarnas kansli: www.vardforetagarna.se/medlemskap/okade-

medlemskrav-for-transparent-redovisning/formular eller info@vardforetagarna.se så kommer 

du inom kort att få tillgång till webbshopen med medlemsmärket. 

Om du behöver vägledning och vill se exempel på andra medlemsföretags uppdaterade 

webbplatser hittar du det här www.vardforetagarna.se/medlemskap/okade-medlemskrav-for-

transparent-redovisning/webbguide 

Här finns även checklistor som på ett enkelt sätt beskriver vilken information som behöver 

finnas på din webbplats. Det går även bra att kontakta oss för att få personligt stöd.  

 

Exempel på olika varianter av medlemsmärket 
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