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Remissvar Reglering av privata sjukvårdsförsäkringar (SOU 
2021:80) 
Praktikertjänst AB är Sveriges största vårdföretag och har funnits i över 60 år. 
Koncernens 1 000 mottagningar ägs och drivs av de som också utför vården 
och leder arbetet i vardagen.  
 
Delägarna är bland annat läkare, tandläkare, tandtekniker, tandhygienister, 
sjukgymnaster/fysioterapeuter, psykoanalytiker/terapeuter, psykologer, 
sjuksköterskor, barnmorskor, logopeder, arbetsterapeuter, socionomer, 
kiropraktorer och dietister.  
 
Praktikertjänst har verksamhet i fler än 220 kommuner, cirka 7 000 
medarbetare och omsätter närmare 8,5 miljarder kronor per år, varav hälften 
inom tandvård och hälften inom hälso- och sjukvård.  

Praktikertjänst AB:s synpunkter 
Praktikertjänst har beretts tillfälle att lämna remissvar över betänkandet 
”Reglering av privata sjukvårdsförsäkringar – ökad kunskap och kontroll” 
(SOU 2021:80) och vill med anledning av detta framföra följande. 
 
Praktikertjänst har mycket liten verksamhet inom försäkringsbaserad hälso- 
och sjukvård och därför har förslagen i utredningen en mindre påverkan på 
bolaget.  
 
Praktikertjänst hade gärna sett att utredningen fått ett bredare uppdrag att 
analysera sjukvårdsförsäkringarnas roll i sjukvårdssystemet som helhet, snarare 
än det relativt snäva uppdrag som direktiven gav. Praktikertjänst menar också 
att det är viktigt att, i generella termer, värna valfrihet och mångfald i den 
svenska hälso- och sjukvården. 
 
Centralt i arbetet med att vidareutveckla och förbättra den svenska hälso- och 
sjukvården är att ambitionsnivån inte sänks och att valfriheten och mångfalden 
inte påverkas negativt. Privata vårdgivare är en central del av den svenska 
hälso- och sjukvården och det framkommer inte minst under coronapandemin 
när privata vårdgivare har ställt upp och ställt om för att stötta offentliga 
verksamheter och värna patienterna. 
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