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Reglering av privata 
sjukvårdsförsäkringar – ökad kunskap 
och kontroll (SOU 2021:80) 

Region Jönköpings län har getts möjlighet att yttra sig över rubricerade Reglering 
av privata sjukvårdsförsäkringar – ökad kunskap och kontroll (SOU 2021:80) 

Sammanfattning 
Region Jönköpings län anser att betänkandet grundar sig på omfattande utredning 
av ett område inom den nationella sjukvården som tidigare inte varit i fokus. 
Region Jönköpings län anser också att staten helt ska ta ansvar för den sjukvård 
som bedrivs utanför den offentligt finansierade sjukvården avseende tillsyn. 
Övriga synpunkter beskrivs nedan. 

Synpunkter på förslaget 
13.3 Finansiering av hälso- och sjukvård 
Region Jönköpings län stödjer förslaget att det inte bör vara tillåtet för en region 
att utföra vård på beställning av privata sjukförsäkringar. Om detta behöver 
tydligare lagstadgas eller inte är svårt att bedöma.  

13.6 Förstärkning av IVO: tillsyn över hälso- och sjukvården  
Region Jönköpings län anser att det är bra att IVO utvecklar uppföljning och 
tillsyn av vård som ges inom ramen för privata försäkringslösningar. 
 
13.7 Uppgift om finansieringsform i patientregister 
Region Jönköpings län håller inte med om att det saknas hinder för insamling och 
registrering av finansieringen i patientregistret, detta behöver vidare utredas 
utifrån integritetsperspektiv. 
 
13.8 Uppgift om finansieringsform i vissa nationella 
kvalitetsregister 
Region Jönköpings län håller inte med om att det saknas hinder för insamling och 
registrering av finansieringen i kvalitetsregistret. I ett sådant register bör det vara 
tillräckligt med utförande enhets identitet och finansieringsform bör ur detta 
perspektiv inte finnas med utifrån ett integritetsperspektiv. 
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13.10 Den nationella väntetidsdatabasen 
och privatfinansierad vård 
Region Jönköpings län håller med utredningen om att det ska vara obligatoriskt 
för samtliga vårdgivare att rapportera väntetider till den nationella 
väntetidsdatabasen. Däremot bör detta ske via tvingande lagstiftning där utföraren 
har ansvaret för att rapportering sker och inte via avtal. Bör omfatta all vård 
oavsett finansieringsform då denna bör anses ingå i Vårdgarantin. 
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Rachel De Basso 
Ordförande i nämnd för folkhälsa och 
sjukvård 

Mats Bojestig   
Hälso- och sjukvårdsdirektör 
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