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Remissyttrande avseende Reglering av privata 
sjukvårdsförsäkringar 

Sammanfattning 
Region Uppsala har beretts tillfälle att yttra sig över betänkandet Reglering av 
privata sjukvårdsförsäkringar SOU2021:80.  

Region Uppsala delar utredningens uppfattning om vikten av kunskap kring hur 
de privata sjukvårdsförsäkringarna påverkar den svenska välfärdsmodellen, där 
de olika välfärdstjänsterna i huvudsak är offentligfinansierade.  
 
Region Uppsala instämmer i och vill betona att vård ska ges efter behov i 
enlighet med hälso– och sjukvårdslagens intentioner och att vårdgivare enligt 
lagen inte får ge patienter med försäkring vård före offentligt finansierade 
patienter med större medicinskt behov. 
 
Vidare är Region Uppsala av uppfattningen att förekomsten av privata 
sjukvårdsförsäkringar till stor del är orsakad av brist på tillgänglighet inom 
sjukvården. Att reglera tillgång till privata sjukvårdsförsäkringar torde ej lösa 
denna problematik. 
 
Region Uppsala vill framföra följande synpunkter på utredningens förslag. 
 

Etiska plattformen och privatfinansierad vård (kapitel 
13.2) 
Utredningen tar upp att diskussionen om hur den etiska plattformen ska tolkas 
också bör omfatta faktorer som rör den privatfinansierade vården och 
efterfrågestyrd vård. Region Uppsala instämmer att det är viktigt att diskutera och 
eventuellt göra en översyn av den etiska plattformen. I en översyn bör regeringen 
beakta hälso- och sjukvårdslagens 3 kap 1§  att den med störst behov ska ges 
företräde till vården, gäller hela hälso- och sjukvården men en enskild vårdgivare 
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inte kan göra en bedömning av andra personer/patienter än de som har kontakt med 
vårdgivaren. 

Nya verktyg och bättre förutsättningar vad gäller 
regionernas avtal med privata vårdgivare (kapitel 13.4) 
Region Uppsala ser positivt på att det av avtalet mellan en region och en privat 
vårdgivare med offentligt finansierat uppdrag ska framgå hur det säkerställs att 
vårdgivarens övriga uppdrag inte påverkar de uppgifter som regionen har 
lämnat över till vårdgivaren att utföra. Region Uppsalas bedömning är att det är av 
vikt att vårdgivare enligt lagen (1993:1651) om läkarvårdsersättning och lagen 
(1993:1652) om ersättning för fysioterapi har tydliga krav gällande uppföljning och 
utvärdering av verksamheten. Kraven bör motsvara kraven som regionen ställer på 
vårdgivare upphandlade enligt LOU eller LOV. 

Tystnadspliktsgränsen mellan den privata vårdgivaren och 
regionen (kapitel 13.5)  

Region Uppsala instämmer med bedömningen. Men, det kan endast gälla offentligt 
finansierad vård mellan enskilda vårdgivare och regionen som huvudman. 

Förstärkning av IVO:s tillsyn över hälso- och sjukvården 
(kapitel 13.6) 
Region Uppsala tillstyrker förslaget med tillägget att IVO bör ha ett tydligare 
förebyggande tillsynsarbete utifrån den etiska plattformen för att skapa en mer 
jämlik vård i landet, för att den med störst behov av hälso- och sjukvård ska ges 
företräde. 

Uppgift om finansieringsform i vissa Nationella 
kvalitetsregister (kapitel 13.8) 
Region Uppsala anser att det räcker med uppgift om finansieringsform i 
patientregistret. Det huvudsakliga syftet med kvalitetsregister är att bidra till 
kvalitetsutvecklingen. Ska finansieringsform rapporteras in i nationella 
kvalitetsregister finns en risk att finansieringsformen kommer bli viktigare än 
kvalitetsutvecklingen.  

Den nationella väntetidsdatabasen och privatfinansierad 
vård (kapitel 13.10) 
Region Uppsala instämmer med bedömningen. Men, det kan endast gälla offentligt 
finansierad vård mellan enskilda vårdgivare och regionen som huvudman. 

  



Sida 3 av 3 

Framtida utredningsfrågor (Kapitel 14.2) 
Region Uppsala instämmer i bedömningen att det framöver kan finnas ett fortsatt 
behov av ökad kunskap kring privata sjukvårdsförsäkringar, framförallt kopplat till 
om det är en supplementär eller komplementär privat sjukvårdsförsäkring. Det bör 
vara ett uppdrag som staten ansvarar för.  

För Region Uppsala 

 

Emelie Orring 
Regionstyrelsens ordförande Johan von Knorring 
 Regiondirektör 
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