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Sophiahemmets remissvar (SOU 2021:80) Reglering av 
privata sjukvårdsförsäkringar 
 
Sophiahemmet har beretts tillfälle att lämna remissvar över betänkandet ”Reglering av 
privata sjukvårdsförsäkringar – ökad kunskap och kontroll” och vill med anledning av 
detta framföra följande. 
 
Inledning  
Det finns skilda ideologiska uppfattningar om privata sjukvårdsförsäkringar och deras 
roll inom hälso- och sjukvården, och de är ofta föremål för en politiserad debatt. Detta 
kommer till uttryck i regeringens direktiv (2020:83) till ”Utredningen om privata 
sjukvårdsförsäkringar”. I stället för att ge utredningen ett brett och allsidigt uppdrag som 
hade gett den möjlighet att undersöka sjukvårdsförsäkringarnas betydelse och effekter 
för samhället, sjukvården och patienterna har utgångspunkten för direktiven varit att 
privata sjukvårdsförsäkringars påverkan på offentligt finansierad hälso- och sjukvård 
behöver begränsas. Detta baseras på ett icke fastlagt antagande om att försäkringarna 
leder till, eller riskerar, undanträngningseffekter inom hälso- och sjukvården.  
 
Sophiahemmet liksom Vårdföretagarna menar att utredningen hade behövt få ett 
bredare uppdrag att analysera sjukvårdsförsäkringarnas roll i sjukvårdssystemet i sin 
helhet. Det hade gett utredningen möjligheten att också analysera om den 
försäkringsfinansierade vården bidrar till att fler patienter totalt sett får vård snabbare 
och om det finns positiva effekter för den gemensamt finansierade vården. En sådan 
utredning hade kunnat bidra till en mer faktabaserad diskussion om 
sjukvårdsförsäkringarnas roll i svensk hälso- och sjukvård.  
 
Avslutning 
Det var på Sophiahemmet som sjukvårdsförsäkringar lanserades i Sverige i mitten 1980-
talet. Inledningsvis var sjukvårdsförsäkringarna riktade mot företagsledningar och andra 
nyckelpersoner men över tid har försäkringarna kommit att omfatta en bred grupp av 
invånare vilket beläggs i flera analyser. Det är numera en viktig del i arbetsgivarnas  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
möjlighet att minska sjukfrånvaro, minska sjuklönekostnader och öka produktiviteten 
och därmed stärka statens finanser.  
 
Sophiahemmet har således en lång erfarenhet av att erbjuda såväl patienter som söker 
elektiv vård inom ramen för de uppdrag som görs för regionernas räkning som patienter 
som söker vård genom försäkringens försorg. Avtalsvillkor skiljer sig åt, men den 
medicinska diagnostiseringen och behandlingen ges med samma höga kvalitet oavsett 
finansieringsform. Från Sophiahemmets sida kan vi inte förstå varför det faktum att 
vårdgivare erbjuder elektiv vård till såväl offentligt finansierade patienter som privat 
finansierade patienter vård skulle vara ett problem. Om sjukvården däremot erbjuds 
med olika kvalitet beroende på att vårdgivare tvingas välja mellan att enbart arbeta med 
offentliga uppdrag eller privata riskerar vi en ojämlik vård på riktigt. Utredningens 
förslag riskerar således att istället för att komma åt ett fiktivt jämlikhetsproblem (som 
inte finns) istället skapa ett reellt sådant.     
 
Sophiahemmet avvisar utredningens förslag och ställer sig dessutom bakom det 
remissvar som lämnats av Föreningen Vårdföretagarna.   
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