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SOU 2021:80: Reglering av privata 
sjukvårdsförsäkringar – ökad kunskap och 
kontroll 
På en övergripande nivå instämmer Statskontoret i utredningens konstaterande om 
att staten och regionerna behöver stärka sitt ansvar och sin kontroll i frågor som rör 
privata sjukvårdsförsäkringar. Men Statskontoret har synpunkter på utredningens 
bedömningar av vilka resurser som krävs för att göra detta. Statskontoret tillstyrker 
även utredningens rekommendation om att SKR bör ta fram riktlinjer för 
hanteringen av bisysslor. Vidare ser Statskontoret positivt på förslagen som syftar 
till att öka kunskapen om de privata sjukvårdsförsäkringarna. Statskontoret avstår 
från att kommentera utredningens övriga förslag. 

IVO kan ha svårt att utveckla sin förebyggande tillsyn med 
befintliga resurser 
Statskontoret ser positivt på utredningens förslag om att stärka Inspektionen för 
vård och omsorgs (IVO:s) förebyggande tillsyn. Förslaget ligger i linje med 
Statskontorets tidigare iakttagelse om att det finns en stor efterfrågan på mer 
lärande och verksamhetsutvecklande tillsyn, och att IVO redan arbetar med att 
utveckla sin tillsyn i denna riktning.1 

Statskontoret vill samtidigt påpeka att IVO redan i dag har ett ansträngt resursläge 
och att myndigheten sannolikt har små möjligheter att utöka sitt förebyggande 
arbete utan ett tillskott eller omprioritering av resurser.  

  

 

1 Statskontoret (2020). På väg mot en bättre tillsyn? En studie av den statliga tillsynens 
utveckling. Om offentlig sektor. 
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Risk att inte alla regioner har kapacitet att följa upp 
vårdgivarna 
Statskontoret instämmer med utredningen i att regionerna behöver ta sitt ansvar 
som huvudmän för den vård som bedrivs av privata vårdgivare på uppdrag av 
regionen. Statskontoret anser dock att utredningen inte i tillräcklig utsträckning har 
tagit hänsyn till regionernas varierande kapacitet och möjligheter att följa upp och 
kontrollera privata vårdgivare. Det framgår av utredningen att företrädare för 
regioner som har många avtal med privata utförare upplever att det inte finns 
tillräckligt med tid för en ökad uppföljning. Utredningen bedömer ändå att 
förslagen inte medför mer än marginellt ökade kostnader för de regioner som i dag 
har en fungerande process för upphandling och uppföljning.  

Även om det redan idag är regionernas ansvar, så kvarstår faktum att små och 
resurssvaga regioner, samt de regioner som har många avtal med privata 
vårdgivare, kan få svårt att avsätta tillräckliga resurser på att följa upp och 
kontrollera att de föreslagna avtalsvillkoren efterlevs. 

Reglering gällande bisysslor 
Statskontoret tillstyrker utredningens rekommendation om att Statens kommuner 
och regioner (SKR) bör ta fram riktlinjer för hanteringen av bisysslor med särskilt 
fokus på hälso- och sjukvården samt utbildningsmaterial för de personer i 
regionerna som arbetar med bedömningen av bisysslor inom hälso- och sjukvården. 
Rekommendationen ligger i linje med Statskontorets tidigare förslag i en rapport 
om offentligt anställdas bisysslor. Statskontoret har konstaterat att arbetshindrande 
och konkurrerande bisysslor oftare aktualiseras inom hälso- och sjukvården än 
inom andra offentliga verksamheter, och att regelverket uppfattas som komplicerat 
av många myndigheter, kommuner och regioner.2 

Ökad kunskap och bättre förutsättningar för framtida 
studier om privata sjukvårdsförsäkringar 
Statskontoret ser positivt på att utredningen lämnar en rad förslag som syftar till att 
öka kunskapen om hur privata sjukvårdsförsäkringar används och vilka 
konsekvenser de har på hälso- och sjukvården. Statskontoret lämnar dock inga 
synpunkter på innehållet i de specifika förslagen.  
 
 

 

2 Statskontoret (2019). Offentligt anställdas bisysslor – En studie av hanteringen av 
bisysslor i myndigheter, kommuner och regioner. Om offentlig sektor. 
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Generaldirektör Annelie Roswall Ljunggren har beslutat i detta ärende. Biträdande 
utredningschef Hanna André och utredare Natalie Verständig Axelius, 
föredragande, var närvarande vid den slutliga handläggningen.  
 
 
 
 
Annelie Roswall Ljunggren 
 
 
 
 
 Natalie Verständig Axelius 
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