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2022-09-22 

Eva Stina Lönngren, avdelningen för Politik och profession, Sveriges Läkarförbund.  

 

Remissvar: Regler om privata sjukvårdsförsäkringar inom 

den offentligt finansierade hälso- och sjukvården  

 

Sveriges Yngre Läkares Förening (SYLF) har ombetts inkomma med synpunkter avseende remiss: 

Regler om privata sjukvårdsförsäkringar inom den offentligt finansierade hälso- och sjukvården Ds 

2022:15(Gem 2022/0128) 

SYLF instämmer delvis i föregående svar gällande Reglering av privata sjukvårdsförsäkringar – ökad 

kunskap och kontroll (SOU 2021:80). Vården skall prioriteras utefter vem som har störst behov av den, 

samtidigt som privata sjukvårdsförsäkringar möjliggör alternativa karriärvägar för somliga läkare. Vi är 

dock av uppfattningen att risken för undanträngningseffekt är uppenbar, snabbare tillgång till vård är det 

främsta säljargumentet för privata sjukvårdsförsäkringar. Reglering av privata sjukvårdsförsäkringar är 

därför av stor vikt för att upprätthålla den etiska plattformen. Fenomenet beskrivs tydligt i nuvarande 

utredning om hur en kortare tid för bedömning kan påverka tid till behandling jämfört med de patienter 

som står i en längre kö för samma bedömning i ett offentligt finansierat system.  

Den tystnadsplikt och remissförbud som utredningen föreslår mellan offentligt finansierade vårdgivare 

och vårdgivare som finansieras av privata sjukvårdsförsäkringar kan uppfattas vansklig, samtidigt som 

den syftar till att hindra både internremittering inom ett vårdföretag som finansieras på båda sätt, men 

även för att effektivt hämma undanträngningseffekten av de individer som väntar på en första 

bedömning i ett offentligt finansierat system. Det finns heller inget som hindrar patienten att själv söka 

offentligt finansierad vård ifall den vård som finansierats av privat sjukvårdsförsäkring finner ett allvarligt 

tillstånd de inte är kapabla att hantera, det är då även möjligt att patienten får egen journalhandling. 

En mindre oro som även lyfts i rapporten är risken att många privata vårdföretag skulle välja att 

finansieras endast av privata sjukvårdsförsäkringar och på så viss minska tillgängligheten till den 

offentliga vården. I nuvarande form får denna risk bedömas liten då försäkringsbolagen inte tjänar in 

tillräckligt med premier för att kunna bekosta någon större del av den privata vården. En snar utvärdering 

om utredningsförslaget bifalles är dock av stor vikt då risken annars är att man utvecklar ett separat 

privatfinansierat sjukvårdssystem med risk för kompetensflykt från offentliga vården. 
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Sammanfattningsvis instämmer SYLF med utredningen i dess nuvarande form med särskild hänvisning 

till att man undviker undanträngningseffekt av de som inte har råd med en privat sjukvårdsförsäkring 

och den etiska plattformen på så vis bevaras intakt.  

  

För SYLF:s styrelse, 

 

Björn Gunnarsson 

 

 
 


