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Interpellation av Jonas Lindberg (V) angående privata sjukförsäkringar
inom sjukvården i Stockholmsregionen

Svensk hälso- och sjukvårdslags portalparagraf lyder:
1 § Målet med hälso- och sjukvården är en god hälsa och en vård på lika villkor för hela
befolkningen.
Vården ska ges med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans
värdighet. Den som har det största behovet av hälso- och sjukvård ska ges företräde till
vården.

Denna målsättning är något som samtliga riksdagspartier ställer sig bakom. Detta betyder ett
förpliktigande att vi inte ska organisera sjukvården så att plånbokens storlek ska göra att vissa
kan köpa sig före i vårdköer eller ha snabbare tillgänglighet till vården trots att deras
medicinska tillstånd inte kräver det. I Sverige har samtidigt en utveckling pågått senaste åren
där andelen privata sjukvårdsförsäkringar ökar stadigt. Dessa patienter tas ofta om hand av
vårdaktörer som samtidigt har stora uppdrag från regioner. Huvuddelen av aktörernas
patienter kommer i själva verket från regionerna medan en viss del ägnas till patienter med
privata sjukförsäkringar. Själva förutsättningen för att denna marknad har vuxit så mycket har
varit införandet av fler privata sjukvårdsaktörer genom bland annat lagen om valfrihet (LOV)
och genom lagen om offentlig upphandling (LOU). Forskare och vårdvetenskapliga
företrädare har länge påtalat riskerna med privata sjukvårdsförsärkingar. Risken är betydande
för att vi får (har?) en tudelad välfärd där en del behöver vänta i vårdköer och trånga väntrum
medan andra kan gå förbi med sin försäkring i handen. Alla kan inte heller försäkras. I själva
verket så premierar sjukvårdsförsäkringar att du är frisk då en för stor andel sjuka patienter
som tecknar försäkringar skulle bli extremt kostsamt och hota lönsamheten. Detta går på tvärs
emot hela intentionen med hälso- och sjukvårdslagen. Vi har samtidigt stora bekymmer i
Stockholmsregionen med patienter som väntar på läkarbesök, utredningar och operationer. På
flera av aktörerna som agerar inom vårdvalen står det att dem tar emot remisser från regionen
men att man kan vända sig till särskilda handläggare på deras enheter om man har en privat
sjukvårdsförsäkring. Likaså gäller det för upphandlade verksamheter som har stora uppdrag
från regionen. Även där tas det emot patienter via särskilda handläggare som jobbar gentemot

INTERPELLATION
försäkringsindustrin. Dessa patienter tar då tid från sjukvårdspersonalen som annars hade
kunnat ge vård till patienter som står i ordinarie väntan och kö.
Med anledning av detta vill jag fråga ansvarigt regionråd:
1. Hur många av de verksamheter som finns inom LOV och LOU i Stockholmsregionen
tar emot patienter med privata sjukvårdsförsäkringar?
2. Finns det några avtalsskrivningar kring hur de vårdaktörer vi har avtal med ska ställa
sig till privata sjukvårdsförsäkringar? Om inte, avser du att genomföra några sådana
bindande skrivningar i avtalen?
3. Vad anser du om att patienter med privata sjukvårdsförsärkingar får vård före patienter
som kan ha större behov?

