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Svensk sjuksköterskeförening Dnr 12/75/22 
 
Svensk sjuksköterskeförening är sjuksköterskornas professionsförening. Vi är en ideell förening 
som företräder professionens kunskapsområde omvårdnad. I över hundra a ̊r har vi tagit ansvar 
för och engagerat oss i omva ̊rdnad – i forskning, etik, utbildning och kvalitet – för patientens, 
va ̊rdens och hela samhällets bästa.    

 
Remissvar – Departementspromemorian Regler om privata 
sjukvårdsförsäkringar inom offentligt finansierade hälso- och 
sjukvården (Ds 2022:15) 
 
 
Svensk sjuksköterskeförening vill betona att vård ska ges efter behov i enlighet med 
hälso- och sjukvårdslagens (HSL) intentioner.  Vårdgivare ska enligt lagen inte få ge 
patienter med privat sjukvårdsförsäkring vård före patienter som har ett större 
vårdbehov och vilken finansieras av offentlig vård och behandling. 
Prioriteringsordningen inom hälso- och sjukvården, som slår fast att den med störst 
behov ska få vård först, ska gälla i alla lägen. De flesta av promorians förslag kan 
säkerställa just det ändamålet. 
 
Svensk sjuksköterskeförening stödjer utredningens förslag, att en privat vårdgivare 
som har slutit avtal med en region om att bedriva offentligt finansierad vård inte ska 
få erbjuda sådan hälso- och sjukvård som avtalet omfattar till patienter vars vård 
finansieras av en privat sjukvårdsförsäkring.  
 
Föreningen instämmer också i förslaget att regionerna inte ska få överlämna 
uppgifter avseende hälso- och sjukvård till en privat vårdgivare som erbjuder sådan 
vård som avtalet med regionen omfattar även till patienter vars vård finansieras av 
privat sjukvårdsförsäkring.  
 
Utredningens förslag om att en privat vårdgivare som har slutit avtal om att ta emot 
patienter vars vård finansieras av en privat sjukvårdsförsäkring inte ska få remittera 
till den offentligt finansierade vården anser föreningen kan minska patient-
säkerheten och bör inte genomföras. Om patienten tvingas börja om från början i att 
söka i offentlig vård riskeras att samtliga undersökningar får göras om, vilket medför 
en dubbel kostnad och kan orsaka mer och onödigt lidande för patienten. 
 
Svensk sjuksköterskeförening tillstyrker utredningens förslag att Inspektionen för 
vård och omsorg (IVO) ska få förelägga en privat vårdgivare som bryter mot 
bestämmelserna som riktar sig mot vårdgivare, att vidta åtgärder för att följa de 
bestämmelserna. Detta för att säkerställa att förslagen följs i möjligaste mån. 



 

Svensk sjuksköterskeförening oroas över att privata sjukförsäkringar kan utgöra ett 
hot mot välfärdsmodellen. Tillgång till hälso-och sjukvårdsutbildad personal och 
vårdinrättningar i Sverige är begränsad. Det finns risk för undanträngningseffekt för 
de som är i störst behov av vård och således i störst behov av tillgång till dessa 
vårdinrättningar. Dessutom finns en risk att kvalificerad personal, exempelvis 
specialistsjuksköterskor, som är ett bristyrke, rekryteras till den privata sektorn 
vilket riskerar att minska möjligheterna att ge vård till de som är i störst behov av 
vård inom den offentliga vården. 
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