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Yttrande över betänkande av utredningen om privata
sjukvårdsförsäkringar – ökad kunskap och kontroll
(2021:80)
Region Kalmar län har fått möjlighet att yttra sig över betänkandet om
privata sjukvårdsförsäkringar – ökad kunskap och kontroll.
Utredningens förslag med kommentarer
13:3 Finansiering av hälso- och sjukvården
Om inte annat följer av lag ska den hälso- och sjukvård som regionen
bedriver i egen regi finansieras enbart med offentliga medel. Om uppgifter
har överlämnats från regionen till någon annan ska de uppgifterna enbart
finansieras med offentliga medel och enligt vad som följer om patientens
avgifter.
Region Kalmar län tillstyrker förslaget.
13:4 Nya verktyg och bättre förutsättningar vad gäller regionernas avtal
med privata vårdgivare
Om en vårdgivare har andra uppdragsgivare än regionen ska det av avtalet
framgå hur det säkerställs att vårdgivarens övriga uppdrag inte påverkar de
uppgifter som har lämnats över. I avtalet ska det anges hur det som avtalats
följs upp.
Region Kalmar län tillstyrker förslaget.
13:5 Tystnadspliktsgränsen mellan den privata vårdgivaren och
regionen
Förslagen i SOU 2021:4 bör genomföras i syfte att möjliggöra för de privata
vårdgivarna att, utan hinder av tystnadsplikt, lämna uppgifter till regionen i
egenskap av huvudman.
Region Kalmar län tillstyrker bedömningen
13:6 Förstärkning av IVO:s tillsyn över hälso- och sjukvården
Anmälningsskyldigheten till IVO:s vårdgivarregister ska även avse uppgifter
om hur vården är finansierad och om vårdgivaren har flera uppdragsgivare
och hur den vården i sådana fall är finansierad. Vårdgivarregistret ska få
innehålla denna information. IVO:s tillsyn ska bedrivas i förebyggande syfte.
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IVO ska få meddela de förelägganden som behövs för efterlevnaden av
reglerna om anmälan till vårdgivarregistret. Beslut om förelägganden ska få
förenas med vite. Beslut om sådana förelägganden ska få överklagas.
Nuvarande straffbestämmelser om möjlighet att utdöma böter i dessa
situationer ska avskaffas.
Region Kalmar län tillstyrker förslaget.
13:7 Uppgift om finansieringsform i patientregistret
Behandlingen i patientregistret ska få avse uppgifter om finansieringsform
för vården.
Region Kalmar län tillstyrker förslaget.
13:8 Uppgift om finansieringsform i vissa Nationella Kvalitetsregister
Uppgifter om finansieringsform för vården införs, i de fall det bedöms
relevant, i de Nationella Kvalitetsregister som avser vårdområden där privat
finansiering förekommer.
Region Kalmar län tillstyrker förslaget.
13:10 Den nationella väntetidsdatabasen och privatfinansierad vård
Den nationella väntetidsdatabasen bör utvecklas. En skyldighet för privata
vårdgivare att rapportera till den nationella väntetidsdatabasen bör regleras i
avtalet med regionen. Regelverket bör inte ändras så att databasen ska
innehålla uppgifter om den privatfinansierade vården.
Region Kalmar län tillstyrker förslaget.
13:11 Regionernas hantering av bisysslor
SKR bör ta fram riktlinjer för hantering av bisysslor med särskilt fokus på
hälso- och sjukvården samt utbildningsmaterial för de personer i regionerna
som arbetar med bedömning av bisysslor inom hälso- och sjukvården.
Region Kalmar län tillstyrker att SKR får i uppdrag att ta fram
utbildningsmaterial i syfte att stödja de som arbetar med bedömning av
bisysslor. SKRs riktlinjer bör dock användas som vägledande och ej
tvingande.
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Yttrande över promemorian Reglering av privata
sjukvårdsförsäkringar (SOU 2021:80)
Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott antar redovisat yttrande som sitt svar över
betänkandet Reglering av privata sjukvårdsförsäkringar – ökad kunskap och
kontroll (SOU 2021:80).
Yttrandet överlämnas till Socialdepartementet.
Bakgrund
Region Kalmar län har fått möjlighet att yttra sig över betänkandet Reglering
av privata sjukvårdsförsäkringar – ökad kunskap och kontroll (SOU
2021:80).
Bakgrunden till uppdraget är att lämna författningsförslag som innebär
begränsningar av hur hälso- och sjukvårdsverksamhet, som bedrivs enligt
avtal med regionerna, får finansieras. Uppdraget innebär också att beskriva
de undanträngningseffekter, eller risker för sådana effekter, som privata
sjukvårdsförsäkringar har lett till inom hälso- och sjukvården samt att föreslå
författningsförslag eller andra åtgärder.
Sammanfattning av yttrandet

Region Kalmar län ser positivt på att sådana regleringar som utredningen
föreslår införs och att Inspektionen för vård och omsorg ges ytterligare
möjligheter till agerande i denna kontext. Det är också positivt Sveriges
kommuner och regioner ges i uppdrag att ta fram utbildningsmateriel i syfte
att stödja de som arbetar med att bedöma bisysslor.
Handlingar
1. Tjänsteskrivelse daterad den 8 januari 2022
2. Yttrande över betänkandet Reglering av privata sjukvårdsförsäkringar –
ökad kunskap och kontroll
3. Sammanfattning av betänkandet Reglering av privata
sjukvårdsförsäkringar – ökad kunskap och kontroll
Protokollsutdrag till: Socialdepartementet, Regionstab Samordning hälsooch sjukvård

