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Svar på remiss från Socialdepartementet - Reglering av 
privata sjukvårdsförsäkringar SOU 2021:80 

Region Dalarna lämnar följande kommentarer: 
Avsnitt 13.2: Region Dalarna delar de farhågor för att privata 
sjukvårdsförsäkringar kan medföra undanträngningseffekter som 
utredningen beskriver. 
Avsnitt 13.2.2: Regionen delar utredningens bedömning att diskussionen 
om hur den etiska plattformen ska tolkas även bör omfatta faktorer som rör 
den privatfinansierade vården. 
Avsnitt 13.3: Regionen delar utredningens bedömning att det kan vara 
nödvändigt med en diskussion om hur den författningsreglerade 
vårdgarantin och avtalsreglerade tidsgränser går att förena med kraven på 
en vård på lika villkor och efter behov. 
Avsnitt 13.3: Regionen delar utredningens förslag om kodifiering av regler 
rörande finansiering av den hälso- och sjukvård som regioner bedriver i 
egen regi innebärande att sådan hälso- och sjukvård enbart får, om inte 
annat följer av lag, finansieras enbart med offentliga medel. Regionen 
noterar i detta sammanhang att utredningen påpekar att finansiering av 
sådan vård med annat än offentliga medel redan är tillåten, t.ex. att regioner 
redan i Hälso- och sjukvårdslagen medges att ta ut avgifter från patienter 
och att det finns vård som patienter betalar för själva, t.ex. kosmetiska 
ingrepp, vaccinationer och intyg. 
Avsnitt 13.3.2: Regionen delar utredningens förslag att den vård som utförs 
av annan vårdgivare med region som huvudman och uppdragsgivare enbart 
får finansieras med offentliga medel och enligt vad som följer om avgifter 
enligt 17 kap. Hälso- och sjukvårdslagen om avgifter. 
Avsnitt 13.4.2: Regionen noterar utredningens förslag om att regionerna, 
som huvudmän, ska vara skyldiga att i avtal med andra vårdgivare ställa 
krav på hur det säkerställs att vårdgivarens övriga uppdrag inte påverkar de 
uppgifter som har lämnats över och att avtalet ska anges hur detta följs upp. 
Region Dalarna förstår utredningens förslag som att detta endast ska gälla 
för avtal med privata vårdgivare. Enligt Region Dalarna vore det önskvärt att 
det explicit regleras i lagtexten att detta endast gäller för avtal där 
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huvudmannen lämnar över uppgifter till privata vårdgivare, men att det inte 
gäller till exempel då en region lämnar över sådan uppgift till en annan 
region. 
 

 ..........................................................  
Sofia Jarl 
Ordförande Hälso- och sjukvårdsnämnden 


