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Svar på remiss SOU 2021:80 Reglering av 
privata sjukvårdsförsäkringar 
 
Inledning 
Region Jämtland Härjedalen har beretts möjlighet att yttra sig över Socialdepartementets 
SOU 2021:80 Reglering av privata sjukvårdsförsäkringar.  

 
Sammanfattning 
Region Jämtland Härjedalen anser sammanfattningsvis att det inte finns tillräckligt med 
underlag i betänkandet för att kunna dra några slutsatser kring om de förslag till 
lagändringar som presenteras är rimliga samt vilka eventuella konsekvenser förslagen kan 
få. Däremot låter det som att begreppet privata sjukförsäkringar skulle kunna utredas mer 
för att skapa en bättre bild av vilka eventuella effekter de har på hälso- och sjukvården.  
 
Angående kapitel 4.3.6, 7.1 och 11  
Region Jämtland Härjedalen anser att ovanstående kapitel tillsammans med nedanstående 
citat, visar tydligt att det inte finns tillräckligt med information för att kunna dra några 
slutsatser kring om det krävs lagändringar eller ej.  
 
”Denna utredning har haft svårigheter med att få fram uppgifter för att på ett heltäckande 
sätt kunna beskriva och analysera förekomsten av privata sjukvårdsförsäkringar och 
deras effekter och konsekvenser på hälso- och sjukvården. Det saknas t.ex. data som följer 
patienten hela vägen genom vårdkedjan och som visar hur vården finansieras, hur mycket 
hälso- och sjukvård som betalas med privata sjukvårdsförsäkringar, vilka vårdgivare som 
utför vård som betalas med sjukvårdsförsäkringar och vilken vård det är som betalas med 
sjukvårdsförsäkringar.” 1 

 
11.3.1  
Region Jämtland Härjedalen finner det intressant att utredningen anser att Vård- och 
omsorgsanalys bedömning innebär att det kan finnas situationer där privata vårdgivare kan 
producera mer vård. Då de personer som nyttjar en privat sjukvårdsförsäkring skulle i 
många fall i stället behöva utnyttja den offentligfinansierade vården om försäkringarna inte 
fanns, varför den offentligfinansierade vården då skulle behöva bekosta fler personers vård. 
Fler patienter kan då alltså tas emot och det offentliga systemet skulle t.o.m. kunna öka 
kapaciteten. Ett sådant konstaterande anser Region Jämtland Härjedalen talar ytterligare 
för att mer fakta behövs innan något lagförslag kan presenteras.  
 

 
1 SOU 2021:80 s. 236-237. 
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12.5  
Region Jämtland Härjedalen instämmer i betänkandets konstaterande att det behövs mer 
data och kunskap för att forskare och myndigheter ska kunna bedöma påverkan och 
konsekvenser av frågor som rör privata sjukvårdsförsäkringar. 
 
13.5  
Region Jämtland Härjedalen instämmer i förslaget att möjliggöra för de privata vårdgivarna 
att, utan hinder av tystnadsplikt, lämna uppgifter till regionen i egenskap  
av huvudman. Det torde göra det lättare för regionerna att följa upp verksamheten.  
 
16.8.2 
Då betänkandet inte har fått fram en heltäckande bild av hur privata sjukförsäkringar 
används och hur de påverkar hälso- och sjukvården samt vilka vårdgivare som utför vården 
anser Region Jämtland Härjedalen att det torde även vara svårt att dra några slutsatser 
kring om näringsfriheten påverkas av lagförslagen.   
 
REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN 
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