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Region Östergötland har beretts möjlighet att yttra sig över remissen Reglering 
av privata sjukvårdsförsäkringar SOU 2021:80 

Sammanfattning 
  

Region Östergötland delar utredningens bedömning om att det är viktigt att 
kunskapen stärks om hur privata sjukvårdsförsäkringar fungerar i praktiken. 
Att möta upp de behov av vård som finns är viktigt, därför behövs fortsatt upp-
följning av den offentligt finansierade sjukvården men även av den försäkrings-
finansierade sjukvården. 

Yttrande 
 
13.2 Etiska plattformen och privatfinansierad vård 
 
Region Östergötland instämmer i utredningens bedömning att diskussionen om 
hur den etiska plattformen ska tolkas bör även omfatta faktorer som rör den 
privatfinansierade vården. 

  
13.3 Finansiering av hälso- och sjukvården 
 
Region Östergötland instämmer i att det som utredningen framför, saknas 
ändamålsenliga och tydliga regler i frågor som rör privata sjukvårdsförsäk-
ringar och att om rådet i princip är oreglerat vilket kan medföra viss osäkerhet, 
inte minst för patienten.     I syfte att säkerställa en god och patientsäker vård för 
de patienter som nyttjar offentligt finansierad hälso- och sjukvårdstjänster bör 
därmed staten ta sitt ansvar genom att tillhandahålla regelverk och säkerställa 
tillsyn över hälso- och sjukvården. Regionerna ges genom detta möjlighet att ta 
sitt ansvar i egenskap av huvudmän för hälso- och sjukvården. 
 
Gällande utredningens förslag avseende finansiering av vården att om inte an-
nat följer av lag ska den hälso- och sjukvård som regionen bedriver i egen regi 
finansieras enbart med offentliga medel som en viktig grundbult. Region Öster-
götland vill dock framhålla att de områden som enligt lag ger regionerna möj-
lighet att bedriva viss hälso- och sjukvård med annan finansiering,  bör kvarstå. 
Det kan exempelvis röra sig om tjänsteexport, förekomst av privata donationer 
och att möjlighet fortsatt ska finnas till ”Co-payment”, det vill säga att patien-
ten mot tillägg av mellanskillnaden ska kunna välja en till exempel dyrare 
ögonlins, bättre hörselhjälpmedel än vad som är standard och som ingår i den 
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subventionerade delen. Region Östergötland menar också att det behöver för-
tydligas vad som gäller för de som reser med egen försäkring, exempelvis tu-
rister, utbytesstudenter, egna företagare och vissa utländska arbetstagare. 

 
13.4 Nya verktyg och bättre förutsättningar vad gäller regionernas avtal 

med privata vårdgivare 
 

Region Östergötland ser positivt på att det i avtalet mellan en region och en pri-
vat vårdgivare med offentligt finansierat uppdrag ska framgå hur det säkerställs 
att     vårdgivarens övriga uppdrag inte påverkar de uppgifter som regionen har 
lämnat över till vårdgivaren att utföra. 
 
Region Östergötland betonar att staten helt ska ta ansvar för den sjukvård som 
bedrivs utanför den offentligt finansierade vården avseende tillsyn.  
 
Om vårduppdrag via avtal överlämnats från Regionen till annan vårdleverantör 
så ska den vården enbart finansieras med offentliga medel och beslutade patient-
avgifter kopplade till respektive vårdinsats.  
 
Region Östergötland vill även betona att vård ska ges efter behov i enlighet med 
Hälso- och sjukvårdslagens (HSL) intentioner så det inte sker någon undanträng-
ning av patienter med större medicinskt behov.  
 
Det är viktigt att vi har en välfungerande hälso- och sjukvård i länet, oavsett om 
den är privat eller offentligt finansierad. Det fungerar väl idag, vilket också 
framkommer i de kontroller som genomförs. Verksamheterna hålls i förekom-
mande fall separerade, vilket säkerställer att den offentligt finansierade sjukvår-
den inte trängs undan av annan verksamhet och vård.  
 
Region Östergötland känner sig trygg med nuvarande avtal, det vill säga att leve-
rantören har rätt att utöva annan verksamhet och vård så länge detta inte påver-
kar ett avtalsenligt utförande av uppdraget gentemot Region Östergötland. 
 
I de uppföljningar av vårdleverantörer, både interna och privata, som Region Ös-
tergötland genomför har inget anmärkningsvärt förekommit avseende priorite-
ring av patienter annat än vad som förespeglas i Hälso- och sjukvårdslagen. Uti-
från Region Östergötlands erfarenheter är privata vårdleverantörer en tillgång. 
 
I Region Östergötlands avtal, överenskommelser och regelböcker står under 
”Hälso- och sjukvårdens villkor” att ”Leverantören har rätt att utöva annan 
verksamhet och vård så länge detta inte påverkar ett avtalsenligt utförande av 
uppdraget gentemot Regionen. Verksamheten får inte vara av sådan karaktär att 
den kan minska förtroendet eller anseendet för uppdraget. Eventuell annan verk-
samhet som Leverantören bedriver ska, om Regionen så begär, hållas åtskild 
från den verksamhet som regleras i detta avtal. Leverantören ansvarar för att 
detta är tydligt för patienterna. Det ska dessutom vara tydligt för patienten vem 
som finansierar vården. Leverantören ska på begäran informera Regionen om 
sin verksamhet utanför detta avtal.” 
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Regionen har rätt att utföra både regelbundna och händelseorsakade uppfölj-
ningar. 
 
Angående förslaget att det i avtal bör regleras att vårdgivaren ska informera 
regionen om vårdgivarens övriga uppdragsgivare, om de är offentliga eller pri-
vata och finansieringsform samt vidare att vårdgivaren ska informera om det 
tillkommer nya uppdragsgivare, vill Region Östergötland utrycka en oro att en 
sådan hantering skulle innebära administrativa insatser där de uppgifter som 
framkommer kan vara svåra att värdera utifrån betydelse för avtalet. En ökad 
administrativ arbetsbörda både för regionerna och för vårdgivarna, kan i sin tur 
medför ökade kostnader för regionen och risk för fördyrade upphandlingar eller 
svårigheter att få anbudsgivare. Region Östergötland ser risker som behöver 
bemötas med att privata vårdgivare ska behöva redovisa företagsintern inform-
ation som vårdgivarens organisation, personaluppgifter och underleverantörer 
med mera ur ett konkurrens- och fortlevnadshänseende. 
 
Region Östergötland vill också påtala att de krav som kommer att införas i lag 
avseende uppföljning inte får vara av så stor omfattning att de resurser som 
krävs för upp följningsarbetet behöver utökas. I så fall menar regionen att staten 
bör tilldela särskilda medel för detta. 
 
Region Östergötland instämmer i att en vårdgivare som bedriver både offent-
ligfinansierad vård och privatfinansierad vård behöver särskilja faktureringarna 
så att den privatfinansierade vården inte finansieras med offentliga medel och 
tvärtom och vidare att det bör vara vårdgivarens ansvar att organisera sin verk-
samhet på ett sådant sätt att det blir tydligt vilka delar av den som är helt eller 
delvis offentligfinansierade. 
 
13.5 Tystnadspliktsgränsen mellan den privata vårdgivaren och regionen 
 
Region Östergötland välkomnar generellt de ökade möjligheter till kvalitets-
uppföljning som utredningen föreslår. 
 
13.6 Förstärkning av IVO:s tillsyn över hälso- och sjukvård 

Region Östergötland ställer sig bakom förslaget att IVO ges ökade förutsätt-
ningar att utöva tillsyn i syfte att säkerställa så att behovs- och solidaritets-
principen inte åsidosätts. 
 
Region Östergötland ställer sig också bakom förslaget om en utökad anmäl-
ningsskyldighet för privata vårdgivare till IVO:s vårdgivarregister, såväl för 
privata vårdgivare vilka bedriver offentligfinansierad vård kombinerad med 
privatfinansierad vård som för de som enbart bedriver privatfinansierad vård. 
Region Östergötland ställer sig också bakom att anmälningsskyldigheten även 
ska avse uppgifter om hur vården är finansierad och om vårdgivaren har flera 
uppdragsgivare och hur den vården i sådana fall är finansierad och att IVO 
ska få meddela de förelägganden som behövs för efterlevnaden av reglerna 
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om anmälan till vårdgivarregistret och att beslut om föreläggande ska få före-
nas med vite. 
 
13.7 Uppgift om finansieringsform i patientregistret 
 
Region Östergötland ställer sig bakom utredningens förslag. Uppföljningen 
skulle kunna ge en bättre helhetsbild av vården samt möjliggöra uppföljning 
av vår dens kvalitet oavsett vårdgivare. 
 
Utifrån rollen som vårdgivare ser inte Region Östergötland en skyldighet att 
rapportera finansieringsform till patientregistret generellt som problem. Dock 
noterar regionen att inget nämns om detaljeringsgraden vilket försvårar be-
dömningen. 
 
Angående registrering i patientregistret av finansieringsform ser Region  
Östergötland att integritetsaspekten för den enskilda patienten måste beaktas. 

13.8 Uppgift om finansieringsform i vissa Nationella kvalitetsregister 
 
Region Östergötland önskar ett förtydligande av hur insamling av sådan in-
formation skulle bidra till utvärdering av kvaliteten i den vård som ska följas 
upp. Om det skulle visa sig, t ex utifrån vad som kan komma ur Socialstyrel-
sens insamlade data, att det skulle vara angeläget att införa sådan rapportering 
i nationella kvalitetsregister, skulle detta om det är möjligt kunna ske i ett se-
nare skede. 
 
13.9 Förmån av privata sjukvårdsförsäkringar ska särredovisas 
 
Region Östergötland har inga synpunkter på detta förslag då det inte är relevant 
för oss  som arbetsgivare. 
 
13.10 Den nationella väntetidsdatabasen och privatfinansierad vård 
 
Region Östergötland delar utredningens bedömning om att privata vårdgivare 
med offentligt finansierade uppdrag rapporterar till den nationella väntetids-
databasen. 
 
13.11 Regionernas hantering av bisysslor 
 
Region Östergötland ser inga svårigheter med utredningens rekommendation. 
Region Östergötland har upprättade rutiner angående hantering av bisysslor.  

 
 
Kaisa Karro   
Regionstyrelsens ordförande Krister Björkegren 
  Regiondirektör 
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