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Regionen Sörmland ser positivt på utredningens arbete då privata 
sjukvårdsförsäkringar är ett område som det dels saknas genomgripande 
kunskaper om, dels är i stort sett oreglerat. Även om den sjukvård som 
omfattas av privata sjukvårdsförsäkringar än så länge är av liten omfattning, 
så är frågan principiellt viktig. Privata sjukvårdsförsäkringar riskerar att 
påverka kapaciteten och tränga undan offentligt finansierad vård, vilket i sin 
tur riskerar att sätta hälso- och sjukvårdslagens portalparagraf om vård på 
lika villkor ur spel. 
 
Utredningen har en i huvudsak juridisk ansats för sitt arbete. Det är både bra 
och nödvändigt. Region Sörmland hade samtidigt önskat en bredare hälso- 
och sjukvårdspolitisk belysning av de privata sjukvårdsförsäkringarna. 
 
Region Sörmland tillstyrker betänkandets förslag som redovisas i kapitel 13. 
De ska ses som ett viktigt första steg vad gäller regleringen av privata 
sjukvårdsförsäkringar. 
 
Region Sörmland arbetar redan i enlighet med delar av utredningens förslag 
som till exempel fördjupade granskningar av de privata vårdgivarna. Vidare 
regleras i avtalen att den privata verksamheten hålls avskild från den 
regionfinansierade verksamheten. Region Sörmland har också rutiner för 
anmälning och godkännande av medarbetares bisysslor. 
 
Avslutningsvis tillstyrker Region Sörmland att Myndigheten för vårdanalys 
får i uppdrag att ytterligare fördjupa kunskapen vad gäller de privata 
sjukvårdsförsäkringarnas inriktning och omfattning. Det är nödvändigt för 
att undvika undanträngningseffekter. Region Sörmland utgår också ifrån att 
regering och riksdag, om sådana effekter skulle visa sig, återkommer med 
ytterligare förslag och beslut utöver vad som presenteras i den nu aktuella 
utredningen. Solidarisk och offentlig finansiering är en hörnsten i svensk 
hälso- och sjukvård. 
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