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Privata sjukvårdsförsäkringar inom offentligt
finansierad hälso- och sjukvård (Ds 2016:29)
Statskontoret avstyrker förslagen om nya bestämmelser i hälso- och sjukvårdslagen som rör privata sjukvårdsförsäkringar. Statskontoret anser att det
är oklart hur de föreslagna bestämmelserna ska tillämpas. Dessutom behöver
behovet av att reglera hälso- och sjukvård som ges inom ramen för privata
sjukvårdsförsäkringar analyseras närmare. Om regeringen väljer att genomföra förslagen vill vi peka på att det inte är Socialstyrelsens uppgift att
granska efterlevnaden. Detta är en uppgift för tillsynsmyndigheten.

Oklart hur lagförslagen ska kunna tillämpas
Det är oklart hur de som ska tillämpa bestämmelserna ska gå till väga. Statskontoret menar att det är en grannlaga uppgift för vårdgivarna att bedöma
om principerna om människovärde, behov och solidaritet har åsidosatts på
grund av att vård även ges till patienter med privat sjukvårdsförsäkring. Det
kan till exempel handla om att bedöma hur väntetider har påverkats, om
vårdkvaliteten har nått upp till den standard som den annars skulle ha gjort
eller om det har skett någon annan form av nedprioritering. Av promemorian framgår inte närmare vad principerna innebär och vad som krävs för att
de ska anses vara åsidosatta. Här finns inte heller några exempel som kan ge
vägledning i tillämpningen.

Behovet av reglering behöver analyseras närmare
Kunskapen om sjukvårdsförsäkringarnas betydelse för det gemensamma
hälso- och sjukvårdssystemet är låg. Det framgår av den översiktliga kunskapsöversikten i promemorian. Vi noterar också att Sveriges Kommuner
och Landsting i en rapport från 2012 bedömde att det var osannolikt att
utvecklingen av privata sjukvårdsförsäkringar märkbart skulle komma att
påverka det svenska sjukvårdssystemet under överskådlig framtid. Mot
bakgrund av detta anser Statskontoret att regeringen behöver en djupare
analys av möjliga problem och risker med privata sjukvårdsförsäkringar,
innan det kan bli aktuellt med en reglering. Om analysen skulle visa att det
finns behov av reglering eller andra åtgärder, kan den ge underlag till hur
åtgärderna i sådana fall kan utformas för att få bästa effekt.
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Socialstyrelsen har inte till uppgift att granska efterlevnad
Om det blir aktuellt att genomföra förslagen är Statskontoret positivt till att
Socialstyrelsen får i uppdrag att följa upp konsekvenserna av dem. Däremot
bör det inte ingå i uppdraget att granska bestämmelsernas efterlevnad. Detta
är snarast en uppgift för tillsynsmyndigheten på området, det vill säga
Inspektionen för vård och omsorg. Det framgår av regeringens skrivelse om
tillsyn (skr. 2009/10:70) att efterlevnaden av regleringar ska granskas via
tillsyn.

Generaldirektör Ingvar Mattson har beslutat i detta ärende. Tf. utredningschef Annika Gustafsson och utredare Jan Boström, föredragande, var
närvarande vid den slutliga handläggningen.
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