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INITIATIVÄRENDE
Stoppa gräddfilerna i vården
De senaste 15 åren har antalet privata sjukvårdsförsäkringar ökat drastiskt i Sverige. En central förutsättning för
ökningen är att allt mer av den offentliga sjukvården utförs av privata företag via olika former av vårdval och
upphandlingar. Det finns idag inget regelverk kring hur dessa företag ska prioritera patienter beroende på om de
kommer med en privat sjukvårdsförsäkring eller om de kommer via den offentliga sjukvården. I veckan har vi kunnat
läsa om privata vårdgivare som är öppna med att de prioriterar försäkringspatienter före andra patienter. Vård ges
alltså inte efter behov utan efter vilken patient som anses ge bäst ekonomisk avkastning.
Det är tillåtet att bedriva hälso- och sjukvård helt privat samt att teckna privata sjukvårdsförsäkringar. Dock anger
hälso- och sjukvårdslagen att sjukvård ska ges till den med störst behov först. Därför är det centralt att den offentligt
finansierade vården som styrs av hälso- och sjukvårdslagen inte blandas med sjukvård som ges genom privat
finansiering eller privata sjukvårdsförsäkringar. Fram till 2007 var detta inte tillåtet i Sverige. Då slog hälso- och
sjukvårdslagen fast ”att vården skall bedrivas uteslutande med offentlig finansiering och vårdavgifter…”. När denna
mening ströks ur lagen öppnade det upp för den situation som nu råder i hälso- och sjukvården.
Ansvaret för en väl fungerande och jämlik hälso- och sjukvård där vårdbehovet går först ligger både på staten via
lagstiftning men också på regionen. När staten inte tar sitt ansvar är det viktigt att regionen reglerar detta i
upphandlingar och avtal med privata utförare och granskar det genom uppföljningar. Genom att föra in tydliga krav i
avtal och upphandlingar på att offentligt finansierad hälso- och sjukvård inte får blandas med privat finansiering så
försvinner riskerna för att gräddfiler för försäkringspatienter med annan finansiering än offentlig uppstår.
Vänsterpartiet vill därför se skyndsamma åtgärder i Skåne för att se till att regionens offentligt finansierade sjukvård
ges efter behov och inte tillåter gräddfiler för de som har tecknat privata sjukförsäkringar.
Vänsterpartiet yrkar därför:
•

Att regionstyrelsen ger regiondirektören i uppdrag att göra en översyn av ackrediteringsavtalen för att tillse
att vårdvalsverksamheterna i Skåne uteslutande bedrivs med offentlig finansiering och vårdavgifter.

•

Att regionstyrelsen ger regiondirektören i uppdrag att initiera en översyn av de privata aktörerna och
förekomsten av undanträngningseffekter till följd av prioriteringen av privata försäkringspatienter.
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