
 
 
 
MOTION 

Ställ krav på privata vårdgivare för att säkerställa en jämlik vård 
 
Stora förhoppningar har varit knutna till utredningen Reglering av privata sjukvårdsförsäkringar – ökad kunskap och 
kontroll. Tyvärr nådde utredningen inte helt upp till förväntningarna och möttes av kritik, vilket nu har lett till att en ny 
utredning har tillsats. Inte desto mindre är detta frågor som regionpolitiker redan nu behöver agera kring.  
 
I den framlagda utredningen kan vi läsa att: ”staten och regionerna behöver ta ett större ansvar för frågor som rör 
privata sjukvårdsförsäkringar i syfte att tillförsäkra patienterna en god och patientsäker vård utifrån de grundläggande 
principerna i hälso- och sjukvårdslagstiftningen”. Detta är i enlighet med regionernas uppdrag som huvudman för 
hälso- och sjukvården. Utredningen lyfter fram att regionerna har en ”skyldighet att ta sitt ansvar i egenskap av 
huvudmän för hälso- och sjukvården, genom att ställa krav på och följa upp de privata vårdgivarna som vid sidan av 
regionen har andra uppdragsgivare, i syfte att säkerställa en god och ändamålsenlig vård för de offentlig finansierade 
patienterna”. Det innebär bland annat att ”kontrollera att de privata vårdgivare som tar emot både 
offentligfinansierade och privatfinansierade patienter följer bestämmelserna om en jämlik vård, en vård på lika villkor 
för hela befolkningen och att den som har det största behovet av vård ges företräde till vården”. Vi uppfattar detta 
som oerhört angeläget och något som både kan och bör börja genomföras av Region Skåne innan ny lagstiftning 
eventuellt är på plats.  
 
Region Skåne måste säkerställa en jämlik vård och att det är behovsprincipen som gäller. Därför föreslår vi redan nu 
ett tydligt regionalt krav vid framtida upphandlingar och vårdval, om förbud mot så kallad dual-practice; vårdgivare 
ska inte längre kunna ha både offentlig finansiering och finansiering från privata sjukvårdsförsäkringar. Vidare anser vi 
att vårdgivare ska kunna redovisa för Region Skåne om övriga finansieringsformer av sin verksamhet, utöver den 
offentliga finansieringen för att kunna garantera att uppdragen inte påverkar människors rätt till vård efter medicinska 
behov. Detta i linje med den lagrådsremiss som lagts fram av regeringen i början av maj. 
 
Vänsterpartiet föreslår även att regionen tydligare ska följa upp privata vårdgivare. Uppföljningen från regionens sida 
bör kräva redovisning av kötid och medicinska bedömningar gällande patienterna, för att säkerställa att ingen går före 
i kön av icke medicinska anledningar.  
 
Vänsterpartiet yrkar därför att: 

• Vid framtida upphandlingar av hälso- och sjukvård eller beslut om underlag för vårdvalssystem ska det ställas 
krav på förbud för den privata vårdgivaren att ha dubbel finansiering från både Region Skåne och från 
försäkringsbolag genom privata sjukvårdsförsäkringar; 

• Det i uppföljningen av privata vårdgivare som Region Skåne i nuläget har avtal med ska ställas krav på 
transparent redovisning av kötid och medicinsk bedömning av patienter som fått vård via privata 
sjukvårdsförsäkringar för att säkerställa att det är strikt medicinsk bedömning som görs; 

• Uppföljningen även skall innehålla redovisning av hur stor andel av privata vårdgivares totala intäkter som 
kommer från försäkringsbolag eller andra privata intäktskällor. 
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