
 

SPF Seniorerna 

Hantverkargatan 25, Box 225 74, 104 22 Stockholm 

Tel 08-692 32 50 info@spfseniorerna.se 

Org nr 88 80 00-2830 Pg 607678-0 Bg 5959-0182 

www.spfseniorerna.se 

 

YTTRANDE   
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Stockholm den 14 november 2016 

 
 
 
Privata sjukvårdsförsäkringar inom offentligt finansierad hälso- och sjukvård (Ds 
2016:29) 
 
 
Sammanfattning 
 
SPF Seniorerna stöder inte förslaget att ändra hälso- och sjukvårdslagen.  
 

 
Allmänt 
 
SPF Seniorerna står bakom hälso- och sjukvårdens mål, så som de också formuleras i 
hälso- och sjukvårdslagen (2 §): 
Målet för hälso- och sjukvården är en god hälsa och en vård på lika villkor för hela 
befolkningen. 
Vården ska ges med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda 
människans värdighet. Den som har det största behovet av hälso- och sjukvård ska ges 
företräde till vården. 
   
SPF Seniorerna står även bakom de krav som ställs på hälso- och sjukvården, så som 
också de följaktligen formuleras i hälso- och sjukvårdslagen (2 a-i §§), samt bakom de 
nationella riktlinjerna för prioriteringar i hälso- och sjukvården. De sistnämnda brukar 
sammanfattas i människovärdesprincipen, behovs- och solidaritetsprincipen samt 
kostnadseffektivitetsprincipen.  
 
Det är därför lätt att hålla med om departementspromemorians allmänna 
utgångspunkter för en solidariskt finansierad god och jämlik vård. 
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6.1 Vård efter behov och på lika villkor  

 
SPF Seniorerna stöder inte förslaget att ändra hälso- och sjukvårdslagen.  

 
Departementspromemorian förmår inte övertyga om behovet av den föreslagna 
lagändringen.  
 
Det departementspromemorian argumenterar för och säger sig vilja uppnå gäller redan 
och är stadfäst i hälso- och sjukvårdslagen, riksdagens etiska plattform och 
Socialstyrelsen föreskrifter och nationella indikatorer. Det har också stort stöd bland 
invånarna. 
 
Promemorian anger att privata sjukförsäkringar eventuellt kan leda till längre väntetider 
för patienter med enbart allmän sjukförsäkring, och hotar att bryta hälso- och 
sjukvårdens prioritetsordning, samt att reglering är nödvändig för att minimera risken 
för att det utvecklas ett parallellt sjukvårdssystem. 
 
Ingenstans i promemorian leds dessa påståenden i bevis. Inget underlag presenteras 
som kan bekräfta farhågorna. Tvärtom beskrivs att förekomsten av privata 
sjukförsäkringar är tämligen låg. Endast sex procent av alla invånare har en privat hälso- 
och sjukförsäkring. 
 
Mot denna bakgrund ser inte heller SPF Seniorerna behovet av en ändring av hälso- och 
sjukvårdslagen. 
 
 
I detta ärende har SPF Seniorernas förbundsstyrelse beslutat. Martin Engman, 
samhällspolitisk chef, har varit föredragande. I den slutliga handläggningen har 
också sakkunnig Gösta Bucht deltagit.  
 

 
Christina Rogestam  
Förbundsordförande 
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