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(Ds 2022:15)  

(dnr S2022/03310) 

Statens medicinsk-etiska råd, Smer, har att belysa medicinsk-etiska frågor uti-

från ett övergripande samhällsperspektiv. Rådets remissvar är avgränsat till 

de etiska aspekterna. 

Smer avstår från att ta ställning till de lagförslag som läggs fram i departe-

mentspromemorian, eftersom det inom rådet finns varierande uppfattningar 

kring huruvida föreslagen reglering är rätt väg att gå. Rådet vill emellertid 

framhålla att det är mycket viktigt att frågan om privata sjukvårdsförsäkring-

ars påverkan på den offentligt finansierade vården följs upp och analyseras 

utifrån ett brett etiskt, ekonomiskt och juridiskt perspektiv.  

I Smers remissvar vad gäller betänkandet Reglering av privata sjukvårdsförsäk-

ringar - ökad kunskap och kontroll SOU 2021:80 lyfte rådet särskilt fram beho-

vet av en allsidig beredning av vilken påverkan privata sjukförsäkringar har 

och kan ha för den offentligt finansierade hälso- och sjukvården i Sverige. I 

remissvaret betonar rådet att det utifrån ett etiskt perspektiv är problematiskt 

om vård av patienter med privat sjukvårdsförsäkring skapar undanträng-

ningseffekter, som kan leda till att patienter med större medicinska behov får 

stå tillbaka i förhållande till patienter med mindre medicinska behov, i strid 

med intentionerna i gällande regelverk och den etiska plattformen för priori-

teringsbeslut.    

Inverkan av privata sjukvårdsförsäkringar på den offentligt finansierade vår-

den är omstridd. Det saknas idag mycket kunskap och underlag om faktiska 

konsekvenser av privata sjukvårdsförsäkringar, bland annat när det gäller hur 
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kapaciteten i den offentligt finansierade vården påverkas.  Det behövs därför 

mer empirisk kunskap, en saklig diskussion, samt en bred analys och bedöm-

ning av möjligheter och utmaningar med privata sjukvårdsförsäkringar i en 

svensk kontext.  

I syfte att förbättra kunskapsläget förordar Smer att frågan om privata sjuk-

vårdsförsäkringars påverkan på den offentligt finansierade vården utreds uti-

från ett brett etiskt, ekonomiskt och juridiskt perspektiv. 

Remissvaret beslutades vid ordinarie sammanträde den 28 oktober 2022. 

I beslutet har deltagit Sven-Eric Söder, ordförande, Åsa Gyberg-Karlsson, 

Ulrika Jörgensen, Sofia Nilsson, Lina Nordquist och Anton Nordqvist, samt-

liga ledamöter i rådet. I beredningen av ärendet har även deltagit Lilas Ali, 

Göran Collste, Titti Mattsson, Kerstin Nilsson, Bengt Rönngren, Nils-Eric 

Sahlin, Mikael Sandlund och Kristina Wikner, samtliga sakkunniga i rådet.  

Lotta Eriksson, huvudsekreterare, har varit föredragande. 

För rådet, 

Sven-Eric Söder 

Ordförande  

Statens medicinsk-etiska råd 


