
   
      

Adress: Landsvägen 50A, Box 1386, 172 27 Sundbyberg – Kontakt: 08-629 27 80 eller info@rtp.se.  
www.rtp.se – Organisationsnummer: 815200-4134 

 
 

 

Till 
    s.remissvar@regeringskansliet.se   

s.fs@regeringskansliet.se  
S2022/03310  

   
 
Vår referens: Astrid Källström 
astrid.kallstrom@rtp.se  
 Sundbyberg den 15 november 2022 
 

Remissyttrande - Regler om privata sjukvårdsförsäkringar inom den 
offentligt finansierade hälso- och sjukvården Ds 2022:15 

Personskadeförbundet RTP är en politiskt obunden medborgarrättsorganisation som arbetar 
för ett universellt utformat samhälle, där medborgarna har rätt till en livsinriktad och 
individuellt anpassad rehabilitering för att kunna leva ett så aktivt och självständigt liv som 
möjligt. Förkortningen RTP står för rehabilitering, tillgänglighet och påverkan. Vi ingår i 
paraplyorganisationen Funktionsrätt Sverige. Läs mer om oss på rtp.se. 

Allmänna kommentarer från Personskadeförbundet RTP 

Vi välkomnar att utredningen uttryckligen lyfter fram människornas lika värde och 
behovssolidaritetsprincipen som etiska premisser för sina förslag och därmed håller fast vid 
att hälso- och sjukvård alltid ska ges utifrån behovet. 

Vi delar utredningens problembeskrivning om att en "gräddfil" till en snabb hälso- och 
sjukvård genom en privat sjukförsäkring strider mot detta grundläggande etiska fundament. 
Utvecklingen hittills har gått stick i stäv med hälso- och sjukvårdslagen som säger att vården 
ska ges på lika villkor och att den som har störst behov av vård ska få vård först. Denna lag 
omfattar alla som bedriver vård, även privata aktörer. Det ska aldrig vara möjligt att gå före i 
kön på grund av exempelvis ålder, kön, social status eller betalningsförmåga.  

Att kunna teckna privata sjukförsäkringar som möjliggör att kringgå vårdgarantins ramar 
missgynnar särskilt personer med funktionsnedsättningar och kroniska sjukdomar. Personer 
som tillhör dessa grupper har ofta inte de ekonomiska förutsättningarna för att bekosta en 
privat sjukförsäkring och kan dessutom på grund av sin hälsa eller funktionsförmåga bli 
nekade att teckna en sådan försäkring. Det är inte rättvist att dessa grupper trängs ut från 
vården. Undanträngningen bryter även indirekt mot FN:s funktionsrättskonvention då den i 
praktiken diskriminerar personer med funktionsnedsättning.   

För en solidarisk, jämlik och rättvis tillgång till den offentligt finansierade vården vill vi 
uttrycka vårt stöd till utredningens förslag. Det är bra att säkerställa att den skattefinansierade 
vården följer samma tillgänglighetsprincip, oavsett om patienten har en privat sjukförsäkring 
eller inte. Vi vill därför tillstyrka förslag 6.1, 6.2 och 6.3.  

mailto:info@rtp.se
http://www.rtp.se/
mailto:astrid.kallstrom@rtp.se
http://www.rtp.se/


 
 
 
 
 

2 
 

När det gäller förslag 6.4. delar vi utredningens bedömning att det kommunala självstyret inte 
inskränks på ett avsevärt sätt och att nyttan överväger en eventuell påverkan av kommunernas 
och regionernas autonomi.  

 

 

Med vänliga hälsningar 

 
Marina Carlsson,  
Förbundsordförande Personskadeförbundet RTP 
 
Kontakt: 
Astrid Källström, kommunikatör, 08-629 27 97 
astrid.kallstrom@rtp.se 
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