
 
 

 

MOTION 
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Motion om att säkerställa vård efter behov i Västra 
Götalandsregionen 

Bakgrund 

Privata vårdförsäkringar blir allt vanligare. Under förra året fortsatta antalet 
sjukvårdsförsäkringar att öka. Vid årsskiftet hade drygt 650 000 personer en privat 
försäkring. Försäkringarna är både ojämlikt och ojämställt fördelade.   

Frågan aktualiseras inte minst under den rådande pandemin. Covid-19 har drabbat 
utsatta områden särskilt hårt vilket tydliggör hälsoklyftorna som finns i regionen. 
Därför måste Västra Götalandsregionen säkerställa att vård verkligen ges efter behov 
och inte efter storleken på patientens plånbok.   

Vi menar att det är viktigt att vi som region garanterar att det alltid är behovet som 
avgör hur snabbt man får vård, oavsett om man har en privat sjukförsäkring eller inte. 
Då patienter med privat sjukvårdsförsäkring kan få vård snabbare än patienter utan en 
sådan försäkring så strider det direkt mot målen enligt hälso- och sjukvårdslagen 3 kap. 
1 §: god hälsa och vård på lika villkor för hela befolkningen. 

I princip alla privatfinansierade patienter får ett planerat besök inom specialistvården 
inom 3–7 dagar och behandling inom 14–21 dagar. De får vård snabbare än 
offentligfinansierade patienter. (Vårdanalys, Privata sjukvårdsförsäkringar - Ett 
kunskapsunderlag om möjliga konsekvenser för patienter och medborgare)  

Den snabba utvecklingen av antalet privata sjukvårdsförsäkringar riskerar att i grunden 
förändra sjukvårdssystemet och jämlikheten inom vården. 

Jämlikhetskommissionen fastslår: ”Huvudmännen bör, bland annat utifrån ett 
upphandlingsrättsligt perspektiv, säkerställa en ändamålsenlig insyn hos de privata 
vårdgivarna de ingår avtal med för att garantera en vård på lika villkor och efter behov. 
För att möjliggöra till exempel medicinska revisioner av hur behovsbedömningar och 
prioriteringar görs behövs insyn även i den privatfinansierade vården hos de vårdgivare 
som bedriver sådan vård parallellt med offentligt finansierad vård.” 

 
Förslag till beslut 

Mot bakgrund av ovanstående föreslås regionfullmäktige besluta:  

Att vid upphandling av vård skall regionen ställa krav på en ändamålsenlig insyn 
när det ingås avtal med privata leverantörer. Det ska möjliggöra till exempel medicinska 
revisioner av hur behovsbedömningar och prioriteringar görs i vården hos dem som 
bedriver vård parallellt med offentligt finansierad vård. 
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