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Svenska Diabetesförbundets synpunkter på: 

SOU 2021:80 Reglering av privata 

sjukvårdsförsäkringar (dnr S2021/06996) 

Svenska Diabetesförbundet företräder personer med diabetes, oavsett ålder och typ av 

diabetes, samt dessa personers familjer och närstående som också påverkas av 

sjukdomen. Det beräknas finnas drygt 500 000 personer med diabetes i Sverige idag. 

Diabetesförbundet har med sin 78-åriga historia en bred erfarenhet av och kunskap om 

hur det är att leva med diabetes.1 

Diabetes är en kronisk sjukdom som personen lever med från insjuknandet och fortsatt 

under hela livet. Sjukdomen kräver kontinuerlig uppmärksamhet, kontroll samt löpande 

bedömning och analys av situationen genom avancerad egenvård. En utmaning för 

personer som lever med en kronisk sjukdom som diabetes är möjligheten att teckna 

försäkringar. Diabetesförbundet har därför framtagit gruppförsäkringar, så personer 

med diabetes får möjlighet till ett försäkringsskydd trots deras kroniska sjukdom.2  

Sammanfattning 
Nedan lämnar Diabetesförbundet våra generella ställningstagande avseende de 

förslagen som presenteras i utredningen: ”Reglering av privata sjukvårdsförsäkringar”. 

Givet att detta är ett juridiskt komplext sakområde, så avges synpunkterna utifrån den 

viljeinriktningen som förslagen innebär snarare än en bedömning av om de förslagna 

författningsändringarna kommer säkerställa konkreta förändringar. Därför tillstyrker 

Diabetesförbundet också särskilt utredningens förslag om en snarlig uppföljning av 

konsekvenserna av utredningens författningsändringar i den mån dessa genomförs.         

Personer med diabetes och försäkringsskydd 
Givet det faktum att många försäkringsbolag kräver att en person som vill teckna en 

försäkring ska ha varit symptom- och behandlingsfri i 1-2 år innan det sker, så blir detta 

de facto en omöjlighet för många personer med en kronisk sjukdom som diabetes. Av 

Diabetesförbundets idéprogram framgår det därför, att människor med diabetes ska ha 

samma rätt till försäkringsskydd som friska personer har, eller har möjlighet till.3 Fram 

 

1 Läs gärna mer på: www.diabetes.se 
2 Diabetesförbundet (2022): Medlemsförsäkringar Tillgänglig: Medlemsförsäkringar (diabetes.se) [220118] 
3 Diabetesförbundet (2022): Idéprogram - 2021-2024 Tillgänglig: ideprogram-2021-2024.pdf (diabetes.se) 
[220118] 
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till att denna politiska målsättning realiseras har vi därför vald att ingå i samarbeten, 

som erbjuder medlemmar i Diabetesförbundet gruppförsäkringar. 

Huvudprinciperna för svensk hälso- och sjukvård ska kvarstå  
För Diabetesförbundet är det centralt att de grundläggande principerna i hälso- och 

sjukvårdslagen4 efterlevs i största möjliga utsträckning. Detta speglar sig i vårt 

idéprogram av vilket det bland annat framgår: ”Alla som lever med diabetes ska ha rätt 

till en god och likvärdig diabetesvård oavsett kön, bostadsort, utbildning, 

funktionsnedsättning, etnisk eller religiös tillhörighet, sexuell läggning eller ekonomiska 

förutsättningar. Det innebär att behandling, bemötande och tillgång till vårdpersonal, 

hjälpmedel och förbrukningsartiklar ska vara jämlik och utgå från individens behov.”   

Det är därför grundläggande problematisk att det exempelvis idag saknas tydlighet och 

förutsebarhet avseende privata vårdgivarnas skyldigheter utifrån behovs- och 

solidaritetsprincipen. Därför är Diabetesförbundet positiva till att staten och regionerna 

föreslås ta ett markant större ansvar än fallet är idag för frågor som handlar om 

konsekvenserna av privata sjukvårdsförsäkringar i Sverige.  

Privata sjukvårdsförsäkringar och undanträngningseffekter  
Diabetesförbundet noterar, att utredningen inte har identifierad några specifika 

rapporter om privata sjukvårdsförsäkringar och faktiska undanträngningseffekter. Även 

om det inte är fallet, anser Diabetesförbundet – som representerar personer med en 

kronisk sjukdom – att potentiella undanträngningseffekter är ett område som det även 

framöver är särskilt viktigt att beakta också i relation till privata sjukförsäkringar. 

Diabetesförbundet är därför nöjda med utredningens författningsförslag som ska 

säkerställa, att regionerna följer upp de privata vårdgivarna, som vid sidan av regionen 

har andra uppdragsgivare, i syfte att säkerställa en god och patientsäker vård för de 

offentligfinansierade patienterna. Det är även viktigt, att privata vårdgivare med 

patienter som är finansierade både via offentliga och privata medel följer bestämmelsen 

om vård på lika villkor för hela befolkningen.  

Fortlöpande utvärdering av området  
Diabetesförbundet instämmer i utredningens bedömning, att beslut som påverkar 

privata sjukvårdsförsäkringar ska bygge på genomarbetade juridiska och faktabaserade 

analyser. Vi finner det därför vidare ändamålsenligt att Myndigheten för vård- och 

omsorgsanalys får i uppdrag att följa upp förslagen.  

Johanneshov som ovan 

 
Björn Ehlin,                                                   Flemming Kristensen, 
Förbundsordförande                                            Ansvarig utredning och påverkan  

 

4 Sveriges riksdag (2022): Hälso- och sjukvårdslag (2017:30) Tillgänglig: Hälso- och sjukvårdslag (2017:30) 
Svensk författningssamling 2017:2017:30 t.o.m. SFS 2021:648 - Riksdagen [220118]  

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/halso--och-sjukvardslag-201730_sfs-2017-30
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/halso--och-sjukvardslag-201730_sfs-2017-30

