SJUKVÅRDSFÖRSÄKRINGAR
I SVERIGE
Idag har cirka 650 000
personer i Sverige en
privat sjukvårdsförsäkring.
De flesta betalas av
arbetsgivare men även
privatpersoner väljer att
teckna försäkringen.
Sedan år 2000 har antalet privata sjukvårdsförsäkringar mer än sexdubblats och i dag har omkring
650 000 personer en sådan försäkring. Av antalet
sysselsatta personer i åldern 15-74 år har var tionde
person en sjukvårdsförsäkring som betalas av
arbetsgivaren.

Sjukvårdsförsäkringar kan även tecknas privat
som en gruppförsäkring eller som en individuell
försäkring. Merparten av de privata gruppför
säkringarna tecknas via en arbetsgivare, fackoch yrkesförbund eller annan organisation. Den
försäkrade betalar då själv försäkringspremien.
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VAD INGÅR I FÖRSÄKRINGEN?
Ett antal försäkringsföretag erbjuder sjukvårdsförsäkringar. Innehållet kan variera något men i regel
omfattar försäkringen sjukvårdsrådgivning, vårdplanering, specialistvård och rehabilitering. Akut vård
eller vård för tidigare uppkomna sjukdomar ingår
inte.
VEM UTFÖR VÅRDEN?
Försäkringsgivare förfogar över ett nätverk av privata
vårdgivare som kan utföra den vård som ingår i försäkringen och tecknar samarbetsavtal med privat
drivna kliniker utifrån expertis, kapacitet, pris och

kvalitet. Dessa vårdgivare kan ha både försäkringsföretag och landsting som uppdragsgivare.
KOMPLEMENT TILL OFFENTLIG VÅRD
Sjukvårdsförsäkringar fungerar som ett komplement till den offentliga hälso- och sjukvården.
Försäkringen tillför resurser i vården och står för
cirka 1 procent av de totala sjukvårdskostnaderna
i Sverige. Tillgången till offentligfinansierad vård
blir inte sämre av privata sjukvårdsförsäkringar.
Det är de offentliga resurserna som sätter gränsen
för vilken vård en patient får och inom vilken tid,
inte förekomsten av kompletterande alternativ.

ANTALET SJUKVÅRDSFÖRSÄKRINGAR ÅR 2006–2015, UPPDELAT PER KATEGORI
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Idag betalas omkring 70 procent av alla sjukvårdsförsäkringar av arbetsgivare. Sedan sjukvårds
försäkringen introducerades i mitten på 1980-talet
har det skett en utvidgning av vem som omfattas
av försäkringen. Initialt tecknades försäkringen

VILKEN ROLL HAR KOMPLETTERANDE
FÖRSÄKRINGAR I FRAMTIDENS VÄLFÄRD?
En allt äldre befolkning i kombination med höga krav på
kvalitet och tillgänglighet ökar pressen på de offentliga
välfärdssystemen. Redan idag finns det utmaningar när
det gäller tillgänglighet och det finns betydande regionala
skillnader. Det är otydligt vilken vård och omsorg som
det offentliga faktiskt tillhandahåller.
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främst för personer i ledande positioner. Idag
tecknar många arbetsgivare försäkringen för
samtliga anställda. Bland de försäkrade finns
både anställda och egenföretagare inom många
olika yrkesgrupper.

Svensk Försäkrings utgångspunkt är att vården och omsorgen
även fortsättningsvis främst kommer att vara offentligt
finansierad. Det är samtidigt tydligt att det finns ett behov
av kompletterande lösningar som kan avlasta den offentliga
vården och bidra till att möta framtida efterfrågan på vård och
omsorg. Försäkringslösningar kan vara ett sådant alternativ.
För att åstadkomma långsiktigt hållbara lösningar krävs klarhet kring vad som kan tillgodoses från ett skattefinansierat
system och vad som kan behöva tillgodoses därutöver.
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