Till Stadshus AB
Skrivelse om privata sjukförsäkringar
De inledande paragraferna i Hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) konstaterar att målet med
hälso- och sjukvården är en god hälsa och vård på lika villkor för hela befolkningen,
samtidigt som den som har det största behoven också ska ges företräde till vården.
Patienternas behov ska med andra ord styra tillgången till vård och ingenting annat.
De senaste åren har dock lagens portalparagrafer i praktiken utmanats av ett växande antal
privata sjukvårdsförsäkringar som tecknats på eget initiativ från individer eller som ingår
som en förmån i anställningen. Försäkringarna innebär att den som har möjlighet att teckna
en försäkring och råd att betala månadspremien, i praktiken kommer att kunna erhålla vård
betydligt snabbare än en oförsäkrad patient. De privata försäkringarna avlastar inte heller
den offentliga vården, eftersom de flesta vårdgivare erbjuder vård till både icke-försäkrade
och försäkrade patienter. Den sistnämnda kategorin går bara före i kön.
Sedan ett antal år tillbaka erbjuder exempelvis Svenska Bostäder sina anställda möjligheter
att teckna denna typ av försäkring, liksom ett flertal andra bolag inom koncernen.
Erbjudandet gäller dock inte samtliga anställda eftersom ett villkor för anslutning och
nyttjande av en privat sjukförsäkring är att personen ifråga är frisk och fullt arbetsför. En del
av bolagets anställda kommer med andra ord aldrig att kunna ta del av förmånen.
Vänsterpartiet menar att det inte är lämpligt att kommunalt ägda bolag erbjuder sina
anställda denna typ av förmån. Som offentlig aktör bör vi värna principen om att vård- och
omsorgsinsatser ska ges efter behov, vilket även vägleder vår egen verksamhet inom
exempelvis socialtjänstens område. Vi bör inte heller erbjuda anställningsförmåner som
utestänger ett antal av våra egna anställda på grund av nedsatt arbetsförmåga eller tidigare
sjukdomshistorik.
Mot bakgrund av ovanstående föreslår vi därför
att

stadens bolag inte förlänger eller på nytt upphandlar avtal om privat
sjukförsäkring som förmån för bolagens anställda efter att bolagens nuvarande
avtal har löpt ut.
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