
 

 

 

 

 

Akademikerförsäkringar ska upphöra med att sälja sjukvårdsförsäkringar  
 

Sveriges Ingenjörer erbjuder idag det som kallas ”Vårdförsäkring – Snabb hjälp när du 

behöver planerad vård” via bolaget Akademikerförsäkring, som ägs av 

Akademikertjänst. Akademikertjänst ägs av sex fackförbund som samtliga ingår i 

Saco: Akademikerförbundet SSR, DIK, Sveriges Arbetsterapeuter, Naturvetarna, 

Sveriges Ingenjörer och Sveriges Farmaceuter. Sammantaget representerar förbunden 

305 000 akademiker. Med en vårdförsäkring utlovas att: Man får garanterad vård i tid, 

kontakt med specialistvård inom sex arbetsdagar. Man slipper vänta och får snabbare 

tid för operation. 

Detta kan låta väldigt bra eftersom vår lagstadgade vårdgaranti garanterar besök inom 

den planerade specialiserade vården inom 90 dagar mot försäkringens 6 dagar, och sen 

kan man få vänta ytterligare 90 dagar för påbörjad behandling eller operation. Men det 

finns en stor baksida. 

Problemet är att portalparagrafen i Hälso- och sjukvårdslagen om att vård ska ges på 

lika villkor och efter behov åsidosätts. 

Myndigheten Vårdanalys har konstaterat att sjukvårdsförsäkringar ger en ”gräddfil” till 

den offentligt finansierade vården via privata aktörer som är finansierade med 

skattemedel. 

Vi rör oss snabbt ifrån den gemensamma modellen för vård till en modell som är 

tudelad och otroligt orättvis. Försäkringsindustrin inom sjukvård växer hastigt i 

Sverige. Patientgrupper blandas på alla vårdnivåer, där kliniker tar emot patienter på 

helt olika villkor beroende på vilken finansiering de har, dvs vård efter plånbok. De 

privata försäkringarna är inte så privata då de ofta kräver en remiss ifrån vårdcentralen, 

som blir en belastning för den offentliga vården. 

Utan en stopplag som skiljer försäkringspatienter från den offentliga kön blir systemet 

korrumperat. En stopplag skulle tvinga privata vårdgivare att antingen teckna avtal 

med försäkringsbolagen eller teckna avtal med regionen. Idag har vi 21 regioner som 

med öppna ögon sluter avtal med vårdgivare som inte följer rådande lagstiftning. 

Sveriges Ingenjörer ska inte vara med och sponsra detta utan stå upp för vård efter 

behov på lika villkor för alla oavsett storlek på plånboken.  

 

Vi tycker därför att Sveriges Ingenjörer ska upphöra med att erbjuda privata 
sjukvårdsförsäkringar till våra medlemmar via Akademikertjänst tills dess att en 
stopplag för att blanda patienter åter är på plats.    

 

Jag föreslår därför fullmäktige besluta  

 

att ge Sveriges Ingenjörers representant i Akademikertjänst får uppdraget att se till 
så att sjukvårdsförsäkringar som undergräver dagens sjukvårdssystem inte längre 
erbjuds via Akademikerförsäkringar. 

 

Ingenjörer i välfärden 

/Patrik Milton, Iowan Hedendahl, Torbjörn Eriksson och Johan Kallum 


