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Anvisningar för att ansöka om statsbidrag 

för 2023 till regioner och kommuner för 

utökad verksamhetsförlagd utbildning  

Regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att under 2023 fördela medel till 

regioner och kommuner för utökad verksamhetsförlagd utbildning (VFU) i en-

lighet med vad som framgår av överenskommelsen mellan regeringen och Sveri-

ges Kommuner och Regioner (SKR) om God och nära vård 2023 – en omställ-

ning av hälso- och sjukvården med primärvården som nav (S2023/00372).  

Satsningen på utökade VFU-platser har som målsättning att bidra till att öka an-

talet studenter på sjuksköterskeutbildningen och säkerställa genomströmningen. 

Detta för att antalet legitimerade sjuksköterskor på sikt ska öka och därmed 

skapa en bredare bas för framtida rekrytering av sjuksköterskor och möjliggöra 

utbildning av fler specialistsjuksköterskor. Syftet är att öka incitamenten för 

samtliga regioner och kommuner att ta emot fler studenter under utbildning. 

Bidragets storlek 

Statsbidraget som ska fördelas efter ansökan är totalt 250 000 000 kronor.  

Vilka kan söka medlen? 

Regioner och kommuner som under 2023 utökar antalet VFU-veckor för studen-

ter på utbildning mot sjuksköterskeexamen kan beviljas medlen. 

I överenskommelsen God och nära vård framgår att kommunernas redovisningar 

får, om så önskas, samordnas av de regionala samverkans- och stödstrukturerna 

(RSS). Om så är fallet behöver VFU-veckor och platser framgå på kommunnivå, 

se ansökningsblanketten. 

Vad kan ni söka medel för? 

Statsbidraget kan sökas för öka antalet studenter på sjuksköterskeutbildningen 

och säkerställa genomströmningen. 

När kan ni använda medlen? 

Socialstyrelsen betalar ut medlen under april 2023 som kan användas retroaktivt 

för hela 2023. 

När behöver Socialstyrelsen ha er ansökan? 

Ansökan ska ha kommit in till oss senast den 31 mars 2023. Vi beräknar att ge 

samtliga sökanden ett besked om beslut i april 2023.  
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Villkor för statsbidraget 

Villkoren för att tilldelas statsbidrag bygger på regeringens beslut om Uppdrag 

att betala ut statsbidrag till regioner och kommuner för utökad verksamhetsför-

lagd utbildning daterat 2 februari 2023 (S2023/00489 (delvis)). 

Villkor för att få del av statsbidraget är att regionen eller kommunen i ansökan 

redovisar: 

- antalet VFU-veckor och platser som har genomförts i regionens eller 

kommunens regi för sjuksköterskeutbildningen under vårterminen 2022, 

och  

- en uppskattning av antal VFU-veckor och platser som kommer att kunna 

genomföras i regionens eller kommunens regi vårterminen 2023. 

Med VFU-veckor avses det sammanlagda antalet veckor räknat som heltid för 

alla studenter som har en VFU-plats. 

VFU-platser avser det sammanlagda antalet platser inom ramen för verksamhets-

förlagd utbildning för sjuksköterskeutbildningen. 

VFU avser delar i ett utbildningsprogram när studenten vistas på arbetsplatser 

med relevans för kommande profession med syfte att integrera teoretiska kun-

skaper och praktiska färdigheter under handledning av yrkesverksam legitimerad 

hälso- och sjukvårdspersonal. 

VFU regleras av 1 kap. 9 § högskolelagen (1992:1434), högskoleförordningen 

(1993:100) och förordningen om ändring av högskoleförordningen (2006:1053). 

Definitionen av verksamhetsförlagd utbildning utgår från Europaparlamentet och 

Europarådets direktiv om erkännande av yrkeskvalifikationer (2005/36 EG) där 

klinisk utbildning definieras. 

Hur gör ni ansökan? 

Ansökan och inrapportering av uppgifter görs via Socialstyrelsens e-tjänst senast 

den 31 mars 2023. Följ punkterna nedan stegvis: 

- Innan ni ansöker om bidraget behöver behörig företrädare (eller en person 

med fullmakt från denne) för regionen eller kommunen ansöka om att bli 

ombud. Tänk på att vara ute i god tid för att ansöka om att bli ombud. Har 

ni redan ett ombud kan ni ansöka direkt via statsbidragets e-tjänst. Läs 

mer om ombud på Socialstyrelsens hemsida:   

https://statsbidrag.socialstyrelsen.se/ombud/. 

- Efter att er ombudsansökan beviljats kan ni ansöka statsbidraget via stats-

bidragets e-tjänst. Ni ansöker via webbformuläret som ni hittar via det 

specifika statsbidragets webbplats. 

Eftersom tilldelning i uppdraget sker baserat utifrån hur stor del av den totala ök-

ningen av antalet VFU-veckor som aktuell kommun eller region står för ansöker 

ni om 0 kronor. Den slutliga tilldelningen beräknas sedan och meddelas först i 

samband med att beslut fattas. 

https://statsbidrag.socialstyrelsen.se/ombud/
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Socialstyrelsen kommer efter den 31 mars kontrollera alla deltagande kommuner 

och regioners inrapporterade uppgifter och göra en fördelning utifrån detta. Soci-

alstyrelsen tar därefter beslut och betalar ut tilldelade belopp. 


