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Anvisningar för att ansöka om statsbidrag  

för 2023 till kompetenscentrum på 

tandvårdsområdet  

Socialstyrelsen har under flera år fördelat statsbidrag, 8 miljoner kronor per år, till 

kompetenscentrum på tandvårdsområdet. Statsbidraget för 2023 fördelas under för-

utsättning att riksdagen beviljar medel för ändamålet. 

Syfte 

Av propositionen 2001/02:1 framgår att syftet med kompetenscentrum är att samla 

kunskap kring sällsynta medicinska och odontologiska tillstånd respektive dentala 

material, vilket kan förväntas bidra till en kvalitetshöjning inom tandvården. 

I propositionen 1997/98:112 anges att kompetenscentren bör komplettera varandra 

så att de erbjuder kunskap inom områden där ett samlat nationellt arbete ger en hög 

kvalitet på den information som erbjuds. Det anges också att arbetet blir mer effek-

tivt genom en koncentration av resurserna inom landet. Centren bör således vara en 

nationell resurs för vårdgivare, brukare och patienter inom sina respektive kunskap-

sområden.  

Bidragets storlek 

Statsbidraget betalas ut under förutsättningen att riksdagen beviljar medel för detta 

ändamål. För 2022 hade Socialstyrelsen 8 miljoner kronor att fördela. 

Vilka kan söka medlen? 

Kompetenscentrum på tandvårdsområdet som bedriver verksamhet inom statsbidra-

gets ändamål kan söka medlen.  

Vad kan ni söka medel för? 

Statsbidraget ska täcka de kostnader som respektive centrum har för de uppgifter 

som är av nationell karaktär. Kostnader för klinisk behandling bör bäras av respek-

tive huvudman.  

När kan ni använda medlen? 

Socialstyrelsen betalar ut medlen under 2023 och de kan användas till och med den 

31 december 2023.  

När behöver Socialstyrelsen ha er ansökan? 

Ansökan ska ha kommit in till oss senast den 15 december 2022. Vi beräknar att 

ge samtliga sökanden ett skriftligt besked om beslut under februari 2023.  

Villkor och kriterier för statsbidraget  

Vid beslut om fördelning av statsbidraget kommer Socialstyrelsen att väga in  

följande kriterier: 

• Verksamheten bedrivs i enlighet med regeringens ovannämnda syften.  

• Centren samverkar med varandra.  
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• Statsbidraget används för de kostnader som respektive centrum har för de upp-

gifter som är av nationell karaktär. Hit räknas att samla in, dokumentera och 

sprida kunskap inom verksamhetsområdet i syfte att öka kunskapen hos olika 

målgrupper. 

Hur gör ni ansökan? 

Ansökan görs via Socialstyrelsens e-tjänst. Följ punkterna nedan stegvis:  

1. Innan ni ansöker om bidraget behöver behörig företrädare (eller en person med 

fullmakt från denna) för kompetenscentrumet ansöka om att bli ombud. Tänk på att 

vara ute i god tid för att ansöka om att bli ombud. Läs mer om ombud på Socialsty-

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

2. Efter att er ombudsansökan beviljats kan ni ansöka statsbidraget via statsbidra-

gets e-tjänst. Ni ansöker via webbformuläret som ni hittar via det specifika statsbi-

dragets webbplats.  

 

Ansökan ska innehålla uppgift om sökt belopp och de uppgifter i övrigt som Social-

styrelsen behöver för att kunna pröva ansökan. Om sökanden inte skyndsamt följer 

en uppmaning att komplettera ansökan får Socialstyrelsen pröva ansökan i befintligt 

skick. 

Vad gäller för återrapportering och återbetalning av medel? 

Bidragsmottagarna ska senast den 19 januari 2024 återrapportera vilken verksam-

het som de har bedrivit med statsbidraget för 2023, inklusive en ekonomisk redogö-

relse. Detta sker genom att vi i slutet av bidragsåret skickar ut ett webbaserat åter-

rapporteringsformulär till utsedd kontaktperson hos bidragsmottagaren. Meddela 

oss därför om kontaktuppgifterna ändras under bidragsåret. 

 

Medel som inte har använts eller som inte har använts i enlighet med angivna vill-

kor ska återbetalas. Ett villkor är att återrapporteringen sker inom den angivna tids-

ramen. Om ni inte har använt hela beloppet till och med den 31 december 2023 ska 

ni återbetala återstoden till Socialstyrelsen. Socialstyrelsen fakturerar berörda mot-

tagare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


