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Anvisningar för att ansöka om statsbidrag för 2023 

för insatser som främjar sjukdomsförebyggande 

metoder 

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

för hälso- och sjukvårdens professioner för att stödja implementeringen av de nationella riktlin-

jerna för prevention och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor. 

Bidragets storlek 

För 2023 finns totalt 4 500 000 kronor. 

Vilka kan söka medlen? 

Organisationer för hälso-och sjukvårdens professioner. 

Vad kan ni söka medel för? 

Statsbidraget får användas för att under 2023 genomföra insatser som ska stödja implemente-

ringen av Socialstyrelsens nationella riktlinjer för prevention och behandling vid ohälsosamma 

levnadsvanor.  

 

De nationella riktlinjerna för prevention och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor ger re-

kommendationer om åtgärder för att förebygga och behandla sjukdom genom att stödja patien-

ter att förändra ohälsosamma levnadsvanor. Rekommendationerna omfattar åtgärder för att 

stödja personer att förändra levnadsvanor som tobaksbruk, riskbruk av alkohol, ohälsosamma 

matvanor eller otillräcklig fysisk aktivitet, i syfte att förbättra hälsa samt förebygga och be-

handla sjukdom. 

 

Särskilt fokus bör ligga på de grupper som har störst behov av insatser både medicinskt och so-

cioekonomiskt.  

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 Socialstyrelsen senast den 17 mars 2023. Vi planerar att ge 

samtliga sökanden ett beslut i maj 2023.  

Särskilda prioriteringar  

Ansökningarna kommer att bedömas i konkurrens utifrån tillgängliga medel att fördela i förhål-

lande till statsbidragets ändamål.  
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Hur gör ni ansökan? 

Ni ska ansöka via Socialstyrelsens e-tjänst. Ansökan ska ha kommit in till Socialstyrelsen sen-

ast den 17 mars 2023.  

• Innan ni ansöker om bidraget behöver behörig företrädare (eller en person med fullmakt från 

denne) för organisationen ansöka om att bli ombud i Socialstyrelsens e-tjänst. En ombudsan-

sökan bör skickas in till Socialstyrelsen i god tid innan statsbidraget stänger för ansökan.  

Mer om ombudsansökan. 

 

• Efter att er ombudsansökan beviljats kan ni ansöka om statsbidraget via Socialstyrelsens e-

tjänst. Ni ansöker via webbformuläret som ni hittar under rubriken ”Öppna utlysningar” i 

inloggat läge i e-tjänsten.  

 

Vad gäller för återbetalning av medel? 

Om ni inte har använt beviljade medel under 2023 ska ni återbetala dem till Socialstyrelsen. Ni 

kan också bli återbetalningsskyldiga om statsbidraget inte har använts i enlighet med Social-

styrelsens villkor eller den ansökan som ni har lämnat.  

Vad gäller för återrapportering av medlen? 

De organisationer som beviljas statsbidrag för 2023 ska senast den 1 februari 2024 skicka in en 

redovisning om hur medlen har använts. Före årsskiftet 2023/2024 kommer vi att skicka ut ett 

webbaserat återrapporteringsformulär till utsedd kontaktperson. Medel som inte har förbrukats 

före den 31 december 2023 ska återbetalas. Socialstyrelsen kommer att fakturera berörda bi-

dragsmottagare. 

 

Kommenterad [AS1]: https://statsbidrag.socialstyrelsen.se/om-

statsbidrag/om-ansokningsprocessen/ 

https://statsbidrag.socialstyrelsen.se/om-statsbidrag/om-ansokningsprocessen/

